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BLOCO TERRITORIAL: PERIMETRO URBANO

DIRETRIZES E CENARIOS ESTRATÉGICOS: OBJETIVOS SOCIAIS
1. Promover a interação entre Prefeitura, empreendedor e instituições de ensino técnico e superior.

DIRETRIZES E CENÁRIOS ESTRATÉGICOS : OBJETIVOS ECONÔMICOS
2. Revitalizar o Mercado Municipal e região do entorno como atrativos para turistas e munícipes.
3. Realizar pesquisa macro e micro econômica sobre o Município de Catanduva.
4. Selecionar indicadores econômicos municipais, em seus diferentes setores, que possam ser atualizados anualmente
pela prefeitura.
5. Instalar polo industrial/ incubadora de empresas em Catanduva
6. Facilitar parcerias público privadas para empreendimentos industriais e de geração de emprego e renda.
7. Implantar minidistritos industriais - com lotes entre 500m² a 800 m², em áreas periféricas e adensadas, tais como nas
seguintes regiões: Av. Palmares; Solo Sagrado, Bom Pastor e final da Rua XV de Novembro; Cidade Jardim e Jardim
Monte Líbano.
8. Revitalizar o Recinto de Exposições para grandes eventos; assim como feiras: tecnológicas, de startups, de produtos
regionais, exposições, convenções, treinamento de equipes, entre outros.
9. Converter o uso do solo da Rua Cuiabá, no
trecho entre a Av. José Nelson Machado e a Rua
Amazonas, em uso misto; liberando este trecho para a
instalação de atividades não residenciais.

DIRETRIZES E CENÁRIOS ESTRATÉGICOS: OBJETIVOS URBANO AMBIENTAIS

10.Converter imóveis abandonados da União para empreendimentos de geração de emprego e renda.
11.Ampliar os espaços de estacionamento no centro urbano.
12. Resgatar e ampliar a atratividade do centro de Catanduva para passeio e consumo, visando o morador local e da
Região.
13.Reabilitar os espaços públicos centrais, como por exemplo: A Rua Brasil e a Praça da República.
14.Melhorar o sistema de informação municipal, principalmente nas áreas centrais.
15.Qualificar os agentes de trânsito para recepção e acolhimento do turista e morador da cidade e região.
16.Qualificar as calçadas e promover a acessibilidade universal.

DIRETRIZES E CENÁRIOS ESTRATÉGICOS: OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
17.Constituir um observatório misto - público privado, sobre o desempenho das economias e políticas públicas
econômicas na cidade.
18.Fortalecer o processo de governança municipal.
19.Disponibilizar uma base de dados municipal com facilidade de acesso àqueles que desejam empreender na cidade.

AUCA- Atlas Ambiental Urbano de Catanduva
Leitura Técnica e Cartografia Social Participativa

Propostas ACE (07-02-2019)

REVISÃO DO PDE DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Responsáveis:
Prof. Dr. Luiz Antonio Nigro Falcoski (coordenador)
MSc. Arqª Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches
MSc. Engº Ivan Damasco Menzori
MSc. Geógrafa Natália da Costa Souza
Arqº Ricardo Travassos Falcoski

Bloco Territorial: Perímetro Urbano

Legenda Temática

Este mapa contém as propostas dos associados da ACE (Associação Comercial e Empresarial)
de Catanduva. Para isto, num primeiro momento houve uma reunião efetuada no dia 11 de
março de 2019, às 19h, no auditório do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
localizado na R. Santos, 300. Nesta reunião a equipe do Plano Diretor, coordenada pelo Prof.
Dr. Luiz Antonio Nigro Falcoski expos as etapas de trabalho e os resultados alcançados até a
mencionada data. Após isto foi aberta a palavra aos participantes da reunião que sugeriram
propostas para o Plano e esclareceram dúvidas.

As propostas para a revisão do Plano Diretor permaneceram sendo enviadas para a ACE via
WhatsApp e e-mail criado especialmente para este evento (planodiretor.ace@gmail.com).
Ainda num trabalho coordenado com a ACE Jovem, houve uma reunião prévia dos associados
para fechamento das propostas enviadas. Estas propostas foram então apresentadas para
representantes da equipe da assessoria responsável pela revisão do Plano Diretor e Prefeitura
no dia 8 de abril de 2019, as 15h, na sede desta instituição - R. Alagoas, 137.


