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REUNIÕES COMUNITÁRIAS - SOCIAL

As fotos apresentadas nesta prancha são os momentos das reuniões feitas com a
comunidade do município de Catanduva-SP em dois momentos, na data de 16 de
Outubro de 2018 junto com o Conselho de Desenvolvimento Urbano e com o
Nucleo Gestor de Planejamento (fotos 1; 2; 3; 4; 5; 6), e o outro é da data de 27 de
Novembro de 2018 junto com os representantes dos territórios do município (fotos
7; 8).
O tema dessas reuniões foi sobre a esfera social da cidade.
A reunião do dia 16 aconteceu no endereço do auditório da Biblioteca Pública

Municipal de Catanduva, Avenida São Domingos, 880, e a reunião do dia 27 de
Novembro aconteceu no endereço da Fatec Catanduva, R. Maranhão, 898.
Após a apresentação introdutória da equipe técnica e dos representantes da

gestão atual da prefeitura, abriu-se a discussão sobre o tema entre todos os presentes,
que ficavam reunidos em grupos pequenos de 4 a 7 pessoas. Cada representante
recebia um mapa de Catanduva impresso em folha tamanho A3. Neste mapa
continha tabelas onde era possível cada um preencher os problemas da cidade e as
possíveis soluções para cada problema apontado, sempre levando em conta o tema
da reunião.
Nesta reunião teve a presença de representantes da Fundação Padre Albino além

dos outros representantes já citados.
Após a discussão em grupo, havia uma pausa e então cada grupo apresentava

resumidamente seus apontamentos, localizando-os no mapa.
Destas reuniões, guardou-se os apontamentos dos representantes e todas as

propostas foram compiladas em mapas que podem ser vistos neste caderno chamado
AUCA 02.

(1) - Representante do COMDU apresentando seus apontamentos

(2) - Grupo de discussão com assessoria da equipe técnica, em atividade.

(3) - Grupo de discussão do tema com assessoria da equipe técnica, em
atividade.

(4) - Representantes do COMDU em grupo discutindo o tema da reunião.

(5) - Grupo de discussão em atividade.

(6) - Representante do COMDU apresentando seus apontamentos.

(7) - Representantes dos territórios em grupos discutindo o tema da reunião.

(8) - Representantes dos territórios em grupos discutindo o tema da reunião.


