
Reunião leitura comunitária urbana ambiental

CMDU e Núcleo Gestor - 30 de Outubro de 2018 Territórios - 11 de Dezembro de 2018

Inserção do Município de Catanduva nas UGRHI 15 e 16

Propriedades da Projeção UTM

Latitude: 21° 8' 16" S
Longitude: 48° 58' 22" W

Convergência Meridiana: -0°44'50,21172"
Declinação Magnética: -20,71°

Data: 4/6/2018
Variação anual: -0,13º

Ventos Predominantes

REVISÃO DO PDE DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

AUCA02 - Atlas Ambiental Urbano 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

Data:
Agosto / 2018

FOLHA

32

REUNIÕES COMUNITÁRIAS - URB AMB

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 30 de
Outubro de 2018 junto com o Conselho de Desenvolvimento Urbano e com o
Nucleo Gestor de Planejamento (fotos 1; 2; 3; 4), e o outro é da data de 11 de
Dezembro de 2018 junto com os representantes dos territórios do município (fotos 5;
6; 7; 8; 9).
O tema dessas reuniões foi sobre a esfera urbana e ambiental da cidade.
A reunião do dia 30 de Outubro aconteceu no endereço do auditório da

Biblioteca Pública Municipal de Catanduva, Avenida São Domingos, 880, e a
reunião do dia 11 de Dezembro 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.
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) - Representantes do COMDU  e Nucleo gestor, em grupos discutindo as
temáticas da reunião.

(2) - Representantes do COMDU  e Nucleo gestor, em grupos discutindo as
temáticas da reunião.

(3) - Representantes do COMDU  e Nucleo Gestor, em grupos discutindo as temáticas da
reunião com assessoria técnica da Secret Adriana Bonjovani, em pé, ao centro da foto.

(4) - Representantes do COMDU  e Nucleo gestor, em grupos discutindo as
temáticas da reunião.

(5) - Representantes dos territórios em reunião temática participativa.

(6) - Prof. Luiz Falcoski e Secret. Adriana Bonjovani em apresentação para
representantes dos territórios em reunião temática participativa.(8) - Secret. Adriana Bonjovani em pé, assessorando

representantes dos territórios em reunião temática participativa.

(9) - Representantes dos territórios em reunião temática
participativa.

(7) - Prof. Luiz Falcoski à frente, à direita, assessorando representantes dos
territórios em reunião temática participativa.


