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REUNIÕES COMUNITÁRIAS - COOP BOM PASTOR

As fotos apresentadas nesta prancha são os registros das reuniões feitas com a
Cooperativa Habitacional “Associação Bom Pastor”, o Núcleo Gestor do Plano
Diretor, representantes da equipe de assessoria da UFSCar e representantes da
Prefeitura, entre eles o prefeito municipal. As reuniões ocorreram na Paróquia
Imaculada Conceição, sob coordenação de seu pároco e presidente da Associação,
Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, no dia 12 de dezembro de 2018, envolvendo
aproximadamente 1.200 cooperativados, em dois momentos: às 19h e às 21h.
Após a introdução da importância da reunião participativa pelo Padre Osvaldo,

houve uma rápida exposição do processo revisório do Plano Diretor, os objetivos da
reunião e das temáticas a serem abordadas naquele momento: social, urbano e
ambiental e institucional. Após isto foi aberta a palavra livremente aos presentes que
tiveram a oportunidade de apresentar as demandas para Catanduva presente e futura,
segundo suas expectativas.
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) - Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, presidente e promotor da Cooperativa Habitacional “Associação Bom Pastor”,
introduzindo e explicando a importância da reunião de leitura comunitária a plenária de aproximadamente 800 pessoas.

(2) - Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, presidente e promotor da
cooperativa habitacional “Associação Bom Pastor”,
introduzindo e explicando a importância da reunião de leitura
comunitária a plenária de aproximadamente 800 pessoas.

(3) - Participante da cooperativa habitacional “Associação Bom
Pastor”, expondo as necessidades da cidade conforme suas
expectativas.

(4) - Reunião temática participativa com a comunidade de
Catanduva e Cooperativa Habitacional Bom Pastor.

(5) - Reunião temática participativa com a comunidade de
Catanduva e Cooperativa Habitacional Bom Pastor.

(7) - Secretária Municipal de Planejamento Adriana Bonjovani em mesa composta
por representantes da Prefeitura (Prefeito, secretários e diretores), apresentando as
temáticas da revisão do Plano Diretor Municipal, em reunião participativa.

(6) - Participante da cooperativa habitacional “Associação Bom Pastor”, expondo
as necessidades da cidade conforme suas expectativas.


