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Introdução:

O objetivo deste Relatório  III é documentar as atividades realizadas na Etapa III da Elaboração do Plano

Diretor do Município de Catanduva.

As atividades da Etapa III tiveram como objetivo a elaboração da formulação de Hipóteses de Intervenção

Econômica e Territorial articuladas com os objetivos e eixos estruturados construídos na Etapa II. Trata-se do

momento da construção da proposta preliminar do Plano Diretor.

A Etapa III foi finalizada com a realização da II Seminário do Plano Diretor: Planejando Catanduva, momento

no qual  foi  apresentada a  Proposta  Preliminar  do  Plano  Diretor.  Neste  II  Seminário  houve a  eleição  dos

delegados para votação da Minuta do Projeto de Lei, a ser realizada no II Congresso do Plano Diretor de

Catanduva.

Durante a Etapa III, foram realizadas reuniões com a Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, eleita

por ocasião do II Seminário do Plano Diretor: Catanduva, a cidade que temos. Nestas reuniões foram definidos

os critérios  para a eleição dos delegados além do acompanhamento do processo,  bem como oficina  para

resgatando as atividades já realizadas nas Etapas I e II. 
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Material produzido em 12 e 13 de abril de 2006 – pauta das reuniões com equipe de coordenação do PD da PM
Catanduva para construção da proposta do PD.
_________________________________________________________________________________

PARTE 1:
DELINEAMENTO DA PROPOSTA PRELIMINAR DO PLANO DIRETOR DE CATANDUVA

E DAS LEIS DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO

PLANO DIRETOR - PROPOSTA BÁSICA 

1. Quanto ao Projeto de Lei:
- Elaborar em um único projeto de lei: Plano Diretor, zoneamento e parcelamento do solo urbano.

2. Macrozoneamento Urbano: (definição de parâmetros de ocupação)

a) - área consolidada com capacidade de adensamento – em relação à infra-estrutura / vazios / equipa-
mentos

b) - área de controle urbano. 
c) - área de requalificação urbana . 
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2.1. Mapas necessários para o Macrozoneamento: 
• Densidade populacional
• Capacidade de abastecimento de água
• Capacidade de coleta de esgoto
• Equipamentos públicos
• Saturação do sistema viário
• Áreas erodíveis – Risco
• Leitura comunitária – concentração das piores/melhores condições urbanas

3. Quanto a Zonas Especiais:

a) zona de recuperação ambiental (São Domingos) 
b) zona de recuperação urbana (indicar usos comerciais, outras centralidades). 
c) zona especial de interesse social – ocupadas (loteamentos clandestinos) e vazias. 
d) zona de promoção ambiental (Parque/aeroporto) 

3.1. Mapas necessários para as zonas especiais

• Áreas verdes e de interesse ambiental a serem preservadas
• Áreas de interesse ambiental e paisagístico
• Áreas de interesse patrimonial 
• Bairros a serem qualificados urbanisticamente
• Loteamentos a serem regularizados
• Zoneamento atual legal
• Zoneamento atual real
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4. Diretrizes a partir dos Eixos

• Eixo 1 : Qualificar os bairros distantes e integrá-los à cidade;

Eixo Leitura
comunitária

Leitura técnica Leitura jurídica Diretrizes Preliminares Instrumentos para
proposta

Qualificar
os bairros
distantes
e integrá-
los à
cidade

• Condições
de mora-
dia

• Condições
de infra-
estrutura

• Identificar
áreas mais
desqualifi-ca-
das.

Critérios: 
infra-estrutura
urbana, renda,
equipamentos

• Identificar
os

loteamentos 
clandestinos e
irregulares e
apontar qual a
irregularidade

• definição de áreas
especiais para re-
qualificação:
priorização de
áreas

Macrozoneamento

Área de requalificação
urbana (uma categoria
do macrozoneamento )

• Identificar lo-
teamentos ir-
regulares de
baixa renda

• definição de áreas
de regularizAção
fundiária

Zeis para regularização 
Urbanística e jurídica
(loteamentos irregulares
e clandestinos)

• Cruzamento com os
programas de gera-
ção de emprego e
renda 
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• Eixo 2 : Planejamento e Controle de novos loteamentos e conjuntos habitacionais de acordo com a ca-
pacidade de gestão da cidade.

Eixo Leitura
comunitária

Leitura técnica Leitura
jurídica

Diretrizes
Preliminares

Instrumentos para
proposta
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Planejamento e
Controle de
novos
loteamentos e
conjuntos
habitacionais de
acordo com a
capacidade de
gestão da
cidade

• condições de
moradia

• condições de
infra-estru-
tura

• mapa de ex-
pansão urba-
na 

• mapa de pro-
dução habita-
cional de HIS

• déficit habita-
cional 

• novos progra-
mas habitaci-
ona-is

• novos lotea-
mentos

• mapa de ca-
pacidade de
suporte do
solo (risco)

• capacidade
de infra-es-
trutura

• (abasteci-
mento de
água, coleta e
tratamento
de esgoto e
acessibilida-
de)

• análise
do texto
legal da
lei de
parcela-
mento

• identificação
da dinâmica
de ocupação
territorial via
loteamentos e
conjuntos ha-
bitacio-nais  e
reversão des-
ta dinâmica.

• Controle de
novos parce-
lamen-tos:

- de acordo
com infra-
estrutura

• A) redução do perí-
metro

• B)macrozonea-men-
to:

- áreas a parcelar
- áreas não
parceláveis
- áreas de controle do
parcelamento

Definição do tamanho
de lote

• Definição das
novas áreas
para produção
habitacional
de HIS.

• Zeis vazias
• Parcelamento, edifi-
cação e utilização
compulsórios

• Direito de preemp-
ção
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• Eixo 3: Garantia de acessibilidade segura e com qualidade para todos;

Eixo Leitura
comunitária

Leitura técnica Leitura jurídica Diretriz Instrumentos
para proposta

Garantia de
acessibilidade
segura e com
qualidade para
todos

• mapa de confli-
tos do sistema
viário

• mapa de distri-
buição populacio-
nal 

• Cartilha de
mobilidade
Pólis

• Diretriz para
politica de
mobilidade
sustentável 

(segurança) 

No PL –
indicação de
prazo para a
elaboração do
plano de
mobilidade

• Mapa de hiera-
rarquiza-cão do
sistema viário

• Definir parâ-
metros para o
sistema de
circulação 

(hierarquização) 

• Eixo 4 : Criação e manutenção de áreas verdes e de lazer;

Eixo Leitura
comunitária

Leitura
técnica

Leitura jurídica Diretriz Instrumentos
para proposta
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Criação e
manutenção
de áreas
verdes e de
lazer

•  Entre-
vistas

• mapa de
áreas ver-
des e sis-
tema de
lazer de
loteamen-
tos

• áreas de
potencial
interesse
para áreas
verdes 

• critérios para
criação de áre-
as verdes na
lei de parcela-
mento 

• legislação de
proteção ambi-
ental existente

• política de áreas verdes
• parcelamento (detalha-
mento dos critérios para
destinação de áreas
verdes)

• aumento da
porcenta-gem
de áreas ver-
des (20%);

• possibilidade
de compensa-
ção de 5%
fora do parce-
lamento 

• garantia da
APP – 30 me-
tros

• APP # área de
lazer

• Exigência de
Sistema de
lazer implan-
tado nos no-
vos loteamen-
tos

• Gestão atual
das áreas ver-
des

• criação de sistema de
áreas verdes

• definição e promoção de
áreas verdes

• Eixo 5 : Reestruturação das leis e da gestão do desenvolvimento urbano.

Eixo Leitura
comunitária

Leitura
técnica

Leitura jurídica Diretriz Instrumentos
para proposta
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Reestruturação
das leis e da
gestão do
desenvolvimento
urbano

Entendimento
do aplicação
da leis
urbanísticas
dentro do
executivo

Relatório jurídico • Revisão da Lei de
Parcelamento Ur-
bano

• Revisão da Lei de
Uso e Ocupação
do solo

• Fim das leis de re-
gularização/anistia
de construção de
imóveis 

• Clareza no texto
legal

• Texto legal enxuto
e aplicável. 

No PL:
• Diretrizes para
política habita-
cional

• Diretrizes para
a política am-
biental

• Diretrizes para
a política de
mobilidade

Avaliação dos
procedimentos
/diretrizes
previstos na lei
atual para
aprovação de
loteamentos

• Retomada da se-
cretaria de plane-
jamento e suas di-
retorias na aplica-
ção das leis urba-
nísticas

(recuperação da
gestão urbanística
que atualmente
está ocorrendo na
procuradoria
jurídica)

• Detalhamento
do processo de
aprovação de
loteamentos
com definicão
dos passos de
maneira  clara
e exigências
de parâmetros
e infra –estru-
tura 

• Criação da Co-
missão de
Aprovação de
loteamentos 

• Levantamento
dos conselhos
existentes

•  Incorporação dos
canais participati-
vos do processo

• Instrumentos
de gestão de-
mocrática do
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• Eixo 6: Gestão dos vazios e terrenos urbanos. 

Eixo Leitura
comunitária

Leitura técnica Leitura jurídica Diretriz Instrumentos para
proposta

Gestão
dos vazios
e terrenos
urbanos

• Anotações
das falas do
I seminário 

• Levantamento
de vazios urba-
nos infra-estru-
turados 

• induzir a ocu-
pação onde for
o caso 

• definir lote míni-
mo, glebas e
critérios de su-
butilização  para
indução da ocu-
pação 

• Iptu progressivo
• Procedimentos
atuais para ges-
tão de terrenos
baldios

• Promover a
gestão de Ter-
renos nos lote-
amentos  peri-
féricos que não
é o caso de
ocupar 

• Revisão do pro-
cedimento e pe-
nalidade para
quem não cuida
do seu terreno
baldio

5. Proposta para área rural 

Mapeamentos necessários:
• limite municipal, perímetro urbano, localização dos distritos
• recursos naturais da área rural
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• Localização dos usos agrícolas – área de cultivo e usinas
• Localização dos usos não agrícolas – se houver
• Localizacao dos pontos de cultura popular – porcada/alimentação 
• Localização dos pontos de recreação – fazenda do vinho

2. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Adequação da lei atual, enfrentamento das contradições, vinculação ao macrozoneamento.

3. LEI DE PARCELAMENTO 

Formas de parcelamento
Tamanho mínimo de lote
Infra-estrutura mínima
Processo de aprovação

_________________________________________________________________________________
PARTE 2:

PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA O
 II SEMINARIO DO PD DE CATANDUVA

1. Número de delegados: 70
- poder público: 30
- sociedade civil: 40

2. Composição:

A composição dos delegados do Processo Participativo de Elaboração do PD de Catanduva foi baseada na
composição do Conselho Nacional das Cidades, com adequação a realidade do processo de Catanduva.
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- 24 do poder executivo municipal
- 6 do poder legislativo
- 19 do movimento popular/comunitário/associações de bairro, sendo 8 representantes eleitos pelos territórios 
- 7 dos empresários (setor privado)
- 4 de entidades acadêmicas e de pesquisa (setor educacional)
- 7 de entidades de classe, entidades profissionais e entidades de trabalhadores
- 3 de Ongs, entidades assistencialistas e segmentos religiosos.

3. Forma de eleição dos delegados da sociedade civil :

No momento da inscrição para o II Seminário do PD de Catanduva, os participantes deverão se identificar como
pertecentes a um dos seguintes segmentos: 
(crachás coloridos)

- movimento popular/comunitário/associações de bairro (vermelho)
- empresários (setor privado) (azul)
- entidades acadêmicas e de pesquisa (setor educacional) (amarelo)
- entidades de classe, entidades profissionais e entidades de trabalhadores (verde)
- Ongs, entidades assistencialistas e segmentos religiosos. (laranja)

Aqueles que se identificarem como sendo do segmento do movimento popular/comunitário/associações de
bairro, deverão no momento da inscrição identificar o território a que pertencem. A eleição dos delegados será
realizada separadamente por cada segmento da seguinte forma:
- apresentação das candidaturas
- Se houver entre o grupo, no prazo de 30 minutos, um consenso daqueles que devam ser os representantes
deste segmento, lavra-se em ata com assinatura de todos os votantes. Se não houver consenso, será realizada
votação em urna. 
- No caso da eleição do segmento do movimento popular/comunitário/associações de bairro, será realizada
primeiramente a eleição dos 11 delegados representantes do segmento da mesma forma acima descrita, e em
seguida, os presentes de cada território elegerão o seu representante através de consenso ou de votação em
urna. 
- Se houver empate, entre o último e o que estaria fora, deverá ser refeita a eleição apenas entre os dois. 
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________________________________________________________________________
PARTE 3:

PROPOSTA DE PAUTA DO EXECUTIVO PARA AS REUNIÕES DE COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO
PROCESSO PARTICIPATIVO DE CATANDUVA

Data Atenção 
Dia 18/04 Apresentação do Papel da Comissão de Coordenação

do Processo 
Apresentação do cronograma final 
Definição dos critérios para eleição dos delegados
(a ser publicado no dia 20)

Participar do II Seminário

Dia 27/04 Oficina do Plano Diretor – resgate do que é
PD/Estatuto e os eixos - aquecimento para
participação do II Seminário.

Promover autonomia de reuniões
independente do poder público

Entre 08 a 16/05 Acompanhamento da divulgação da proposta
preliminar pós seminário.
Definição do regimento interno do Congresso (a ser
publicado no dia 19/05)
Definição da metodologia para as discussões
temáticas

Acompanhar a divulgação da
proposta apresentada no Seminário
em outras mídias

Acompanhar as reuniões temáticas
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Material produzido  entre 21 a 24 de abrail - pauta das reuniões com equipe de coordenação do PD da PM
Catanduva para construção da proposta do PD. (Catanduva, 27 e 28 de abril de 2006)
_________________________________________________________________________________

PROPOSTA PRELIMINAR DO PLANO DIRETOR DE CATANDUVA
E DAS LEIS DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO

PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO, ZONAS ESPECIAIS E ÁREAS ESPECIAIS

MACROZONEAMENTO PRELIMINAR

MC Rural MC Restrição
da Expansão
Urbana

MC
Requalificação
Urbana

MC Controle
da Ocupação
Urbana

MC de
Aproveitamento
Urbana

Caracterização Área sul:
Baixa ocupação
Possibilidade de
avanço de
loteamentos
isolados e
distantes da
malha urbana,
abrindo núcleos

- é a grande
periferia da
cidade
- concentração
das condições
insatisfatórias
(LC)
- Principal área
de crescimento

Eixo de ligação
ao Km7 e os
pontos
turísticos
Após Rodovia
Washigton Luís

- limite da
malha urbana

Macrozona
consolidada que
concentra as
melhores
condições
urbanas da
cidade:
equipamentos,
infra-estrutura,
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de exclusão
territorial

Área Norte:
População
moradora de
baixa renda,
grave problema
de acessibilidade
(Rodovia da
Laranja)
Distância de
equipamentos
urbanos, postos
de trabalho e
serviços
Bairro mais
isolado da
cidade

dos últimos 10
anos
- maior
densidade
populacional
- maior
concentração de
baixa renda
- presença de
pontos de erosão
- carência de
equipamentos e
áreas verdes

consolidada. comércio,
serviços.

Objetivo Restringir a
expansão
urbana

 Qualificar a área
já parcelada e
ocupada

Controlar novos
parcelamentos,
mas não
permitir que
ocorra uma
expansão
desenfreada da
malha urbana
após a rodovia
W.L.
Assegurar que a
continuidade da
malha urbana

Aproveitar as
possibilidades de
ocupação em
glebas e terrenos
nesta área, já que
se caracteriza
como núcleo de
melhores
condições
urbanas da
cidade.
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seja com
qualidade
urbanística e de
baixa
densidade.

Diretriz Não permitir
novos
parcelamentos
até a revisão do
Plano Diretor
(ou prever
intervalo até
Conferência) 

Melhoraria de:
- infra-estrutura
- acessibilidade
- equipamentos
- regularização

- usos
residenciais de
baixa densidade
(não HIS devido
às dificuldades
de
acessibilidade e
distância de
equipamentos)
- usos de apoio
as atividade de
turismo e lazer

Priorizar que os
novos
parcelamentos
sejam nesta área,
ocupando as
glebas vazias e
“costurando”o
tecido urbano
existente.
Instrumentos de
indução do
desenvolvimento
urbano
Zeis Vazias para
os próximos
empreendimentos
de HIS.

Quanto ao
parcelamento

Não pode
novos
parcelamentos

Não pode novos
parcelamentos

Pode desde que
o parcelamento
seja com infra-
estrutura
completa e com
continuidade ao
sistema viário
existente.
Novos
parcelamentos

Possibilidade de
parcelamentos
e novos usos
desde que
sejam de baixa
densidade e
conforme a
capacidade de
infra-estrutura
e  acessibilidade

Pode parcelar,
sendo área
prioritária ao
parcelamento.
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necessariamente
devem levar
melhorias à
macrozona, e
não agravar os
problemas
existentes.

garantida.
(condomínios
fechados e
chácaras de
lazer)

Tamanho
mínimo de lote

0 0 200 m2 500 m2 200 m2

Tamanho
máximo de lote

0 0 600 m2
Exceção para uso
industrial e
comercio
atacadista

1000 m2 500m2

ZONAS E ÁREAS ESPECIAIS

Zona
Especial de
Interesse
Social
ZEIS

Zona de
Recuperação e
Promoção e
Ambiental 
ZEPRA

Área de
Reurbanização

AREUR

Área de
Promoção
Lazer e Área
Verde
APLAV

Área de
Promoção
Cultural

APCUL

Area de
Interesse de
Patrimônio
Histórico e
Arquitetônico

Diretrizes -
regularização
fundiária e
urbanística 

- recuperar e
promover
ambientalmente

- recuperação
urbanística sem
necessidade de
regularização
fundiária 
- criação de
novas
centralidades
De loteamento a
formação do

- montar um
plano de
implantação
de áreas
verdes nos
bairros,
vinculando o
orçamento
para tal.

- identificar
áreas e
imóveis da
cidade para
programas
e projetos
de
valorização
da
memória

-imóveis 
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bairro. local.
Onde? • Cidade Jar-

dim
• Conj. Habi-
tacional Te-
odoro Rosa
Filho

• Pachá
• Zé Povão 
• Alpino II
(Zé Povão)

• João Righi-
ni

• Nair de
Freitas

(Cris tem que
verificar o que
se trata de
loteamento
de HIS e o
que é não
cumprimento
das
obrigações do
loteador)

- bacias de
amortecimento
- mapa da
leitura
comunitária 
(selecionar
áreas)
- lagoa do Clube
de Campo
- São Domingos
– trechos –
Parque 
- Córrego
Criciúma e
Barro Preto e
Boa Vista
- todos os
córregos
Matas ciliares =
mínimo de 30
metros, onde
ainda não tem
área urbanizada

Áreas erodíveis 

- todas as
áreas
levantadas
como área de
lazer
desocupadas.

- 

- área do
KM7
- Santa
Helena 
- Bairro da
Boa Sorte
(Sítio da
Uva)
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Temas para discussão

Cinturão de Requalificação
CR_Leste
Sem infra-estrutura e densidade alta
CR_Oeste
Sem infra-estrutura e densidade baixa
Mapear loteamentos clandestinos e irregulares
Zoneamento – o problema que gera é a ilegalidade e não o conflito de uso.

MAPAS INDISPENSÁVEIS 
- loteamentos clandestinos e irregulares
- plano de drenagem

Para o II Seminário:
- instrumentos de gestão democrática - Conselhos
- sistematização de informações

USOS
- licença de instalação 
- licença de funcionamento

- para uso industrial de médio e grande porte – parâmetros de incomodidade e EIV – grandes indústrias
- comercial e serviços – maior flexibilidade se não incômodos.
Corredores de Melhoria da Paisagem 
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PROPOSTA PRELIMINAR DO PLANO DIRETOR DE CATANDUVA

Para a construção da proposta do Plano Diretor, a partir dos eixos do Plano Diretor (Etapa II) foram

realizadas reuniões com a equipe de coordenação do Plano Diretor da Secretaria de Planejamento do PM de

Catanduva, conforme pauta demonstrada acima. 

A proposta preliminar foi baseada no estabelecimento de:

• MACROZONEAMENTO

• ZONAS ESPECIAIS 

• ÁREAS ESPECIAIS
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MACROZONEAMENTO

A partir  da década de 70, a malha urbana de Catanduva começa ocupar áreas distantes do centro,

desencadeando um processo de lançamento de loteamentos em áreas periféricas. Apesar de ser uma forma

de crescimento da cidade, estas ocupações muitas vezes não ofereceram boas condições de moradias para

seus  habitantes.  Desta  forma,  hoje  Catanduva  possui   loteamentos  com problemas  de  acesso,  infra-

estrutura e áreas públicas não apropriadas para uso da comunidade.

Diante disto, um dos principais eixos do Plano Diretor consiste:

• (EIXO 2) - Planejamento e Controle de novos loteamentos e conjuntos habitacionais de

acordo com a capacidade de gestão da cidade. 

Como um dos instrumentos de resposta para este eixo,  é proposto o macrozoneamento.

O  macrozoneamento  define  diretrizes  e  objetivos  gerais  para  grandes  áreas  da  cidade.  Para  cada

macrozona são definidas diretrizes de ocupação, de acordo com o interesse coletivo e a capacidade de

gestão da cidade.
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PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO 
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MCZ de Aproveitamento Urbano
Característica

Macrozona com ocupação consolidada, com as melhores condições urbanas – equipamentos, infra-
estrutura, comércio, serviços. Denominada na L.C. “A cidade”.

Objetivo 
Aproveitar as possibilidades de ocupação desta área, onde já se tem as melhores condições urbanas
instaladas. 

Diretriz
Priorizar que os novos parcelamentos sejam nesta macrozona, “costurando o tecido existente”, evitando
os vazios urbanos e o não aproveitamento da área consolidada e infra-estruturada.

Lote mínimo – 200 m2. Macrozona prioritária para o novos parcelamentos.
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MCZ de Requalificacão Urbana
Característica

Macrozona que concentra as condições insatisfatórias da cidade (L.C), principal área de crescimento de
loteamentos dos últimos 10 anos, maior densidade populacional, concentração de população de baixa
renda, carência de equipamentos públicos e áreas verdes.

Objetivo 
Qualificar = dar qualidade para as áreas já parceladas e com concentração populacional (integrar os
bairros à “cidade”)

Diretriz
Programas e projetos de melhoria de infra-estrutura, acessibilidade, equipamentos, regularização
urbanística, programas de geração de emprego e renda.

Lote mínimo – 200 m2. Novos loteamentos são permitidos desde que tenham infra-estrutura completa e com
continuidade ao tecido urbano existente. Novos parcelamentos devem, necessariamente, melhorar as
condições urbanas da macrozona, e não agravá-las. Incentivar novas centralidades (comércio, serviços).
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MCZ de Controle da Ocupação Urbana
Característica

Macrozona  que se inicia no limite com a macrozona consolidada. Ao sudoeste, eixo de ligação com o
Km7, cortado pela rodovia W. Luis. A sudeste, ocupação rarefeita e distante das condições do núcleo
consolidado. 

Objetivo 
Controlar novos parcelamentos e não permitir ocorrência de eixos de expansão para não acentuar a
expansão rarefeita e distante da “cidade”.

Diretriz
Assegurar que a continuidade da malha urbana seja com qualidade e de baixa densidade. (Não permitir
Habitação de Interesse Social, devido as dificuldades de acessibilidade e distância dos equipamentos
públicos. Permitir usos de apoio as atividades de turismo e lazer - Km 7).

Lote mínimo – 600 m2, com exceção de lotes industriais e comércio atacadista.
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MCZ de Restrição de Expansão Urbana
Característica

Área Sul – baixa ocupação, possibilidade de avanço de loteamentos isolados e distantes da cidade,
acentuando o processo de exclusão sócio-territorial.

Área Norte – bairro mais isolado da cidade – cortado pela Rodovia da Laranja, grave problema de
acessibilidade, distante da “cidade”. 
Objetivo 

Restringir a expansão urbana e estancar o processo de exclusão territorial.
Diretriz

Não permitir novos parcelamentos.
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Zonas Especiais e
Áreas Especiais

Zonas especiais são locais que necessitam de parâmetros urbanísticos específicos, pois tem características,

finalidades e necessidades diferenciadas na cidade. São elas:

• ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (OCUPADAS)

• ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (VAZIAS)

• ZONAS ESPECIAIS DE RECUPERACÃO E PROMOCÃO AMBIENTAL 

Áreas Especiais são áreas que necessitam de políticas direcionadas, programas e projetos do poder público,

de acordo com sua finalidade:

 

• ÁREAS DE REURBANIZAÇÃO - (AREUR)

• ÁREAS DE PROMOÇÃO DE LAZER E ÁREAS VERDES – (APLAV)

• ÁREAS DE PROMOÇÃO CULTURAL - (APCUL)

• ÁREAS DE INTERESSE DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO – (AIPAH)

• ÁREAS DE MELHORIA DA PAISAGEM - (AMP)
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Para responder ao 

• EIXO 1 - Qualificar os bairros distantes e integrá-los à cidade, foram propostas:

� ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS), podendo ser:

� Ocupadas  –  necessitam  de  regularização  fundiária  e  urbanística,  portanto  terão  parâmetros

específicos para regularização. Somente para produção de Habitação de interesse social.

� Vazias – para novos empreendimentos de Habitação de Interesse Social – somente na Macrozona

de aproveitamento urbano. Parâmetros de incentivo para produção habitacional.

São Zonas Especiais de Interesse Social para Regularização (ocupadas):

 

• Conjunto Habitacional Nair de Freitas

• João Righini

• Trecho da Nova Catanduva

• Zé Povão (Alpininho)
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Ainda para atender ao EIXO 01, também foram propostas:

� ÁREAS DE REURBANIZAÇÃO  - AREUR 

São  áreas  que  necessitam  de  recuperação  urbanística  sem necessidade  de  regularização  fundiária.

Necessitam de ações e programas para “transformação de loteamentos em bairros”,  integrados  à cidade,

como: recuperação de infra-estrutura,  melhoria da acessibilidade, programas de geração de emprego e renda,

prioridade para novos equipamentos de lazer, saúde, educação e cultura. São elas: 

AREUR I (com prioridade de ações e programas)

� Jardim Imperial

� Residencial Explanada

� Conj. Hab. Gabriel Hernandes

� Jardim Santa Paula

� Conj. Hab. Pedro Monteleone

� Jardim Monte Líbano

� Cidade Jardim

� Jardim Alpino

� Zé Povão

� Conj. Hab. Nair de Freitas

� Conj. Hab. João Righini

� Jardim Pedro Borgonovi
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AREUR II (recomendadas) 

� Vila Bela

� Parque Glória V

� Parque Glória VI

� Nosso Teto

� Nova Catanduva

� Residencial Juliatte de Carvalho

� Solo Sagrado

� Conj. Hab. Euclides Figueiredo

� Cohj. Hab. Antonio Zácaro

� Jardim Bom Pastor

� Jardim Eldorado

� Pachá 
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ZONAS ESPECIAIS E DE INTERESSE SOCIAL E ÁREAS DE REURBANIZAÇÃO 
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Para atendimento do 

• EIXO 4 - Criação, manutenção  e gestão de áreas verdes e de lazer, foram propostas:

� ZONAS ESPECIAIS DE RECUPERACAO E PROMOCAO AMBIENTAL (ZEPRA)

Tem como  objetivo  recuperar  e  promover  áreas  de  interesse  ambiental,  adotando  parâmetros  de

ocupação que atendam esta finalidade.

- Áreas especiais para drenagem urbana - bacias de amortecimento

- Áreas da leitura comunitária

- Margem de rios e córregos

- Leito do Rio São Domingos e trechos específicos.
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ZONAS ESPECIAIS DE RECUPERACAO E PROMOCAO AMBIENTAL (ZEPRA)
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Também para atendimento do EIXO 04 – Criação, manutenção e gestão de áreas verdes e de

lazer,foram criadas: 

� ÁREAS DE PROMOÇÃO DE LAZER E ÁREAS VERDES – APLAV

São áreas públicas para implantação de equipamentos de lazer e de áreas verdes em locais destinados

para este fim, que se encontram desocupados. (áreas públicas de loteamentos).  Deverão ser vinculadas a um

sistema de gestão de áreas verdes e de lazer.
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ÁREAS DE PROMOÇÃO DE LAZER E ÁREAS VERDES – APLAV
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Outras áreas que necessitam de ações e programas específicos para garantir sua qualidade urbanística e

potencialidade foram propostas: 

� ÁREAS DE PROMOÇÃO CULTURAL – APCUL

São áreas identificadas como grande valor cultural para história de Catanduva. 

Necessitam de programas e projetos que valorizem esta característica – Km7, Santa Helena, Bairro Boa

Sorte.

� ÁREAS DE INTERESSE DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO – AIPAH

 São imóveis que apresentam interesse de patrimônio histórico para a Catanduva e merecem ser

preservados, mantendo suas características, mesmo que seus usos sejam adaptados as necessidades atuais.

Ex. Castelinho, Antigo Fórum, Sociedade Italiana, Sociedade Espanhola.

� ÁREAS DE MELHORIA DA PAISAGEM - AMP

 Trata-se de corredores especiais que necessitam de projetos urbanos específicos (tratamento

paisagístico, arborização, mobiliário urbano, tratamento de calcadas, padronização da comunicação visual de

estabelecimentos, etc.) 

� Área Central 

� Áreas com imóveis de interesse histórico e cultural 

� Outras localidades, como por exemplo

- Rua XV de Novembro
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- Av. Palmares

- Av. São Vicente de Paula

- Rua Sete de Setembro

- Rua Curitiba

- Av. Benedito Zancaner

- Av. São Domingos

- Av. Jose Nelson Machado

Para atendimento ao 

� EIXO 3 - Garantia de acessibilidade segura e com qualidade para todos, foi

recomendado a elaboração  do Plano Diretor de Mobilidade a partir de diretrizes do Plano

Diretor Participativo.

Para atendimento ao 

� EIXO 6 - Gestão de vazios urbanos e terrenos baldios (eixo acrescentado pela

população na ocasião do I Seminário do Plano Diretor), recomeda-se:

- Levantamento de vazios urbanos infra-estruturados (Macrozona de Aproveitamento) 

- Definição de lote mínimo, glebas e critérios de subutilização  para indução da ocupação. 
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Para atendimento ao 

� EIXO 5 - Reestruturação das leis e da gestão do desenvolvimento urbano, recomenda-se

as seguintes ações: 

• Sistema Municipal de Planejamento e Gestão

• Revisão das Leis de Parcelamento e Zoneamento (em processo)

• Sistema de Informações Municipais - SIM

• Retomada do instrumento do processo de aprovação de parcelamentos como instrumento de gestão

urbana – viabilidade legal e urbanística.

• Regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV

• Institucionalização e definição das atribuições do Conselho Municipal de Política Urbana e Ambiental

• Institucionalização da Conferência da Cidade – (monitoramento e avaliação periódicos do Plano Diretor)

• Regulamentação dos demais instrumentos de gestão democrática das cidades:

 - audiências e consultas públicas

- Iniciativa popular de planos, programas e projetos de lei

- Referendo e plebiscito
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PROPOSTA DE TEXTO PARA MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA ETAPA 3

A Prefeitura Municipal juntamente com a população de Catanduva está iniciando a Etapa 3 do Plano Diretor

Participativo. A elaboração do Plano Diretor só está sendo possível com a participação da população de nossa

cidade.

Na Etapa I, foram realizados vários encontros com a sociedade para discutirmos e conhecermos o Estatuto da

Cidade, a Lei Federal 10.257/01 que define os princípios e disponibiliza instrumentos de um Plano Diretor

Participativo. 

Na Etapa 2,  construímos  a  leitura  da  realidade  de  Catanduva  a  partir  do  olhar  de  seus  moradores  para

definimos os principais eixos do Plano Diretor, que foram apresentados no I Seminário  do Plano Diretor:“

Catanduva que temos”. Neste primeiro seminário, foi eleita a Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor

que tem como finalidade auxiliar no processo participativo para a construção do plano.

Na etapa atual,  denominada Etapa 3,  vamos apresentar  a Proposta Preliminar  no “II  Seminário  do Plano

Diretor:  Planejando  Catanduva”   e  também nas  rodadas  temáticas  a  serem realizadas  no  final  de  maio.

Durante o II  Seminário,  no dia  06 de maio,  serão eleitos  os delegados que terão direito  de voto  no II
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Congresso do Plano Diretor, quando a proposta do Plano Diretor for finalizada e votada pela sociedade para

posteriormente ser encaminhada à Câmara Municipal de Catanduva.

É muito importante a presença de todos!

Continue participando ativamente deste processo, para que o Plano Diretor de Catanduva seja construído de

mãos dadas com a população!
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ANEXO A - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O II SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR: 
“PLANEJANDO CATANDUVA”
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ANEXO B - APRESENTAÇÃO DO II SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR: 
“PLANEJANDO CATANDUVA”
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ANEXO C – APRESENTAÇÃO DA OFICINA PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO
PLANO DIRETOR DE CATANDUVA – RETROSPECTIVA ETAPAS I E II
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ANEXO D - FOTOS ETAPA III
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Reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor
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II Seminário do Plano Diretor: Planejando Catanduva – 06/05/2006
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ANEXO E - LISTAS  DE  PRESENÇA ETAPA III
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ANEXO F – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ETAPA III
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