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ATA 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 16/05/2022 

Início: 18h25min 

 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. 
Folhas – 1 e 2 

 
 
 
Aos dezesseis do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h25min (dezoito horas e vinte 
e cinco minutos), no auditório do andar térreo do paço municipal, Praça Conde Francisco 
Matarazzo nº 01, foi realizada a 3ª reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois do 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNÍCIPIO DE CATANDUVA, 
Comissão esta criada pela L.C. nº 0355, de 26 de dezembro de 2.006, e seus Conselheiros 
nomeados através do Decreto Municipal nº 8.248, de 24 de março de 2.022. A reunião iniciou-se 
com abertura de seu Presidente, que apresentou a pauta proposta: Nova apresentação das 
alterações da Lei Complementar 355/2.006, que trata sobre o Plano Diretor, tendo em vista o 
cancelamento da Audiência Pública realizada em Janeiro de 2.022. Tendo quórum suficiente, foi 
aberta a Audiência pelo Sr. Presidente Gilberto Augusto Mota. Posteriormente à abertura a palavra 
foi conduzida pelo advogado, Gestor de Gabinete e Conselheiro, Fernando Martins de Sá, que 
justificou a nova reunião tendo em vista que houve falhas na reunião do dia 16/12/2.021 e na 
Audiência Publica do dia 06/01/2.022;  por isso então a necessidade de iniciar um novo processo 
agora com uma maior divulgação e um maior tempo de consulta das propostas a serem 
apresentadas para a população. Passou a palavra então ao Conselheiro Alexandre Canzanesi Fedeli 
que apresentou a proposta de alteração dos artigos 12, 50, 55, 59, 65, 67, 76, 80, 83,115, 154, 158, 
168, 190, 192, 196, 209, 210, 212, 215, 216, 218, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 237 e 238, dos 
Mapas 01 e 02, que passaram a incluir os Mapas 03, 04 e 05, assim como alterações nas Tabelas 04 
e 05, todos da Lei Complementar nº 355, de 26 de dezembro de 2.006. O Projeto de Revisão 
também previu algumas disposições adicionais, inseridas nos artigos 2º e 3º da proposta. A reunião 
também tratou da delimitação do Perímetro Urbano. De início foi explanado e justificada 
novamente a necessidade de propor alterações no atual Plano Diretor, considerando que a Lei 
atual data de 2.006; assim, como dito, optou-se por alterações no atual Plano Diretor, fruto de 
estudos realizados para as atuais demandas e problemas enfrentados pela cidade para seu 
desenvolvimento, e em consonância das atualizações das diversas legislações que tratam das 
matérias inerentes ao Plano Diretor, evidenciando que a prioridade da atual administração é 
buscar solucionar tais demandas e problemas relatados ao longo destes anos de vigência do atual 
Plano Diretor, cujo resultado foi apresentado nesta reunião. Fez-se então a leitura de todas as 
alterações propostas, com apresentação do material  e fez um comparativo entre a atual redação 
legal, e as alterações propostas, sejam as substituições do texto redacional, sejam das inclusões 
legais propostas, inclusive das alterações propostas no mapa de Macrozona MAPA 1 e do MAPA 2, 
que trata das Zonas Especiais e que passará a tratar do Uso do Solo, do Plano de Macrodrenagem e 
dos Monumentos Históricos, além de delimitar o Corredores de Comércio e Serviços, que passam a 
serem permitidos em diversos pontos da cidade, visando incentivar a descentralização e consolidar 
as atividades comerciais e de serviços, a fim de evitar deslocamentos urbanos, e aproximar o 
emprego das áreas residenciais e também sobre o novo traçado do perímetro urbano. A 
explanação foi realizado artigo por artigo,  sendo  explicado  e  justificada  cada  uma  das  
alterações propostas, sendo que durante a exposição, dúvidas e questionamentos foram  
devidamente esclarecidos, além do acatamento de sugestões propostas pelos Conselheiros Carlos 
Bittencourt Ribeiro e Mauricio Ferreira Riva, que serão inseridas na proposta final que será levada à 
Audiência Pública a ser devida e amplamente divulgada, marcada e determinada por este 
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Conselho. Finalizada a apresentação das propostas de alterações sugeridas no Plano Diretor e no 
Perimetro Urbano. 
Finalizada toda a explanação pelo Conselheiro Alexandre Canzanesi Fedeli a palavra foi passada ao 
Conselheiro Fernando Martins de Sá, que fez suas considerações finais sobre a forma e data de 
divulgação de todo conteudo do material que apresentado de forma resumida nesta reunião, a 
qual ficará a disposição de toda a população para consulta pública, por um período mínimo de 15 
dias, e sugestões de mudanças que o Conselho achar necessárias para o prosseguimento final que 
será a Audiência Pública; em seguida foi repassada a palavra ao Presidente do CMDU, Sr. Gilberto 
Augusto Motta que colocou em votação as alterações as quais foram aprovadas pela maioria nos 
termos do artigo 149 da LC 355/2006, tanto as sugestões de alterações do Plano Diretor quanto do 
Perímetro Urbano; sendo que dois conselheiros um do Poder Público, Mauricio Ferreira Riva e um 
representante da Sociedade Civil Manuel Richarte Gomez, se abstiveram do voto. Foi explicado à 
plenária que o material será disponibilizado no site da prefeitura para consulta até a realização da 
audiência pública que terá convocação publicada no Diário Oficial do Município e disponibilizada 
no átrio da Prefeitura, atendendo ao disposto no artigo 161 da LC 355/2006, visando a elaboração 
de projeto final de lei a ser  encaminhado à Câmara Municipal. A Reunião foi encerrada e Eu, 
Alexandre Canzanesi Fedeli, lavrei a presente ata que resume os trabalhos e ao final segue assinada 
pelos participantes: 
 

Thiago Pinfildi Damasceno  

Maria dos Santos Moura   

Marcio Ramires Bardela 
 

Luiz Amelio Sodaite Rossini 
 

Manuel Richarte Gomez 
 

Tatiane Cristina Fernandes Basconi 
 

Carlos Bittencourt Ribeiro 
 

Nilton Marto Vieira da Cruz 
 

João Paulo Machado 
 

Marco Antonio Machado 
 

Gilberto Augusto Motta 
 

Alexandre Canzanesi Fedeli 
 

Daniel Mouad 
 

Fernando Martins de Sá 
 

José Rodrigo Sanches 
 

Victor Siqueira Cassiano Daltin 
 

Mauricio Ferreira Riva 
 

 


