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Prezado sr. Gilberto,
Primeiramente, obrigado por nos receber na prefeitura para nos reunirmos e conversarmos sobre o
zoneamento do novo Plano Diretor.
Após reunião realizada no dia de ontem (01/06), atendendo sua solicitação, segue em anexo o
Mapa indicando o perímetro da propriedade de minha família.
Conforme explicado durante a reunião, no novo Plano Diretor que está sendo proposto, toda a
referida área sinalizada no Mapa em anexo foi enquadrada na macrozona de controle de ocupação
urbana. Entretanto, entendemos que a área deveria ser classificada como Macrozona de
Qualificação Urbana.
Diversas outras áreas muito mais distantes do centro da cidade (mais de 6 km de distância) e que
necessitam de uma serie de adequações, desprovidas de qualquer infraestrutura já foram
classificadas no novo Plano Diretor como Macrozona de Qualificação Urbana.
Enquanto que, a área de minha família (sinalizada no Mapa em anexo) é muito mais próxima do
centro da cidade (menos de 2 km), possui suas divisas com os muros das casas, as margens da
rodovia Alfredo Jorge Abdo e também as margens da rua José Frias Garcia (antiga estrada da
Jacuba). Ou seja, uma simples visualização no Mapa é possível constatar que a área é a
continuação da cidade, ela já faz parte do contexto daquela região. Faz muito mais sentido
incentivar a expansão da cidade naquela região do que outras regiões distantes do centro da
cidade, isoladas geograficamente e que irá proporcionar pouco ou nenhum benefício para a
população de Catanduva.
Além disso, a referida área sinalizada no Mapa em anexo já possui no seu entorno toda a
infraestrutura necessária para novos empreendimentos imobiliários, como por exemplo rede
energia elétrica, saneamento básico, linha de ónibus, escola, hospital, entre outros serviços
fundamentais para a expansão dessa região da cidade de Catanduva.
Por isso, não existe justificativa, ou entendimento racional lógico, dela ser enquadrada na
Macrozona de Controle de Ocupação Urbana.
Outro importante fato que merece destaque é a avenida Kyonari Uemura que termina justamente
na propriedade da minha família. Uma vez a propriedade sendo classificada como Macrozona de
Qualificação Urbana, permitirá a realização de empreendimentos imobiliários, cuja consequência
será a continuação desta avenida ligando ate a rua José Frias Garcia (antiga estrada da Jacuba)
que por sua vez vai até a rodovia Washington Luiz, contribuindo assim para um melhor transito
naquela região e também no deslocamento entre os bairros da cidade.
Portanto, penso que o enquadramento desta referida área na Macrozona de Qualificação Urbana
(com lotes de 200 m2) possibilitará inúmeras vantagens para o progresso desta região da cidade e
também para toda a população de Catanduva.
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Por outro lado, a classificação dela na macrozona de controle de ocupação Urbana (como lotes de
600 m2 como foi proposto no novo Plano Diretor) impossibilita o progresso desta região e
consequentemente limita o desenvolvimento da cidade de Catanduva uma vez que inviabiliza
qualquer tipo de empreendimento imobiliário e consequentemente a continuação da avenida
Kyonari Uemura, além de diversos outros benefícios que um loteamento poderia proporcionar para
esta região da cidade.
É importante destacar que lotes de acima de 300 m2 para aquela região (e para a maior parte da
cidade de Catanduva) já inviabiliza qualquer tipo de empreendimento imobiliário. É do
conhecimento de todos e do senso comum que Catanduva não consegue absorver, a cidade não
tem capacidade para suportar um grande número de loteamentos com lotes acima de 300 m2.
Classificar aquela área para lotes acima de 300 m2 é o mesmo que proibir a expansão da cidade
naquela região, pois impossibilita o loteamento da área e impede o avanço da socioeconomico da
região e consequentemente da cidade de Catanduva.
Apenas para efeito de comparação, os condomínios de alto padrão existentes em Catanduva como
Damha, Residencial Acapulco, Residencial Park Cambuí possuem terrenos entre 200 e 300m2. Ou
seja, em Catanduva o tamanho de lote que se pratica para condomínios de alto padrão é na faixa
entre 200 a 300 m2, no máximo. Acima disso, terrenos maiores de 300m2 é impraticável para a
realidade da cidade.
Já existe também em Catanduva condomínio de altíssimo padrão na região do aeroporto (Luminar
Residence). Inclusive, é do conhecimento de todos que está sendo planejado um novo loteamento
ao lado do já existente mantendo o mesmo padrão de condomínio de luxo. São condomínios
pequenos, que ocupam um pequeno tamanho de área e foram estrategicamente posicionados, o
que nos permite afirmar que esta região se destaca como a região mais nobre da cidade, onde já
se concentram os condomínios de luxo. É nesta região também que se localizam as chácaras de
alto padrão no Jardim dos Coqueiros, próximo do clube de campo. Entretanto, mesmo para esta
região da cidade, já conhecida pelo condomínio de luxo e pelas chácaras de alto padrão, não foi
limitada a nenhum tamanho de tamanho de lote (300, 400 ou 600 m2). Pelo contrário, a região foi
enquadrada no novo Plano Diretor como macrozona de Qualificação Urbana, permitindo lotes de
200 m2. O que torna ainda mais descabido limitar em lotes acima de 300m2 a região em que se
localiza a propriedade da minha família.
Como o Plano Diretor está na fase de Consulta Pública penso ser importante comunicarmos de
forma explícita para os senhores de que minha família pretende realizar empreendimento
imobiliário na área, trazendo uma serie de benéficos para esta região da cidade, proporcionando o
desenvolvimento e progresso para a cidade e para toda a população de catanduva como um todo.
Entretanto, é primordial também sinalizarmos para os senhores que a classificação dela como
macrozona de controle de ocupação urbana ou limitar para lotes acima de 300 m2, impossibilita
qualquer tipo de empreendimento imobiliário e como consequência impede também o avanço e o
desenvolvimento socioeconomico desta região da cidade. Ou seja, prejudica toda a população de
Catanduva.
Sendo assim, conto com a sua colaboração e compreensão de toda a sua equipe para classificar a
macrozona em que a referida propriedade está inserida como Macrozona de Qualificação Urbana
(lotes de 200m2).
Fico a disposição para eventuais dúvidas.
Por gentileza, aguardo posição dos senhores!
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Grato!!
Att.
-----------------------------------------------------------------------Hélio Francisco da Silva Neto
Eng. Agr., Dr. em Agronomia
+55 (17) 99717-7177

De: gilberto.motta@catanduva.sp.gov.br <gilberto.motta@catanduva.sp.gov.br>
Enviado: terça-feira, 31 de maio de 2022 06:52
Para: Hélio F. da Silva Neto <heliofsn@hotmail.com>
Assunto: Re: Reunião - discussão Plano Diretor

Bom dia
A reunião ficou para quarta feira no período da tarde
Vejo o horário e comunico
att. eng. Gilberto
secretário de planejamento
Em 30/05/2022 12:04, Hélio F. da Silva Neto escreveu:

Olá Gilberto, bom dia!
Minha família possui um área que está inserida dentro do perímetro urbano da cidade de
Catanduva.
Vi o mapa com as macrozonas proposto pelo novo Plano Diretor e acredito que podemos otimizálo ainda mais.
Minha família tem alguns planos para esta área, os quais poderão trazer inúmeros benefícios
para a população de Catanduva.
Entretanto, temos algumas dúvidas e sugestões referentes ao Plano Diretor que está sendo
proposto.
Sendo assim, por gentileza, podemos agendar um horário para discutirmos isso, por favor?
Sugiro os seguintes horários:
- segunda-feira-feira (30/05), a partir das 15h;
- terça-feira (31/05), no período da manhã;
- quarta-feira (01/04), no período da tarde
Veja qual o melhor dia e horário para o senhor e me avise, por favor.
Aguardo sua confirmação!!
Muito obrigado!
Att.
-----------------------------------------------------------------------Hélio Francisco da Silva Neto
Eng. Agr., Dr. em Agronomia
+55 (17) 99717-7177
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