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De silvio melhado <silviofisio@gmail.com>
Para: <gilberto.motta@catanduva.sp.gov.br>
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Prezado Sr. Gilberto
 
Boa tarde.
 
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para sugerir algumas diretrizes ao plano diretor de Catanduva.  
 
Grato,
 
Silvio Jorge Chaim Melhado
CPF 084.050.798-40



Sou catanduvense nato e, apesar de ter residido em outros municípios, não 

troco minha cidade natal por nenhum deles. A experiência de haver morado em 

outros locais me deu as condições de comparação, tanto das coisas boas quanto 

das ruins, de Catanduva com as demais cidades. 

 Assim, elenco, abaixo, alguns detalhes que poderiam constar do plano 

diretor. 

1 – avenidas com asfalto de alta qualidade com 2 ou 3 faixas de rolamento 

e sem estacionamento. 

2 – obrigatoriedade das construções nas avenidas com recuo para 

estacionamento. 

3 – manutenção permanente e incrementação das benfeitorias públicas, 

como fontes, jardins, monumentos e placas indicativas. 

4 – padronização das calçadas. 

5 – término das valetas e depressões nos cruzamentos das ruas. 

6 – padronização da arborização e iluminação, proibindo-se árvores sob os 

postes de luz e, desta forma, regularizando a iluminação de um lado da 

calçada e as árvores do lado em que o sol incide à tarde. 

7 – postos de saúde em locais com demanda populacional recomendada 

pelas autoridades de saúde. O mesmo se aplica às creches e escolas. 

8 – obrigatoriedade de cada proprietário de imóvel urbano em manter as 

calçadas e o meio-fio limpos e sem mato. 

9 – Incrementação e manutenção do sistema de vigilância da cidade por 

câmeras. 

 Como cidadão que deseja o melhor para sua cidade, devo dizer que não 

sei se todas as sugestões são passíveis de inclusão no Plano Diretor, porém 

tenho a certeza de que são extremamente necessárias para uma melhor 

qualidade de vida para Catanduva, devolvendo aos moradores o orgulho de 

residir aqui. 

Desde já, agradeço sua atenção e coloco-me à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

Silvio Jorge Chaim Melhado 

CPF: 084.050.798-40 

17-99717-3326 



 


