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A
Secretária de Planejamento e Informática
Em especial atenção: Sr. Gilberto Augusto Motta
Conforme indicado no site municipal, segue ofício anexo com apontamentos e sugestões, como forma de
contribuição para à Consulta Pública referente a Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor.
Obs.: Referido ofício também será protocolado (na via física) junto a Prefeitura de Catanduva.
Obrigado,
Att.,
Rodolfo.

Rodolfo Lopes de Souza
Gestão de Processos
17 3311 2977
Visite nosso site! www.viivempreendimentos.com.br
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CTA-DIR 2022048
Catanduva (SP), 08 de junho de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - SP
Pça. Conde Francisco Matarazzo, n° 01, Centro, Catanduva/SP
Em especial atenção: Sr. Osvaldo de Oliveira Rosa
Prefeito Municipal
Assunto: Contribuição à Consulta Pública referente a Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor
do Município de Catanduva
EM CÓPIA:
À Secretária de Planejamento e Informática
Ao Núcleo Gestor do Plano Diretor do Município de Catanduva
Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (COMDU)

Ilustríssimo Senhor Prefeito,
A empresa VIIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., pessoa jurídica de Direito
Privado com sede na Avenida Deputado Orlando Zancaner, n° 335, Jardim Amêndola, na cidade
de Catanduva (SP), inscrita no CNPJ/MF n° 15.030.103/0001-71, neste ato representada por seus
diretores, amparados nos preceitos do Plano Diretor vigente, que asseguram “aos cidadãos do
município de Catanduva o direito de receber dos órgãos públicos informações e esclarecimentos,
bem como de examinar os autos e documentos, assim como apresentar alegações escritas”, vem
por meio desta expor e sugerir o quanto segue.
A. Contextualização
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Como já é de amplo conhecimento, a Viiv vem estudando por muitos anos as
características da legislação municipal, exposta sobretudo no Plano Diretor Municipal, bem como
a dinâmica socioeconômica deste município.
Por esta razão, a Viiv tem atuado de forma próxima ao processo de revisão do Plano
Diretor que teve início por volta de outubro de 2018. Desde então, participou de diversas etapas,
como leitura dos marcos legais, mapeamento participativo e cartografia social, com objetivo de
avaliar todas as dimensões (social, econômica, urbana, ambiental e institucional), tendo em vista
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A Viiv também buscou suporte de renomadas empresas referências nacionais em
desenvolvimento urbano, pesquisa e estudos de mercado, processos legislativos, preservação e
restauração ambiental, a fim de embasar (i) os projetos que tem em desenvolvimento, (ii) bem
como a sua atuação neste processo de revisão legislativa, que ocorreu pela participação em
diversas reuniões, protocolos com sugestões, apresentações, elaboração e contribuição de
materiais, análises e apontamentos ao longo dos últimos anos.
Desta forma, nos traz grande preocupação a forma de condução do processo de revisão
do Plano Diretor Municipal, divergindo das melhores práticas e dos ditames da Legislação
Municipal e Federal.
Chama a atenção o fato de nova proposta de Projeto de Lei estar em curso pela
municipalidade, submetido a aprovação do CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento,
sem que tenham ocorrido revisões e levado em consideração os questionamentos levantados
pela Viiv em 05/01/2022, protocolados sob nº 285/22.

B. Sugestões de revisão das propostas apresentadas
A Viiv vem desenvolvendo um trabalho sério de acompanhamento e identificou, mais
uma vez, que não está tendo seus projetos e intenções de investimentos considerados na nova
proposta de revisão do Plano Diretor. Desta forma, buscando manter os mesmos princípios e
critérios já implementados na revisão proposta, vem apresentar os seguintes pleitos, os quais
levam em consideração:
b.1) A adoção de critérios isonômicos para alteração de Macrozonas;
b.2) Que áreas contínuas sigam a mesma alteração do zoneamento, evitando estarem
intercaladas em macrozonas distintas;
b.3) A inclusão da área integral de matrículas que são abrangidas parcialmente pelo
Perímetro Urbano
A tabela a seguir apresenta a relação dos imóveis, os pareces atrelados aos processos de
pedido de diretrizes, bem como a solicitação da Viiv para revisão de Macrozonas e inclusões
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pontuais no Perímetro Urbano, com objetivo de viabilizar os empreendimentos em
desenvolvimento:
- Tabela 1:
Propriedades Matrículas

Fazenda São
Jeremias

5.602
6.087
15.021
17.406

Protocolo do
Pedido de
Diretrizes

Últimos Pareceres da Prefeitura
Municipal
(Cf. Plano Diretor - L.C. 355/2006)

Situação proposta na revisão do
Plano Diretor
(PLC de maio/2022)

Matrículas 5.602 e 17.406: continuam
A área apresentada encontra-se com com parte fora do novo traçado do
parte fora do perímetro urbano e esta perímetro urbano;
localizada parte na macrozona de
Matrículas 6.087 e 15.021 estão
21598/2021
restrição a expansão urbana e parte mantidas como macrozonas de
no corredor lindeiro de indústria,
restrição a expansão urbana e parte
comercio e serviço
em corredores lindeiros de indústria,
comércio e serviço.

Solicitação de revisão - Macrozonas

Solicitação de revisão - Perímetro Urbano

Alteração da macrozona para qualificação Inclusão da totalidade das matrículas 5.602 e 17.406
urbana abrangendo estas 04 matrículas:
no perímetro urbano:

Alteração da macrozona para qualificação Inclusão da totalidade da matrícula 2.495 no
urbana:
perímetro urbano:

Fazenda São
Jeremias

Fazenda São
José das
Borboletas II

2.495

5.335
5.336

A área apresentada encontra-se com
parte fora do perímetro urbano e esta
localizada parte na macrozona de
21599/2021
restrição a expansão urbana e parte
no corredor lindeiro de indústria,
comercio e serviço

Matrícula 2.495: continua com parte
fora do novo traçado do perímetro
urbano e localizada nas macrozonas
de restrição a expansão urbana e
corredores lindeiros.

Matrícula 5.336: Alteração da macrozona
Matrícula 5.336: permanece
para qualificação urbana.
integralmente dentro do novo traçado
do perímetro urbano e localizada nas Matrícula 5.335: Alteração da macrozona
A área apresentada encontra-se com macrozonas de controle de ocupação para qualificação urbana;
parte fora do perímetro urbano e esta urbana e corredor lindeiro de
localizada parte na macrozona de
indústria, comércio e serviço.
21597/2021 restrição a expansão urbana, parte na
macrozona de controle ocupação
Matrícula 5.335: está parcialmente
urbana e parte no corredor lindeiro de fora do novo traçado do perímetro
indústria, comercio e serviço
urbano e localizada nas macrozonas
de restrição a expansão urbana e
corredor lindeiro de indústria,
comércio e serviço.

Matrícula 5.335: Inclusão da area demarcada abaixo
(e descrita no Anexo I) no perímetro urbano para
permitir o desenvolvimento da primeira etapa de um
bairro planejado, tornando possível a incorporação
da centralidade deste bairro.

Matrícula 14.013: Alteração da macrozona Matrícula 14.013: Inclusão de sua totalidade no
para qualificação urbana.
perímetro urbano.

Fazenda Santa
Julia Figueiredo

Fazenda Santa
Olga

Fazenda Santa
Olga

14.013

36.244

42.898

A área apresentada encontra-se com
parte fora do perímetro urbano e esta
localizada parte na macrozona de
21600/2021
restrição a expansão urbana e parte
no corredor lindeiro de indústria,
comercio e serviço

A área apresentada encontra-se com
parte fora do perímetro urbano; e esta
localizada parte na macrozona de
21595/2021
restrição a expansão urbana e parte
no corredor lindeiro de indústria,
comercio e serviço

A área apresentada encontra-se com
parte fora do perímetro urbano; e esta
localizada parte na macrozona de
21596/2021
restrição a expansão urbana e parte
no corredor lindeiro de indústria,
comercio e serviço

Matrícula 14.013: fica parcialmente
fora do novo traçado do perímetro
urbano.
A parte dentro do perímetro está
localizada parte em macrozonas de
restrição a expansão e de
qualificação urbana, com corredor
lindeiro de indústria.

Matrícula 36.244: Alteração da macrozona Matrícula contida na totalidade no Perímetro Urbano
para qualificação urbana com corredor
proposto.
lindeiro de indústria, comercio e serviço.
Matrícula 36.244: fica integralmente
dentro do novo traçado do perímetro
urbano e localizada na macrozona de
restrição a expansão urbana.

Matrícula 42.898: Alteração da macrozona Matrícula contida na totalidade no Perímetro Urbano
para qualificação urbana com corredor
proposto.
lindeiro de indústria, comercio e serviço.
Matrícula 42.898: fica integralmente
dentro do novo traçado do perímetro
urbano, e localizada na macrozona de
restrição a expansão urbana.
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C. Contribuições adicionais
Respeitosamente, sem prejuízo das contribuições já realizadas pela Viiv em 05/01/2022,
protocolados sob nº 285/22, e levando em consideração todo as ponderações acima
contextualizadas, vem novamente suscitar alguns questionamentos e sugestões, como segue:

1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 00, DE 00 DE MAIO DE 2.022 (“PROMOVE
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS A LEI COMPLEMENTAR Nº 0355, DE 26 DE DEZEMBRO DE
2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”):

ITEM 1 – Rito e cronograma das etapas
Em relação ao atual processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Catanduva,
colocado em Consulta Pública, a Viiv solicita os seguintes esclarecimentos:
a) Como serão analisadas as contribuições recebidas até dia 10/06/2022, dentro do período
estabelecido para Consulta Pública?
b) Estas contribuições serão analisadas por quais órgãos?
c) As revisões eventualmente promovidas no Projeto de Lei serão submetidas a nova
aprovação do CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano?
d) O novo texto do Projeto de Lei eventualmente alterado será disponibilizado em tempo
oportuno no site da Prefeitura Municipal para conhecimento da população?
e) Todas as providências acima questionadas serão consumadas até a Audiência Pública
convocada para o dia 13/06/2022?
a. Em relação a Audiência Pública, qual será o rito, ou seja:
(i)

terá o caráter de simples comunicação das alterações propostas no
projeto de lei, e de esclarecer eventuais dúvidas aos presentes, ou,

(ii)

além da comunicação e esclarecimento de dúvidas, permitirá o
debate, uso da palavra pelos presentes, com votação e deliberação
pela Assembleia de todas as propostas apresentadas pela mesa
diretora?
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ITEM 2 - Art 1º (alteração dos Art. nº 209)
Quanto ao inciso XXII – LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO, qual a justificativa para a
exclusão da exigência de doação de áreas verdes e áreas institucionais em algumas situações
previstas no § 8º e, por outro lado, a exigência de 50% das áreas institucionais, da área verde e/ou
do sistema de lazer estarem localizadas fora dos muros do loteamento de acesso controlado
prevista no § 9º?
Há trabalho técnico que recomende esta previsão do artigo § 9º? Pois em algumas situações pode
ser impraticável o atendimento de 50% tendo em vista a necessidade de se manter parte
relevante destas áreas dentro dos muros para atendimento a diretrizes e exigências técnicas,
como implantação de poço ou reservatório de água, sistemas de captação de água, lagoas de
retenção e drenagem de água pluvial. Sugestão de ser suprimido ou flexibilizado percentual de
50% para adequação a determinadas situações conforme descrito acima.

ITEM 3 - Art 1º (alteração dos Art. nº 215)
Em relação à pretendida alteração, a VIIV observa que o órgão especial do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO, tem firme jurisprudência no sentido de ser inconstitucional lei municipal que
exige a doação de área ou fração do loteamento para fins dominiais. Sucede que essa exigência
cria forma anômala de desapropriação, expropriação ou confisco, não prevista na legislação
federal ou nas Constituições Federal e Estadual, além de violar o direito de propriedade e a
competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre direito urbanístico, havendo
ofensa aos artigos 5º, XXII e XXIV, e 22, I e II, e 24, I, da Constituição Federal, e à Lei Federal n.
6.766/79. Neste sentido: TJSP, ADIN nº 0128604-28.2013.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI, j. em 14.05.2014; TJSP, Ap. Cível nº 0059191-14.2011.8.26.0576, 8ª C. de Direito
Público, j. em 25.09.2013; e, TJSP, órgão especial, nº 990.10.354575-3, Rel. Des. BARRETO
FONSECA, j. em 01.09.2010).
Logo, considerando a inconstitucionalidade e ilegalidade da referida exigência de doação de área
ou fração do loteamento, é recomendável que a mesma seja extirpada do Plano Diretor municipal
vigente, adequando-se no texto do projeto de lei em análise pelo Executivo e pelo Legislativo as
adequações nos artigos nº 209 – item XIX, artigo nº 215, dentre outros artigos que envolvam este
tema dentro da Lei Complementar nº 0355/2006.

ITEM 4 - Art 1º (alteração dos Artigos nºs. 226, IV e 230 “g”)
O acompanhamento e conhecimento “das Áreas Verdes e Institucionais existentes ou aprovadas
nos últimos 05 (cinco) anos” é uma informação que em geral é detida apenas pela própria
Prefeitura Municipal, tendo em vista que as informações sobre aprovações nem sempre estão
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disponíveis a população. Dito isso, pergunta-se: Estas informações acerca “das Áreas Verdes e
Institucionais existentes ou aprovadas nos últimos 05 (cinco) anos” estarão disponíveis para
consulta pelo site da Prefeitura Municipal ou em outro local? Serão atualizadas, com qual
frequência?

Em harmonia com o exposto, solicitamos, por fim, que sejam esclarecidos os
questionamentos acima apontados e, principalmente, que sejam consideradas as mudanças
propostas pela VIIV previamente e na Tabela 1 supramencionada, como forma de isonomia para
empreendedores, as quais, certamente, reverterão em investimentos e desenvolvimento para o
município, contribuindo para o livre mercado, sustentabilidade e benefícios à sociedade
Catanduvense.
Sendo só para o momento, e persuadidos de termos contribuído para o
aperfeiçoamento do projeto de lei de adequações à Lei Complementar nº 355/2006,
aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e consideração,
subscrevendo-nos mui

Cordialmente,

_____________________________________________________
VIIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
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ANEXO I
Matrícula 5.335: Inclusão de parte da área (demarcada e descrita abaixo) no perímetro urbano
para permitir o desenvolvimento da primeira etapa de um bairro planejado, tornando possível a
incorporação da centralidade deste bairro.


Área em Destaque:



Descrição do Perímetro adicional:
PERÍMETRO
De
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18

Para
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-1

Coord. E(X)
706.625,6456
706.608,0670
706.483,4387
706.431,6023
706.379,6780
706.337,3317
706.291,9401
706.246,8990
706.228,3320
706.209,2408
706.173,8427
706.149,8175
706.146,0802
706.119,5978
706.067,5729
706.022,3295
705.976,6491
705.519,3400

Coord. N(Y)
7.657.925,0478
7.657.901,6716
7.657.735,3677
7.657.665,0818
7.657.594,7040
7.657.538,0487
7.657.473,0949
7.657.408,5684
7.657.386,6825
7.657.368,9571
7.657.339,4393
7.657.319,3758
7.657.315,8844
7.657.290,8683
7.657.237,6559
7.657.191,3729
7.657.144,7564
7.660.423,2300

Azimute
156°06’51"
216°56’33"
216°50’53"
216°24’33"
216°25’11"
216°46’33”
214°56’49”
214°54’58”
220°18’35”
227°07’29”
230°10’33"
230°08’05"
226°56’55"
226°37’51"
224°21’13"
224°20’57"
224°25’08"
352°03’33”

Distância
2.732,183 m
29,248 m
207,820 m
87,333 m
87,460 m
70,732 m
79,243 m
78,692 m
28,701 m
26,051 m
46,090 m
31,301 m
5,114 m
36,430 m
74,419 m
64,723 m
65,267 m
3.310,215 m
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