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PROPOSTA PARA O PLANO DIRETOR CATANDUVA 2022. 

Em um projeto realizado durante o itinerário de geografia, na escola São Mateus, foi 

possível analisar que em algumas áreas de Catanduva faltam acesso ao esporte, ou 

seja essa população não apresenta quadras ou “ginásios” para que ocorra a prática de 

atividade física ou aulas incentivando tal ação. 

Os pontos citados que necessitam de mais acessos estão entre o Nova Catanduva e o 

Jardim Imperial, na região do Residencial Cidade Jardim, no Pedro Borgonovi, entre o 

Bom Pastor e El Dorado; e no Conjunto habitacional Pedro Nechar. Para que ocorra 

maior incentivo nas áreas de poucos acessos é necessário que a prefeitura construa 

novas quadras, campos e ginásios, além de disponibilizar professores para realizarem 

aulas em um período do dia durante alguns dias da semana. 

Além disso, é necessário que ocorra maior investimento nas bolsas atletas, já que as 

verbas que são disponibilizadas não agregam muitos atletas, são poucos e os mesmos 

ganham todos os anos, sem que haja novas oportunidades para aqueles que também 

ganham e não recebem tal dinheiro como gratificação e representação da cidade, 

como exemplo vemos a vitória do basquete e o ganho da bolsa atleta para a maioria 

das atletas, já a ginastica rítmica ganhou durante o ano de 2021 e somente duas 

receberam a bolsa atleta, com o valor mínimo, não sendo compatível com o valor 

estipulado para cada tipo de competição. Sendo assim, é visível que não há igualdade 

nas distribuições das bolsas, devendo ter uma mudança em tal atitude, distribuindo o 

número de bolsas para cada modalidade de forma igualitária. 

 

 


