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AUDIÊNCIA  PÚBLICA 
27/06/2022 

Início: 19h04min 
Término: 20h14min 

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CATANDUVA. 

Folhas – 1 e 4 
 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 

19h04min (dezenove horas e quatro minutos), no auditório do andar térreo do paço 

municipal, Praça Conde Francisco Matarazzo nº 01 foi realizada Audiência 

Pública para aprovação da alteração da Lei Complementar nº 0355/2006 – 

Plano Diretor Participativo do Município de Catanduva e também para 

aprovação da alteração do perímetro urbano. A abertura foi feita pela 

cerimonialista, Kátia Muller e a palavra foi concedida para o secretário de 

Planejamento e membro Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, engenheiro civil Gilberto Augusto Motta. O secretário comunicou que a 

audiência pública tem caráter estritamente consultivo e lembrou que o material 

de consulta para alteração do Plano ficou disponível para conhecimento ao 

público em geral por 21 dias, sendo disponibilizado canal para contribuições, 

através de e-mail e telefone. O gestor de gabinete e membro do Conselho, 

advogado Fernando Martins de Sá, agradeceu a presença de todos e informou 

sobre a transmissão ao vivo pelo site da Prefeitura. Esclareceu o gestor de 

gabinete que a audiência é consultiva e que o Conselho está aberto ao diálogo 

com a população. Informou também sobre o início dos estudos do Plano 

justificando a demora dos trabalhos ante à complexidade da pauta, bem como à 

necessidade legal de sua revisão conforme previsto no Estatuto da Cidade, eis 

que passaram mais de 10 anos da aprovação do Plano Diretor, que data de 

2006. Informou igualmente o gestor de gabinete da necessidade da revisão 

jurídica e dos mapas propostos. O gestor de gabinete se manifestou satisfeito 

pela presença da população e representantes da sociedade civil ponderando que 

o Plano é participativo. De acordo com ele a Audiência é destinada a pontuar as 
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alterações propostas, sendo assim recapitulou que todo o material estava 

disponível no site institucional da Prefeitura. O gestor de gabinete fez a leitura 

da pauta dos questionamentos recebidos e informou que todos eles que haviam 

sido respondidos aos cidadãos por e-mail, e que estão disponíveis no site oficial 

da Prefeitura. Então, passou a discorrer sobre as alterações propostas, 

identificadas no texto disponibilizado no data show na cor azul, mas que 

também já estavam disponíveis na internet, pontuando que a grande maioria 

das alterações propostas foram feitas em atendimento às sugestões da 

população atráves de e-mails ou de reuniões presenciais. Sendo elas: Artigo 4°; 

Artigo 12 loteamentos de interesses sociais; Art. 209 loteamos de acesso 

controlado, área institucional e vielas; art 218 - lotes industriais 400 metros 

quadrados e tamanhos de quadra; e o desdobro de lotes em áreas 

consolidadas. O gestor de gabinete reiterou que a consulta permanecerá aberta 

pelo prazo de 2 (dois) dias para análise dos cidadãos e eventuais 

questionamentos noticiando que todo material da presente Audiência será 

disponibilizado na página da Prefeitura, onde, inclusive, estão todos os 

questionamentos e respostas realizadas até o momento. Ato contínuo, 

apresentou o projeto de Lei do Perímetro urbano, adequado à atual realidade do 

município. Por fim apresentou os seguintes mapas: Mapa 1 - mapa das 

macrozonas, falou sobre as restrições e ampliação das macrozonas de 

ampliação urbana; Mapa 2 - mapa das zonas especiais e corredores lindeiros; 

Mapa 3 - mapa básico da cidade; e, Mapa 4 - mapa do perímetro. Ao final da 

explanação, reforçou o Gestor de Gabinete que a consulta pública permanecerá 

aberta por mais dois dias e, após tal prazo o material extraído da consulta será 

encaminhado para a reunião do CMDU. A palavra foi passada para o engenherio 

civil da Secretaria de Planejamento Alexandre Canzanesi Fedeli, membro do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e ocupante da mesa, que 

explanou sobre Mapa 1 de Macrozoneamento e sobre a ampliação do Perímetro 

Urbano. Apontou o engenheiro, que o último mapa foi adequado às matrículas e 

às alterações das macrozonas. O engenheiro explanou igualmente sobre o Mapa 

2, das zonas especiais, indicando os novos corredores lindeiros, comércio e 

serviços nos bairros. O engenheiro ainda explanou sobre o Mapa básico com os 

loteamentos novos e perímetro urbano. Por fim, mostrou o mapa com o novo 

perímetro. A palavra foi repassada para o gestor de gabinete Fernando que 



Página 3/4  

abriu aos questionamentos dos cidadãos presentes. O Professor Djalma falou 

que acompanhou o mapa e perguntou a respeito da restrição urbana, sugerindo 

que houve limitação além da Rodovia Washington Luis e questionou o motivo 

da área urbana não ter sido expandida além da rodovia em direção ao Município 

de Itajobi. A arquiteta urbanista Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches, 

também membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

integrante da mesa, explicou a respeito das bacias hidrográficas componentes 

do Município de Catanduva e que a expansão sugerida pelo cidadão 

comprometeria questões de saneamento, pois ultrapassaria a bacia hidrográfica 

do Rio São Domingos e se estenderia à bacia hidrográfica do Rio Cubatão, 

deixando evidente que ainda não era o momento de se avançar na delimitação 

perimétrica, além do que estava sendo proposto. Complementando, o gestor de 

gabinete Fernando disse que houve bastante prudência em relação à ampliação 

do perímetro urbano. A representante de bairro dona Benedita falou que 

participa da construção do Plano Diretor desde o início e é residente do bairro 

Nova Catanduva. Em sua opinião, na época em que foi feito o Plano Diretor foi 

falado a respeito do barulho, o que não era respeitado no seu bairro com rachas 

de carros e festas no período noturno. A arquiteta urbanista Maria Cristina 

explicou que o Plano Diretor trata do uso do solo, e que as questões relatadas 

pela popular dependem de intensificação da segurança pública e fiscalização de 

posturas no local. O cidadão Fred questionou  se as mudanças propostas 

tiveram o estudo do solo, se foi feito algum estudo em relação ao Zoneamento 

Ecológico Econômico elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo e se há diretrizes para previnir as alterações 

climáticas. A urbanista Maria Cristina explicou que existem estudos mais 

aprofundados realizados em 2018, com consulta a planos de bacias 

hidrográficas e à questões pedologicas, e que a revisão atual não tem impacto 

direto nestas questões. Para a urbanista as atuais alterações do Plano são 

pontuais e que o planejamento da cidade não deve se ater por aqui, e deve ser 

previsto um processo contínuo de planejamento e estudos na cidade, inclusive 

com a futura elaboração de um Plano de Mudanças Climáticas. O cidadão Fred 

informou que se solicitado, o  Governo de Estado disponibilizaria material 

apropriado sobre este tema, pois auxilia na gestão municipal. O popular Álvaro, 

médico cardiologista conceituado na cidade, que reside no Parque Iracema 2 
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indicou que o loteamento em questão é predominantemente residencial e 

indagou a respeito da implantação do Corredor de Comércio e Serviços no seu 

bairro. O engenheiro Alexandre explicou que os Corredores de Comércio e 

Serviços previstos não são poluentes. Álvaro se posicionou desfavorável ao 

Corredor e o Engenheiro Alexandre e o gestor de gabinete Fernando 

informaram que a instalação do Corredor na Avenida Porto Ferreira será 

retirada, pois já haviam recebido mais reinvidicações nesse sentido e a decisão 

era por retirar a indicação de corredores naquele local. O pastor José Carlos 

questionou sobre como ficará a instalação das entidades religiosas nos bairros 

residenciais. A urbanista Maria Cristina explicou que estes bairros são aqueles 

previstos como extritamente residenciais já na sua formação quando do registro 

em cartório e que por este fato não há instalações religiosas nestas 

localizações. O chefe de gabinete Fernando esclareceu a questão de som e que 

outras questões são tratadas em legislações esparsas, que o Plano Diretor é 

destinado a tratar das diretrizes do município. O Professor Djalma novamente 

usou da palavra, e falou que no loteamento do José Cury há lotes que foram 

desdobrados irregularmente, apesar de ser proibido em matrícula, que é falha 

na fiscalização. O gestor de gabinete Fernando explicou que esta é uma questão 

infra plano diretor. Fernando reforçou que no site oficial do município foi 

disponibilizado o Plano Diretor e os questionamentos realizados e que a 

consulta pública permanecerá aberta até quinta-feira, dia 30/06. O Vereador 

Maurício Riva parabenizou o sr. prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa pela 

humildade de recomeçar o Plano e abrir à consulta da população. O vereador 

questionou se os Parques Industriais serão prejudicados ou incentivados no 

Plano Diretor. O chefe de gabinete Fernando explicou que a presente proposta 

possibilita o desenvolvimento dos distritos industriais. O advogado Fábio 

Manzano  sugeriu que as instituições tenham prazo maior para análise. O 

advogado afirmou que no estudo realizado em 2018 era previsto o desvio da 

linha férrea para uma logística mais favorecida e questiona se tal ponto foi 

considerado nas novas propostas. Também questiona o advogado se foram 

consideradas na região do Nova Catanduva: o acesso dificultoso, e que houve 

TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público sendo o 

bairro em questão o ponto mais longíquo de atendimento do Samu. O gestor de 

gabinete Fernando se manifestou sobre a impossibilidade de ser estendido o 
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prazo de análise uma vez que as propostas ficaram disponibilizadas para a 

população durante longo prazo e ponderou que o TAC foi reajustado para 

viabilizar a abertura de uma avenida que proporcionará mobilidade mais efetiva 

à população. O engenheiro Gilberto demonstrou no mapa a avenida que será 

executada. Gilberto também informou que o traçado possível e futuro da linha 

férrea está sendo levado em conta no atual estudo. Maria Cristina 

complementou a questão informando que os estudos da linha férrea e da 

proposta do perímetro urbano foram compatibilizados na plataforma Google 

Earth. O vereador Nelson Tozo perguntou se o Jardim dos Coqueiros sofreria 

ameaça do desmembramento dos lotes com a nova proposta. O gestor de 

gabinete Fernando informou que como o Jardim dos Coqueiros já é um bairro 

consolidado não sofrerá mudança. A Reunião foi encerrada às 20:14hs, quando 

não houveram mais questionamentos, e Eu, Alexandre Canzanesi Fedeli, lavrei 

a presente ata que resume os trabalhos. A Audiência Pública pode ser acessada 

em: https://fb.watch/dX2rXkLg8y/, com fotos e matérias em 

https://www.facebook.com/112577632251288/posts/pfbid02qPn95wvTdaHzkzD

h3tJT7KwA4ZeKa6yDuyGNfh96z1qh4xR94whsKbpLeuTRuNKVl/  


