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PERGUNTA / SUGESTÃO

Proprietária de terreno de cerca de 120mil m2, solicita a 
alteração do zoneamento industrial para um zoneamento 
misto, que admita pelo menos chacáras de recreio no local 
uma vez que a topografia do terreno não é favorável a 
instaçãode indústrias.

Morador do núcleo Nova Esperança localizado no Banhado 
pede a Regularização fundiária e sua classificação como 
ZEIS.
Questiona porque o Jardim do Golfe I e II estão dentro do 
Banhado

Apresenta-se como membroe da SAVIVER e pede a 
manutenção do bairro Vista Verde como zona residencial.

Alerta sobre a existência de comércios irregulares no 
bairro e o desrespeito de alguns moradores que exercem 
essas atividades prejudicando seus vizinhos, a exemplo de 
Oficina mecânica cujo trabalho é realizado na rua. Sugere 
ainda que a construção existente próximo a supermercado 
Nagumo seja ocupada por comércio popular

RESPOSTA

• O Plano Diretor 2018 - LC n° 612/18 estabeleceu em seus artigos 11 e 12, o Macrozoneamento Urbano, que 
contempla a Macrozona de Ocupação Controlada - MOC, cujo perímetro é constituído por áreas urbanas 
periféricas, com acessibilidade precária, com pouca oferta de infraestrutura e de equipamentos públicos, cuja 
ocupação deve ser controlada de forma a conter o espraiamento da malha urbana. A MOC tem por objetivos: o 
fomento ao desenvolvimento de atividades industriais, logísticas e de serviços; a regularização fundiária e 
urbanística de interesse social; conter o adensamento populacional; e, preservar os atributos ambientais. Desta 
forma o Projeto de Lei enquadrou o imóvel como ZUPI 2, cujos índices urbanísticos podem ser verificados no 
Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação.

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos 
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 

inciso VII e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.
Com relação ao loteamento residencial Jardim do Golf esclarecemos que o mesmo está localizado em área de 
terraço, acima da curva de nível 555 que define os limites entre a planicie aluvionar (varzea) e os terraços do Rio 
Paraíba do Sul.

• O loteamento Vista Verde foi mantido como ZR em quase sua totalidade, admitido comércio e serviço com nível 
de impacto urbanístico e ambiental baixo somente nos corredores comerciais do bairro que foram classificados 
como ZMl, e a verticalização somente no início da Alameda Harvey Weeks, no final da Rua Gustavo Rico Toro em 
trecho contíguo ao Supermercado Nagumo e ao Conjunto Habitacional JK. Os índices urbanísticos das zonas de 
uso mencionadas acima podem ser conferidos no Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação.

• Com relação a existência de atividades irregulares no bairro, esta informação será encaminhada ao órgão 
municipal competente para devidas providências.

Identificador: 370030003600300038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



5 SAVIVER Domingos Malhone Vista Verde

Apresenta-se como representante da SAVIVER e Indaga 
aos presentes quantos de fato leram o Projeto de Lei 
proposto pela Prefeitura. Lê algumas diretrizes constantes 
do Projeto de Lei. Manifesta-se contra a verticalização no 
bairro e critica também a previsão do desdobro de lotes 
em alguns bairros.
Defende o lote inteiro de 250 m2 para o projeto minha 

casa minha vida e possibilitar usos comerciais, shopping na

• 0 loteamento Vista Verde foi mantido como ZR em quase sua totalidade, admitido comércio e serviço com nível 
de impacto urbanístico e ambiental baixo somente nos corredores comerciais do bairro que foram classificados 
como ZMl, e a verticalização somente no início da Alameda Harvey Weeks, no final da Rua Gustavo Rico Toro em 
trecho contíguo ao Supermercado Nagumo e ao Conjunto Habitacional JK. Os índices urbanísticos das zonas de 
uso mencionadas acima podem ser conferidos no Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação. Quanto ao 
desdobro de lotes, o mesmo continua vedado nas Zonas Residenciais (ZR's).

6 SINHORES Antonio Ferreira Junior

Apresenta-se como Presidente do SINHORES, reconhece 
que houve uma ampliação no Projeto de Lei de vias e locais 
para bares com música ao vivo, mas entende que a análise 
de localização, que considera o lote de fundos, impedirá na 
prática a atividade de entretenimento noturno. Pede a 
retirada do lote de fundos do critério de análise de 
localização e sua substituição por medidas mitigadoras de 
controle da acústica.

• 0 Projeto de Lei introduz uma série de vias que passam a admitir atividades de entretenimento noturno (CS 4-A), 
ampliando significativamente os locais para exercício dessas atividades em comparação com a lei de zoneamento 
atual. Ressalta-se que foi retirado do critério de análise de localização, o uso e ocupação dos lotes defontantes, 
condição que flexibiliza a instalação dessas atividades no âmbito da cidade. Também estão sendo definidas 
medidas mitigadoras para controle de ruídos decorrentes do exercício da atividades. Esclarecemos ainda que 
algumas especificidades sobre medidas mitigadoras e controle de ruído serão abordadas na modernização do 
código Municipal de Posturas.

7 ARES Rosângela Sene Cortez Esplanada A favor de vias comerciais no Jardim Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo Impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

8 SINHORES
Ricardo Sampaio de 

Alcântara

Apresenta-se como vice - presidente do SINHORES, 
reconhece que houve uma ampliação no Projeto de Lei de 
vias e locais para bares com música ao vivo, mas entende 
que a análise de localização, que considera o lote de 
fundos, impedirá na prática a instalação da atividade de 
entretenimento noturno. Pede a reirada do lote de fundos 
do critério de análise de localização, a manutenção 
somente dos lotes laterais, e a exigência de medidas 
mitigadoras de controle da acústica. Pede ainda que se 
amplie 0 número de vias para bares com música ao vico e 
que seja alterada sua classificação de CS4 para CS 1.
Solicita mudança do Código de Posturas .

• 0 Projeto de Lei introduz uma série de vias que passam a admitir atividades de entretenimento noturno (CS 4-A), 
ampliando significativamente os locais para exercício dessas atividades em comparação com a lei de zoneamento 
atual. Ressalta-se que foi retirado do critério de análise de localização, o uso e ocupação dos lotes defontantes, 
condição que flexibiliza a instalação dessas atividades no âmbito da cidade. Também estão sendo definidas 
medidas mitigadoras para controle de ruídos decorrentes do exercício da atividades. Esclarecemos ainda que 
algumas especificidades sobre medidas mitigadoras e controle de ruido serão abordadas na modernização do 
código Municipal de Posturas.

9 ARES Felipe Birman Esplanada
Manifestou-se a favor do comércio de impacto irrelevante 
na Rua Irmã Maria Demétria Kfuri
Não querem a verticalização no bairro

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, que não admite a verticalização 
e os usos não residênciais, em atendimento a solicitação da comunidade, tendo sido ampliado o número de 
corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação atual, nas vias com a presença de atividades 
comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda dos moradores dessas vias. Porém foi vedado 
no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e 
Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI. Sendo que na Rua Irmã Maria Demétria Kfuri, somente
0 lado Esplanada trecho; da R: Nicolau Lefait até a Av: São João é que foi classificado como CR 1;

10 Maria Fátima Soares Esplanada
Manifestou-se contra a proposta de comércio na rua 
Pascoal Moreira e indagou sobre a evistência de atividades 
comerciais no bairro que é ZR.

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI. Sendo que a R: 
Pascoal Moreira, no trecho entre a Av: Barão do Rio Branco e a Av; São João está classificada como CR 1.
A existência de atividades comerciais regulares no bairro, fora dos corredores de uso, é decorrente de legislações 
específicas.

Identificador: 370030003600300038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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Banhado Resiste

Banhado Resiste

Banhado Resiste

Mirian Aparecida Silva

Elaine Lopes da Silva

Elaine Lopes da Silva

Banhado

Banhado

Banhado

Pede a regularização fundiária do núcleo Jardim Nova 
Esperança no Banhado.
Indaga porque os prédios da Argon que estão no Banhado 
foram vendidos

As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos 
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especifícamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 
- inciso VII e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.
• Com relação aos prédios, esclarecemos que os mesmos estão situados acima da cota de terreno da várzea por 
isso não há restrição na Lei Orgânica e na Legislação Ambiental vignte para a manutenção dos mesmos na cidade.

Pede a regularização fundiária do núcleo Jardim Nova 
Esperança no Banhado.
Solicita que o Banhado volte a ser ZEIS.
Solicita informações a respeito do dinheiro da 
compensação ambiental.

A favor da criação do parque no Bosque Betânia

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV- Mapa de Núcleos 
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 
- inciso VII e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.
• Com relação a Compensação ambiental o acordo assinado com a Revap em 2006, está atualmente em tratatívas 
para o acesso do valor equivalente as etapas 1 e 2.1 acordadas no plano de trabalho. Cabe ressaltar que esses 
recursos não poderão ser aplicados na regularização fundiária do núcleo Nova Esperança.

• O Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento 
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Esclarecemos que a ZPA 1 consiste em zona de uso exclusiva para 
proteção dos terrrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio jaguari, conforme definição constante do artigo 
113, inciso VII do Projeto de Lei.

Identificador: 370030003600300038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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Desperta São José
Angela Aparecida da 

Silva

John Bernhard Kleba

leda Costa

Diva Pimentel

Banhado

Vila Betânia

Vila Betânia

Vila Betânia

Pede a regularização fundiária do núcleo Jardim Nova 
Esperança no Banhado e questiona a ausência das ZEIS no 
Projeto de Lei da Prefeitura.

Solicita a alteração do zoneamento do Bosque Betânia de 
ZM 1 para ZPA 1 e pede a criação do parque Bosque 
Betânia.

Pede a criação do parque Betânia

Pede a criação do parque Betânia

• As ZEIS e a Política de Regularização fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos 
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 
- inciso Vii e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.

• O Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento 
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Esclarecemos que a ZPA 1 consiste em zona de uso exclusiva para 
proteção dos terrrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio jaguari, conforme definição constante do artigo 
113, inciso VII do Projeto de Lei.

• O Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento 
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Esclarecemos que a ZPA 1 consiste em zona de uso exclusiva para 
proteção dos terrrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio jaguari, conforme definição constante do artigo 
113, inciso VII do Projeto de Lei.

• O Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento 
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Esclarecemos que a ZPA 1 consiste em zona de uso exclusiva para 
proteção dos terrrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio jaguari, conforme definição constante do artigo 
113, inciso VII do Projeto de Lei.

Identificador: 370030003600300038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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Fatíma Vieira

Suely Marques Honório

José Moraes 
Barbosa

Vila Betânia

Vila Betânia

Alteração do zoneamento do Bosque Bethania de ZM 1 
para ZPA 1 e pede a criação do parque Bosque Betânia.

Pede a criação do Parque Betânia

Manifesta-se contra a ausência de estudos técnicos para a 
elaboração da lei de zoneamento e salienta os riscos de 
promover adensamentos populacionais na região Leste em

> OofrrrtKrSc

• O Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento 
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Esclarecemos que a ZPA 1 consiste em zona de uso exclusiva para 
proteção dos terrrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio jaguari, conforme definição constante do artigo 
113, inciso VII do Projeto de Lei, não sendo aplicável aos imóveis que integram o chamado "Bosque Betânia".

• O Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento 
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Esclarecemos que a ZPA 1 consiste em zona de uso exclusiva para 
proteção dos terrrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio jaguari, conforme definição constante do artigo 
113, inciso VII do Projeto de Lei.
• É notória a relevância de estudos ambientais no desenvolvimento urbano e rural. Sendo essa reconhecida pela
Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n® 6.938/1981) e Política Estadual de Meio Ambiente (Lei n» 9.509/1997) 
por meio do Zoneamento Ambiental ou Zoneamento Ecológico Econômico, um instrumento técnico e político de 
planejamento que estabelece diretrizes de ordenamento e de gestão do território, considerando as características 
ambientais e a dinâmica socioeconômica. No entanto, é importante reconhecer a competência da União e do 
Estado na elaboração desses instrumentos.
O Plano Municipal de Macrodrenagem está em elaboração, tendo sido objeto de contratação pela Secretaria de 
Gestão Habitacional e Obras. O mencionado Plano indicará as diretrizes de ocupação e as obras necessárias do 
ponto de visto hidrico/hidrológico. Desde 2010, São José dos Campos já conta com um instrumento de restrição à 
ocupação em áreas sensíveis para a macrodrenagem no município - as Zonas de Domínio de Curso D'Água (ZDCA), 
mantidas no Plano Diretor aprovado em 2018 e que orientarão a ocupação destas áreas até que se estabeleça um 
novo instrumento jurídico com o Plano Municipal de Macrodrenagem.
Populações em vulnerabilidade social e em áreas de risco são aquelas com a maior potencialidade de ser atingidas 
por eventos climáticos externos. Além do Plano Municipal de Macrodrenagem, foi apresentado, em 2017, o Plano 
Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que Identificou 55 áreas ambientalmente frágeis e que são objeto de 
políticas especiais para enfrentamento do risco a elas associado.
Adicionalmente, o município tem empreendido esforços desenvolvimento de políticas públicas em prol do meio 
ambiente. Ainda que não haja obrigatoriedade por lei, o municipio assumiu, inclusive através de seu Plano Diretor, 
o compromisso de instituir uma Política Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, cujos 
estudos como inventário de gases de efeito estufa e de adaptação já estão em elaboração.
Entretanto, a formulação de políticas públicas constitui-se de um processo dinâmico e integrado, no qual não há 
justificativas para se estagnar o desenvolvimento de uma ao aguardo da consolidação de outras. Os processos de 
reavaliações e revisões de leis estruturantes como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado visam agregar 
diagnósticos e modernizar os instrumentos de ordenamento territorial periodicamente. Ressalta-se que o 
ordenamento territorial é uma política primordial para a construção de uma cidade resíliente e adaptada à 
mudança do clima, de forma que postergar sua consolidação pode implicar em riscos ao desenvolvimento urbano 
sustentável.
O parcelamento do solo, por meio de loteamento, permite o nascimento de bairros estruturados, com elementos 
essenciais nara a nrnmorão de uma cidade mais resiliente Áreas institucionais nara a imrílantacãn de serviços de
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José Moraes 
Barbosa

José Moraes 
Barbosa

Banhado

Critica a verticalizaçSo na zona Sul que comprometerá os 
ventos que vem do Litoral.

Posiciona-se a favor da regularização do Banhado

saúde; áreas verdes e sistemas de lazer para mitigar os impactos de eventos extremos através de infraestrutura 
verde e paisagens multifuncionais de drenagem sustentável; sistema viário com calçadas adequadas à circulação 
de pedestre e arborizaçâo urbana, além de ciciovias. Nesse sentindo, a proposta avança ao reduzir o teto do 
desmembramento de lOO.OOOm2 para SO.OOOm2, ampliando significativamente a exigência de estruturação da 
cidade por meio de loteamentos.
Em relação aos padrões de qualidade ambiental, o município se vale de índices e classificações advindas de órgãos 
que tem a incumbência de realizá-los, em temáticas tais como de qualidade de águas superficiais e subterrâneas 
(ANA, OAEE, CETESB), qualidade do ar (CETESB) e condições de tratamento e disposição de resíduos sólidos 
urbanos (CETESB), entre outras. Como exemplo de aplicação desses padrões de qualidade ambiental, podemos 
mencionar a classificação de municípios realizada pela CETESB, por meio de suas estações de monitoramento de 
qualidade do ar, que, para efeito de licenciamento de ampliação ou de novas fontes de emissão de poluentes, 
deverá ser levada em conta no que se refere ao atingimento de metas intermediárias e padrão final de qualidade 
do ar no estado de São Paulo como um todo.
Além disso, sem prejuízo ao licenciamento ambiental e às medidas de monitoramento e controle visando sob 
competência e responsabilidade do órgão ambiental estadual, a classificação de atividades comerciais e industriais 
pelo nível de interferência e incomodidade ambiental e urbana é um dos pilares do zoneamento da cidade. Dessa 
forma, as zonas de uso foram delimitadas de forma a segregar as atividades de maior potencial de incomodidade 
dos bairros residenciais, uma vez que, essas são consideradas incompatíveis. Assim, preserva-se a qualidade 
ambiental dos bairros e evitam-se os conflitos de uso. A proposta determina ainda uma série de medidas 
mitigadoras que devem ser adotadas por quaisquer atividades que gerem incomodidade.
Da mesma forma, a gerenciamento e análise de riscos tecnológicos e ambientais é de competência da CETESB no 
âmbito do licenciamento ambiental. Em atenção ao conflito de uso e riscos industriais, adotou-se um zoneamento 
que veta à ocupação residencial e realiza a transição entre as Zonas de Uso Predominantemente Industrial ZUPI e 
ZUPI2), a Zona de Uso Diversificado (ZUD) onde não permita a instalação de indústrias de alto potencial de 
incomodidade.

O Plano Diretor LC 612-18,incluiu dentre as centralidades estabeleceu as centralidades locais do Jardim Satélite, 
Parque Industrial para fins de verticalização.Esclarecemos que a verticaiização não é prevista para totalidade da 
região Sul, que abriga também loteamentos residênciais e industriais horizontais. Cabe ressaltar, que o projeto de 
lei define para os edifícios, os recuos laterais, frontais e de fundos necessários para manutenção da ventilação, 
iluminação e conforto ambiental na cidade.

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos 
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 
- inciso VII e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.
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José Moraes

Barbosa
Jardim Aquarius Manifesta-se contra a Verticalização no terreno do

Aquarius

• 0 Plano Diretor - LC 612/18 definiu que o Parque Residencial Aquárius consolidado e o terreno conhecido 
como "terreno das vaquinhas" configura uma Centralidade Municipal nos termos de seu artigo 35, onde é 
admitida a verticalização nos termos do artigo 70; portanto o Projeto de Lei de zoneamento proposto está 
regulamentando os parâmetros de ocupação para a verticalização já definida pelo referido Plano. Esta deverá 
ocorrer por meio de loteamento, com a apresentação prévia de um Plano de Ocupação que deverá atender as 
exigências do Plano Diretor quanto a implantação das vias projetadas previstas nos Mapas da Macroestrutura
Viária e da Hierarquia Viária estabelecidos nos Anexos VIII e IX do Plano Diretor, respectivamente. 0 projeto de 
loteamento deverá prever a partir dos percentuais de áreas verdes e de sistema de lazer exigidos pela lei de 
loteamento uma grande praça central e garantir a integração da mesma por meio de corredores às praças 
existentes nas imediações. Os lotes projetados ao redor da praça quando edificados deverão garantir em seus 
projetos fachada ativa e fruição pública nos termos do artigo 115 do Projeto de Lei.

24 Rafael dos Santos Reis

Apresentou- se como músico e pede a alteração da 
classificação de bar com música de CS4 A para CSl B e 
exclusão do lote de fundo no critério de análise de 
localização.

• 0 Projeto de Lei introduz uma série de vias que passam a admitir atividades de entretenimento noturno (CS 4-A), 
ampliando significativamente os locais para exercício dessas atividades em comparação com a lei de zoneamento 
atual. Ressalta-se que foi retirado do critério de análise de localização, o uso e ocupação dos lotes defontantes, 
condição que flexibiliza a instalação dessas atividades no âmbito da cidade. Também estão sendo definidas 
medidas mitigadoras para controle de ruídos decorrentes do exercício da atividades. Esclarecemos ainda que 
algumas especificidades sobre medidas mitigadoras e controle de ruído serão abordadas na modernização do 
código Municipal de Posturas.

25
Luiz Carlos 
Rodrigues

Jardim Esplanada
A favor do Jardim Esplanada como restritamente 
residencial.

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

26 Cosme Vitor Critica a retirada dos moradores da área conhecida como 
Morro do Regaço para a implantação da Via Cambui

Os moradores da área mensionada foram integrados em programa habitacional do Município depois da devidas 
análises técnicas sobre as condições de risco dos terrenos no local. Com relação a Via Cambui esclarecemos que a 
mesma integrava a Macroestrutura Viária do Plano Diretor 2006, tendo esta condição sido mantida no Plano de 
mobilidade 2016 e no atual Plano Diretor de 2018, fato que demonstra a sua relevância para a cidade de São José 
dos Campos.

27 Cosme Vitor Critica a verticalização na região da Via Oeste • Área de
ZPAl

A várzea do rio Paraíba do Sul situada ao longo da Via Oeste está classificada como área de proteção ambiental 
(ZPA 1), sendo vedada a ocupação para fins urbanos. Admitida somente as atividades agrícolas e pecuárias, em 
consonância com o Plano de Manejo a ser elaborado para atendimento das disposições legais do Sistema Nacional 
de Unidade de Conservação. A verticalização junto da Via Oeste só está prevista na Centralidade Municipal
Aquarius instituída pelo Plano Diretor 2018

28 Cosme Vitor Solicita a inclusição em ZEIS e a regularização fundiária do 
núcleo Nova Esperança no Banhado

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A 2M5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificaçâo desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por Isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 
- inciso VII e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.
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29 Cosme Vítor Manifesta-se contrário a verticalização no Aquarius

• 0 Plano Diretor - LC 612/18 definiu que o Parque Residencial Aquárius consolidado e o terreno conhecido 
como "terreno das vaquinhas" configura uma Centralidade Municipal nos termos de seu artigo 35. onde é 
admitida a verticalização nos termos do artigo 70; portanto o Projeto de Lei de zoneamento proposto está 
regulamentando os parâmetros de ocupação para a verticalização já definida pelo referido Plano. Esta deverá 
ocorrer por meio de loteamento, com a apresentação prévia de um Plano de Ocupação que deverá atender as 
exigências do Plano Diretor quanto a implantação das vias projetadas previstas nos Mapas da Macroestrutura
Viária e da Hierarquia Viária estabelecidos nos Anexos VIII e IX do Plano Diretor, respectivamente. 0 projeto de 
loteamento deverá prever a partir dos percentuais de áreas verdes e de sistema de lazer exigidos pela lei de 
loteamento uma grande praça central e garantir a integração da mesma por meio de corredores às praças 
existentes nas imediações. Os lotes projetados ao redor da praça quando edificados deverão garantir em seus 
projetos fachada ativa e fruição pública nos termos do artigo 115 do Projeto de Lei.

30 ARES Breno Augusto Esplanada Manifesta-se a favor do comércio na Rua Laurent Martins

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em gerai, conforme consta no artigo 
126. Sendo que a R; Laurent Martins (lado Jardim Esplanada) integra a classificação CR 1.

31 ARES Caroline Bertholini Esplanada
Manifesta-se a favor a favor do comércio no Jardim 
Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

32 ARES Caroline Bertholini Esplanada
Manifestou-se a favor dos músicos que querem trabalhar
na cidade.

• 0 Projeto de Lei introduz uma série de vias que passam a admitir atividades de entretenimento noturno (CS 4-A), 
ampliando significativamente os locais para exercido dessas atividades em comparação com a lei de zoneamento 
atual. Ressalta-se que foi retirado do critério de análise de localização, o uso e ocupação dos lotes defontantes, 
condição que flexibiliza a instalação dessas atividades no âmbito da cidade. Também estão sendo definidas 
medidas mitigadoras para controle de ruídos decorrentes do exercício da atividades. Esclarecemos ainda que 
algumas especificidades sobre medidas mitigadoras e controle de ruído serão abordadas na modernização do 
código Municipal de Posturas.

33
Vereadora Amélia

Naomí
Devolutivas incluindo a de hoje

As devolutivas referentes aos documentos protocolados e as manifestações orais feitas durante todo processo de 
discussão da revisão da lei de zoneamento, já estão disponíveis no site da Prefeitura. Com relação a audiência 
realizada na data de 02 de setembro nas dependências da câmara, segue neste documento as devolutivas 
referentes as manifestações orais proferidas na plenária.

34
Vereadora Amélia

Naomi
0 projeto apresentado é diferente do apresentado nas 
audiências

A proposta de revisão da Lei de Zoneamento disponibilizada em 14/06/2018 foi submetida a 12 Audiências
Públicas que geraram uma série de sugestões, reinvidicações e criticas da sociedade, que foram devidamente 
analisadas pela Prefeitura. Desta forma a proposta foi aperfeiçoada com a participação de todos, inclusive com 
discussões junto às Câmaras Técnicas dos Conselhos, CMDU, COMAM e COMOB, tendo resutado no Projeto de Lei 
protocolado junto ao Legislativo Municipal. Todas essas manifestações foram devidamente respondidas com 
relação ao acolhimento ou não dos pleitos, cujo material pode ser verificado no caderno de devolutivas 
disponibilizado no site da Prefeitura. Comparativamente a Proposta disponibilizada em junho, o Projeto de Lei 
sofreu alterações técnicas devidamente justificadas resultantes de um processo de discussão democrático junto a 
sociedade. Cabe ressaltar ainda que o texto legal também sofreu ajustes visando aperfeiçoameto da redação 
técnico - jurídica dos artigos.
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ARES

AABEA

Vereadora Amélia 
Naomi

Wagner Balieiro

Wagner Balieiro

Gilbert Jean Pierre 
Wittmer

Gerald Jean Francis 
Banon

Esplanada

Esplanada

O Projeto compromete o cerrado

Deveria ter havido audiência devolutiva antes de 
protocolar na Câmara

Questiona a ausência dos instrumentos de política urbana 
no Projeto de Lei de revisão do Zoneamento, a exemplo da 
Transferência do Potencial Construtivo e do Direito de 
Preempçâo

A favor da inclusão de atividades comerciais no bairro 
Esplanada

Manifesta-se contra o comércio na avenida Barão do Rio 
Branco e pede a exclusão por emenda legislativa dos 
corredores de uso CR 1 propostos pela Prefeitura

• Com 0 advento do Plano Diretor (LC612/18) foram identificados os remanescentes de vegetação nativa de 
Cerrado e Mata Atlântica (Anexo XII - Mapa das Áreas Urbanas de Interesse Ambiental) a serem protegidos no 
âmbito da política de uso e ocupação do solo, além de locais a serem protegidos por meio de Unidades de 
Conservação (Anexo XIII - Unidades de Conservação) e de Parques Urbanos (Anexo XIV - Parques Urbanos).
É importante destacar que esses remanescentes não se restringem ao atual perímetro de 2PA2. De forma que o 
instrumento de proteção estabelecido pela atual legislação (LC428/2010), limitado a algumas zonas como a ZPA2 e 
a ZQA, não é suficiente para proteger as demais áreas. Desta forma, a proposta visa estabelecer um regramento 
de proteção mais abrangente e aplicável a todo município, independente da zona de uso. Adicionalmente, destaca 
se que tanto o Plano Diretor quanto a proposta de lei apresentada ampliam sua aplicabilidade a fragmentos de 
vegetação nativa que ainda possam vir a ser demarcados por meio de estudos e levantamentos específicos que 
vierem a ser instituídos. Os artigos 8, 9 e 10 do capitulo do parcelamento do solo, e o artigo 249 referente a 
aprovação de empreendimentos propostos definem as regras para a preservação da vegetação nativa na área 
urbana do Município contidos ou não no Mapa de Áreas de Interesse Ambiental, anexo XII, da Lei Complementar 
612/18, e em outros estudos e levantamentos específicos que vierem a ser instituídos. O parcelamento do solo e 
a aprovação de empreendimentos serão orientados pelo Laudo de caracterização da Vegetação e pelo Estudo 
Ambiental, conforme conteúdos mínimos estabelecidos pelo Anexo II - Conteúdo Mínimo de Estudos Ambientais, 
que será obrigatório para o parcelamento do solo nas Zonas de Proteção Ambiental 1 e 2 - ZPA 1 e ZPA 2, Zonas 
de Planejamento Específico 1 e 2 - ZPE 1 e ZPE 2, e na Macrozona de Ocupação Controlada - MOC. A partir desse 
estudo será possível identificar áreas prioritárias para proteção, áreas com uso restrito, além de áreas passíveis de 
serem Incorporadas às áreas verdes e de formarem corredores ecológicos.

A proposta de revisão da Lei de Zoneamento disponibilizada em 14/06/2018 foi submetida a 12 Audiências 
Públicas que geraram uma série de sugestões, reinvidicações e criticas da sociedade, que foram devidamente 
analisadas pela Prefeitura. Desta forma a proposta foi aperfeiçoada com a participação de todos, inclusive com 
discussões junto às Câmaras Técnicas dos Conselhos, CMDU, COMAM e COMOB, tendo resultado no Projeto de 
Lei protocolado junto ao Legislativo Municipal. Todas essas manifestações foram devidamente respondidas com 
relação ao acolhimento ou não dos pleitos, cujo material pode ser verificado no caderno de devolutivas 
disponibilizado no site da Prefeitura. Esclareço que rito e o respectivo cronograma de discussão de revisão do 
zoneamento foi devidamente aprovado junto ao CMDU. Desta forma a prefeitura o vem cumprindo com total 
rigor.

O Plano Diretor (LC 612/18) instituiu os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade que serão 
regulamentados e aplicados na política urbana do Município. A Outorga Onoresa do direito de Construir está 
devidamente regulamentada no âmbito do Plano Diretor. O Estudo de Impacto de Vizinhança tem sua 
transitoriedade prevista no Projeto de Lei de revisão do Zoneamento, até sua efetiva regulamentação por lei 
específica. O Direito de Preempçâo e a Transferência do Potencial Construtivo serão regulamentados por lel 
especifica em atendimento ao Plano Diretor, não constituindo matéria obrigatória da Lel de Zoneamento. O 
Parcelamento e Edificação Compulsória no Tempo também será regulamentado por lei especifica conforme 
estabelece o Plano Diretor. Portanto, o projeto de lei apresentado pela prefeitura está em conformidade com o 
Plano Direto e com o Estatuto da Cidade.

• O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. O Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

• O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo Impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. O Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.
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ARES

Supergasbras

Hipolito José Souza de 
Almeida Melo

Terezinha Meneguetti

Danilo Bueno Ori

Gabriel Alves da Silva 
Júnior

Esplanada
A favor do comércio na avenida Laurent Martins 
Solução para o trânsito caótico nas ruas próximas a sua 
residência.

NÃO COMPARECEU

NÃO COMPARECEU

Apontou irreguralirdades no processo de discussão da 
revisão da lei de zoneamento, inclusive não teve 
participação do conselho gestor na revisão

• O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atuai, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. Sendo que a R: Laurent Martins (lado Jardim Esplanada) integra a classificação CR 1.
•Os questionamentos a respeito do trânsito serão encaminhados a Secretaria de Mobilidade.

A Lei Orgânica estabelece em seu artigo 16 inciso V que é obrigatória a realização de audiência pública para 
elaboração ou alteração da legislação reguladora do uso e ocupação do solo. Desta forma em atendimento a Lei 
Orgânica Municipal, estabeleceu-se um cronograma de discussão para revisão da Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo, incluído o rito das Audiências Públicas, que foi devidamente anuído pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano de São José dos Campos (CMDU). Salientamos que o processo de discussão da 
revisão do Zoneamento inclui a instituição de CÂMARAs Técnicas junto aos Conselhos CMDU, COMAM (Conselho 
Municipal de Meio Ambiente) e COMOB (Conselho Municipal de Mobilidade).
Cabe ressaltar que a discussão referente a política de ordenamento territorial do Município vem ocorrendo desde 
o ano de 2013, por ocasião da revisão da atual Lei de Zoneamento, a LC 428/2010, para a qual foram realizadas 02 
(duas) audiências públicas, que culminaram com a Lei Complementar n° 498, de 2013. No ano de 2014 foram 
realizadas 20 audiências públicas preparatórias para discussão de uma nova Lei de Zoneamento da Cidade, e, de 
05 audiências para alteração pontual de zoneamento do "terreno das vaquinhas", em frente ao Parque 
Residencial Aquárius; salientando ainda, que no ano de 2015, foram mais realizadas 5 (cinco) audiências públicas 
sobre aquela proposta de Lei de Zoneamento. protocolada e arquivada no Legislativo.
Em 2016, no mês de julho, foi realizada a Conferência das Cidades - etapa municipal. A Conferência debateu o 
tema "Função social da cidade e da propriedade". A conferência foi precedida de 7 reuniões preparatórias, entre 
16 e 27 de junho. Participaram da Conferência das Cidades em São José dos Campos um total de 215 pessoas.
A partir de 2016 novos chamamentos públicos iniciaram a trajetória de elaboração do novo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado (PDDI), com 12 oficinas ainda em 2016, e entre 2017/2018,116 reuniões, que 
culminaram com o novo PDDI (Lei Complementar 612/2018).
Em 2019, para elaboração do novo zoneamento, foram realizadas 33 reuniões nos colegiados e outras 12 
audiências públicas.
Essas discussões específicas sobre o zoneamento, associadas às oficinas, fóruns e audiências públicas, realizadas 
no processo de discussão do Plano Diretor, ocasião em que a Prefeitura disponibilizou a Leitura Técnica e 
Comunitária sobre a Cidade, demonstram um grau de amadurecimento da sociedade na discussão de temas 
urbanísticos e de ordenamento territorial, que consubstancia o atual Projeto de Lei.
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47

Gabriel Alves da Silva 
Júnior

Gabriel Alves da Silva 
Júnior

Gabriel Alves da Silva 
Júnior

Wilson Cabral

Aquarius

Manifestou-se contra a auzéncía de estudos e de um 
diagnóstico para a elaboração da Lei de Zoneamento.

Manifestou-se contra a ausência das ZEIS na proposta de 
revisão de zoneamento

Critica o "liberou geral" para veticalização no terreno do 
Aquarius

Teceu considerações sobre o processo de abastecimento 
de água em São José dos Campos, e a importância dos 
poços artesianos que são responsáveis por 30% desse 
abastecimento. Abordou também a importância da 
preservação da água, referindo-se sobre as mudanças 
climáticas e a crise hídrica decorrente desses fenômenos. 
Aponta a ausência de mecânismos na propósta de 
zoneamento para efetiva proteção desses recursos 
hídricos.

Durante a discussão do Plano Diretor de São José dos Campos, foi elaborado o Diagnóstico da Cidade, que 
contempla a Leitura Técnica, o Caderno de Mapas Temáticos e a Leitura Comunitária da Cidade, A Leitura Técnica 
apresenta uma caracterização geral do Município; aborda em sequência a história, a demografia, o patrimônio 
cultural, a estrutura administrativa, a organização territorial, e a ocupação urbana; contempla uma descrição das 
regiões urbanas na ótica socioeconômica e do uso e ocupação do solo; e, desenvolve uma caracterização setorial, 
passando por dez temas: meio ambiente, habitação, regularização fundiária, mobilidade, educação saúde, 
assistência social, esporte e lazer, desenvolvimento econômico e inovação e serviços públicos. Consta ainda, um 
anexo específico referente a leitura técnica do Distrito de São Francisco Xavier.
Todo esse material técnoco que está disponibilizado para consulta no site da Prefeitura desde agosto de 2017., foi 
desenvolvido em conformidade com o Estatuto da Cidade, e com o documento intitulado "Plano Diretor 
Participativo: guia para elaboração pelos municípios e cidadãos", editado pelo Ministério das Cidades, para 
orientar e prover os municípios com os conceitos e as informações necessárias para efetiva elaboração do Plano 
Diretor.
Desta forma, o projeto de lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo foi concebido a partir de todas essas 
informações, em consonância com o Estatuto da Cidade, e com os princípios, objetivos e diretrizes do Plano 
Diretor, em especial quanto aos eixos estruturadores, Macrozoneamento Territorial, Centralidades Urbanas, 
Macroestrutura Viária, Áreas de Interesse Ambiental, Áreas de Desenvolvimento Estratégico e Instrumentos 
Urbanísticos.

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos 
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a 2MS para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentríficação desses bairros.

• 0 Plano Diretor - LC 612/18 definiu que o Parque Residencial Aquárius consolidado e o terreno conhecido 
como "terreno das vaquinhas" configura uma Centralidade Municipal nos termos de seu artigo 35, onde é 
admitida a verticalização nos termos do artigo 70; portanto o Projeto de Lei de zoneamento proposto está 
regulamentando os parâmetros de ocupação para a verticalização já definida pelo referido Plano. Esta deverá 
ocorrer por meio de loteamento, com a apresentação prévia de um Plano de Ocupação que deverá atender as 
exigências do Plano Diretor quanto a implantação das vias projetadas previstas nos Mapas da Macroestrutura 
Viária e da Hierarquia Viária estabelecidos nos Anexos VIII e IX do Plano Diretor, respectivamente. O projeto de 
loteamento deverá prever a partir dos percentuais de áreas verdes e de sistema de lazer exigidos pela lei de 
loteamento uma grande praça central e garantir a integração da mesma por meio de corredores às praças 
existentes nas imediações. Os lotes projetados ao redor da praça quando edificados deverão garantir em seus 
projetos fachada ativa e fruição pública nos termos do artigo 115 do Projeto de Lei.
Em relação à questão hídrica apontada, ainda que o Plano Diretor não tenha estabelecido às áreas de recarga de 
aquífero, suas diretrizes apontaram para a necessidade de diagnosticá-las de forma a orientar o ordenamento 
territorial. Dessa forma, diferentemente da lei atual (LC428/2010), a proposta inova ao delimitar uma área 
prioritária para recarga de aquífero, t importante ressaltar que São José dos Campos possui 8% das áreas 
diagnosticadas como prioritárias para recarga de aquíferos no Vale do Paraíba pelo Projeto Recarga 
(UNITAU/IPABHI) 2008. Em nosso território, 84% dessas áreas estão na sua zona rural e em sua maioria em Áreas 
de Proteção Ambiental (APA) e na Macrozona de Proteção de Recursos Hídricos. No perímetro urbano, onde 
remanescem 16% das áreas de prioritárias de recarga, cerca 20% já estão protegidos por APP, Zonas de Domínio 
de Cursos D'água (ZDCA) e áreas verdes públicas e outros 20% constituem-se de bairros consolidados. Restando 
cerca de 53 % para os quais estamos propondo um incremento de 5% de áreas permeáveis nos novos 
empreendimentos, e a garantia de declividade máxima de 15% das áreas verdes dos novos loteamentos para 
melhoria da infiltração da águas. Ou seja, SJC tem uma política efetiva para propiciar a permeabilidade do solo nas 
áreas de maior relevância para recarga de aquíferos.
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48 Weber Rios Esplanada
Apresentou-se como presidente da ARES e manifestou-se a 
favor da instação de comércios e serviços no bairro 
Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

49
Gustavo de Sá e

Benevides Moura
Esplanada

Manifestou-se a favor da instação de comércios e serviços 
na Rua Pascoal Moreira do Jardim Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126.0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI. Sendo que a R; 
Pascoal Moreira, no trecho entre a Av: Barão do Rio Branco e a Av: São João está classificada como CR 1.

50 Flavio Moura Esplanada
Manifestou-se a favor da instação de comércios e serviços 
na Rua Pascoal Moreira do Jardim Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126.0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI. Sendo que a R: 
Pascoal Moreira, no trecho entre a Av; Barão do Rio Branco e a Av: São João está classificada como CR 1.

51 Andréa Luswarghi Vila Betânía
Reivindica a classificação 2PA1 para o Bosque Betânia e 
solicita a criação do Parque no local.

A ZPAl por definição compreende os terrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio Jaguari portanto não 
sendo compatível com as características físicas do imóvel que abriga o chamado “Bosque BetâniaN, que não se 
configura como terreno de várzea de rio. Com relação ao Bosque Betânia informamos que o Plano Diretor (LC 
612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento de áreas verdes e 
sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a carência e a 
prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões Leste e
Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano Diretor 
oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Bethânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Salientamos que o Projeto de Lei não contempla zona de uso ZEPH, 
e que os imóveis tombados e preservados na cidade estão sujeitos as regras da legislação do CONDEPHAAT e 
COMPHAC respectivamente.

52 Andréa Luswarghi
Manifesta-se pela inclusão da ZEIS no projeto de lei de 
zoneamento e se solidariza com a comunidade residente
no Banhado

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV- Mapa de Núcleos
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 
- inciso VII e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.

53 Andréa Luswarghi Esplanada
Manifesta-se contra a permissão de atividades comerciais 
no Jardim Esplanada e pede a exclusão dos corredores de 
uso propostos.

• O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. O Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.
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54
Fabio Antonio de 

Araújo
Vila 5ão Matheus

Pede a regularização do bairro São Matheus e sua inclusão 
como ZEIS

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. 0 zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso especifico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros.

55
Fabio Antonio de 

Araújo
Vila Sâo Matheus

Solicita que a regularização fundiária do bairro São
Matheus seja feita pela Prefeitura

A lei federal 13465/2017 define a política de regularização fundiária para o País e os critérios para enquadrar a 
regullarização de interesse social sob responsabilidade do poder público, e a regularização de interesse específico 
a ser realizada pelos proprietários e adquirentes de lotes. A regularização fundiária não constitui matéria da 
revisão de zoneamento.

56 Celina Machado Vila São Matheus
Solicita que a regularização fundiária do bairro São
Matheus

A lei federal 13465/2017 define a política de regularização fundiária para o País e os critérios para enquadrar a 
regullarização de interesse social sob responsabilidade do poder público, e a regularização de interesse específico 
a ser realizada pelos proprietários e adquirentes de lotes. A regularização fundiária não constitui matéria da 
revisão de zoneamento.

57 Celina Machado Vila São Matheus
Solicita que a prefeitura instale a rede de água no bairro
São Matheus.

• As reinvindicações serão encaminhadas aos órgãos municipais competentes.

58 Wanderley da Graça Região Norte
Promover o desenvolvimento, Mais comércio e 
verticalização na região Norte

• Santana foi classificado como Centralidade Local no Plano Diretor - LC 612/18 para promover a revitalização do 
bairro, para tanto o Projeto de Lei prevê pluralidade de usos residenciais e não residências, conforme pode-se 
comprovar no Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo. Também foram previstas zonas mistas e 
corredores de uso para os demais bairros da região para fortalecimento da região norte. As zonas mistas e os 
respectivos corredores de uso podem ser constatados no mencionado Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação 
do Solo e no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.

59 Wanderley da Graça Região Norte
Solicita a classificação ZEIS para os bairros irregulares da 
Zona Norte

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa Incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros

60
Cainelson José

da Rosa
Jardim das Indústrias

Rua Heitor de Andrade contra verticalização no terreno do 
Aquarius

• O Plano Diretor - LC 612/18 definiu que o Parque Residencial Aquárius consolidado e o terreno conhecido 
como "terreno das vaquinhas" configura uma Centralidade Municipal nos termos de seu artigo 35, onde é 
admitida a verticalização nos termos do artigo 70; portanto o Projeto de Lei de zoneamento proposto está 
regulamentando os parâmetros de ocupação para a verticalização já definida pelo referido Plano. Esta deverá 
ocorrer por meio de loteamento, com a apresentação prévia de um Plano de Ocupação que deverá atender as 
exigências do Plano Diretor quanto a implantação das vias projetadas previstas nos Mapas da Macroestrutura
Viária e da Hierarquia Viária estabelecidos nos Anexos VIII e IX do Plano Diretor, respectivamente. O projeto de 
loteamento deverá prever a partir dos percentuais de áreas verdes e de sistema de lazer exigidos pela lei de 
loteamento uma grande praça central e garantir a integração da mesma por meio de corredores às praças 
existentes nas imediações. Os lotes projetados ao redor da praça quando edificados deverão garantir em seus 
projetos fachada ativa e fruição pública nos termos do artigo 115 do Projeto de Lei.
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62

63

64

65

AABEA

Associação 
Moradores Bairro 

dos Freitas

Fernando Geremias

Daniel Cabral

Gabriela Banon

Cecília Cesar

Aécio Ferreira

Jardim da Granja e 
Jardim Uirá

Esplanada

Esplanada

Região Norte

Solicita a alteração do zoneamento ZMl proposto para a 
Av. Lívio Veneziani para ZM4, com intuito de permitir 
atividades comerciais necessárias ao local

Pede ampliação das áreas para instaçâo de bares com 
música ao vivo para que os músicos tenham espaço e 
trabalho na cidade

Manifesta-se conta o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

Manifesta-se conta o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

Pede a regularização dos bairros da Zona Norte e a 
classificação deles como ZEIS

• A Avenida Lívio Veneziani está localizada ao longo do loteamento Jardim da Granja e do loteamento Chácaras 
São José, não possuindo em sua extensão lotes oriundos do loteamento Jardim Uirá. Inclusive, no caso do Jardim 
da Granja, os lotes voltados para a Av. Lívio Venezianni não são oriundos do loteamento Jardim Granja original, e 
sim de um desmembramento posterior.
Os lotes oriundos do desmembramento mencionado, são classificados na lei de zoneamento atual como ZUC 8, 
que admite uso residencial multifamiliar vertical até 8 pavimentos e as atividades comerciais e de serviços CS, CSl 
e CS2. Enquanto que os lotes situados na Av. Lívio Veneziani, oriundos do loteamento Chácaras São José, são 
classificados como Corredor Um (CRI), que admite somente o CS e o residencial unifamiliar.
O atual Projeto de Lei propõe para os lotes oriundos do desmembramento, ao longo da Av. Lívio Veneziani, a zona 
de uso ZM4 mantendo a possibilidade da verticalização para fins residenciais e as atividades comerciais CS, CSl e 
CS2 da lei atual. No entanto, com relação aos lotes oriundos do loteamento Chácara São José, e atualmente 
classificados como Corredor 1, está se propondo a zona de Uso ZMl, que amplia as atividades comerciais atuais, 
passando a admitir o CSl. No entanto, mantém o controle de gabarito, vedando a verticalização, uma vez que 
esses lotes confrontam com as residências térreas do loteamento Chácaras São José, classificado como ZR. A ZM4 
seria conflituosa em relação as moradias térreas da Chácaras São José, por proporcionar a contiguidade entre uma 
potencial verticalização com ZR.
A ZMl e o Corredor Um propostos atualmente estão distribuídos ao longo das ZR's no caso da Urbanova, do Jd. 
Esplanada, do Jd. Apoio I, do Bosque dos Eucaliptos, e não seria diferente em relação ao loteamento residencial 
Chácaras São José. A verticalização e as atividades CS2 e Industrial nível B, admitidas na ZM4, acarretariam sérios 
conflitos de uso com a zona residencial, ZR do bairro. A ZMl proposta para esses lotes já amplia a possibilidade 
de atividades comerciais em relação a legislação atual, melhorando o potencial econômico de tais lotes, sem 
causar prejuízos as moradias térreas vizinhas.

• O Projeto de Lei introduz uma série de vias que passam a admitir atividades de entretenimento noturno (CS 4-A), 
ampliando significativamente os locais para exercício dessas atividades em comparação com a lei de zoneamento 
atual. Ressalta-se que foi retirado do critério de análise de localização, o uso e ocupação dos lotes defontantes, 
condição que flexibiliza a instalação dessas atividades no âmbito da cidade. Também estão sendo definidas 
medidas mitigadoras para controle de ruídos decorrentes do exercício da atividades. Esclarecemos ainda que 
algumas especificidades sobre medidas mitigadoras e controle de ruído serão abordadas na modernização do 
código Municipal de Posturas.

O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. O Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

• O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. O Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV- Mapa de Núcleos 
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros.
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Associação

Moradores Bairro Aécio Ferreira Solícita a criação de um hospital veterinário • No entanto, a sugestão será encaminhada ao órgão municipal competente.

67
Associação

Moradores Bairro
dos Freitas

Aécio Fereira Banhado Pede que o Banhado seja classificado como ZEIS

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a
60, e, 64 a 66 respectívamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. 0 zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodídade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113

68
Associação

Moradores Bairro Aécio Ferreira Região Norte
Manifestou-se contra a política de demolir casas nos 
bairros irregulares

• No entanto, a sugestão será encaminhada ao órgão municipal competente.

69 AABEA Sílvio Holieben Esplanada
Manifesta-se contra o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

70 AABEA Nilson Franco Martins Esplanada
Manifesta-se contra o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

71 AABEA Renato José Soares Esplanada
Manifesta-se contra o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

72 AABEA Samuel Gomes Esplanada
Manifesta-se contra o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

• 0 loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. 0 Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.
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73 AABEA Valéhan Dias dos 
Santos

Parque Interlagos
Critica a falta de proteção das áreas de cerrado e das áreas 
de recarga de aquíferos

• Com o advento do Plano Diretor (LC612/18) foram identificados os remanescentes de vegetação nativa de 
Cerrado e Mata Atlântica (Anexo XII - Mapa das Áreas Urbanas de Interesse Ambiental) a serem protegidos no 
âmbito da política de uso e ocupação do solo, além de locais a serem protegidos por meio de Unidades de 
Conservação (Anexo XMl - Unidades de Conservação) e de Parques Urbanos (Anexo XIV - Parques Urbanos).
É importante destacar que esses remanescentes não se restringem ao atual perímetro de ZPA2. De forma que o 
instrumento de proteção estabelecido pela atuai legislação (LC428/2010), limitado a algumas zonas como a ZPA2 e 
a ZQA, não é suficiente para proteger as demais áreas. Desta forma, a proposta visa estabelecer um regramento 
de proteção mais abrangente e aplicável a todo município, independente da zona de uso. Adicionalmente, destaca 
se que tanto o Plano Diretor quanto a proposta de lei apresentada ampliam sua aplicabilidade a fragmentos de 
vegetação nativa que ainda possam vir a ser demarcados por meio de estudos e levantamentos específicos que 
vierem a ser instituídos. Os artigos 8, 9 e 10 do capitulo do parcelamento do solo, e o artigo 249 referente a 
aprovação de empreendimentos propostos definem as regras para a preservação da vegetação nativa na área 
urbana do Município contidos ou não no Mapa de Áreas de Interesse Ambiental, anexo XII, da Lei Complementar 
612/18 , e em outros estudos e levantamentos específicos que vierem a ser instituídos. O parcelamento do solo e 
a aprovação de empreendimentos serão orientados pelo Laudo de caracterização da Vegetação e peto Estudo 
Ambiental, conforme conteúdos mínimos estabelecidos pelo Anexo II - Conteúdo Mínimo de Estudos Ambientais, 
que será obrigatório para o parcelamento do solo nas Zonas de Proteção Ambiental 1 e 2 - ZPA 1 e ZPA 2, Zonas 
de Planejamento Específico 1 e 2 - ZPE 1 e ZPE 2, e na Macrozona de Ocupação Controlada - MOC. A partir desse 
estudo será possível identificar áreas prioritárias para proteção, áreas com uso restrito, além de áreas passíveis de 
serem incorporadas às áreas verdes e de formarem corredores ecológicos.
Em relação à questão hídrica, ainda que o Plano Diretor não tenha estabelecido às áreas de recarga de aquífero, 
suas diretrizes apontaram para a necessidade de diagnosticá-las de forma a orientar o ordenamento territorial. 
Dessa forma, diferentemente da lei atual (LC428/2010), a proposta inova ao delimitar uma área prioritária para 
recarga de aquífero. É importante ressaltar que São José dos Campos possui 8% das áreas diagnosticadas como 
prioritárias para recarga de aquíferos no Vale do Paraíba pelo Projeto Recarga (UNITAU/IPABHI) 2008. Em nosso 
território, 84% dessas áreas estão na sua zona rural e em sua maioria em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e na 
Macrozona de Proteção de Recursos Hídricos. No perímetro urbano, onde remanescem 16% das áreas de 
prioritárias de recarga, cerca 20% já estão protegidos por APP, Zonas de Domínio de Cursos D'água (ZDCA) e áreas 
verdes públicas e outros 20% constituem-se de bairros consolidados. Restando cerca de 53 % para os quais 
estamos propondo um incremento de 5% de áreas permeáveis nos novos empreendimentos, e a garantia de 
declividade máxima de 15% das áreas verdes dos novos loteamentos para melhoria da infiltração da águas. Ou 
seja, SJC tem uma política efetiva para propiciar a permeabilidade do solo nas áreas de maior relevância para 
recarga de aquíferos.

74 AABEA Ana Carolina Barbosa 
Nascimenro da Silva NÃO COMPARECEU

75 AABEA Sueli Barbosa
Nascimento

NÃO COMPARECEU

76 Francisco Javier
Valdivia Hernandez

Jardim Esplanada NAO COMPARECEU

Ass. Moradores 
AMCH - Norte

Gilson Machado da 
Costa

Critica que o povo não é contemplado em nada nas 
audiências especialmente em relação a segurança, 
aha^tprimpntn rip ápiia e tran^nnrtP niihlirn

• No entanto, a sugestão será encaminhada ao órgão municipal competente.

78 AABEA Graco Tognozzi 
Lopes

Jardim Esplanada
Manifesta-se contra o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

• O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atuai, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. O Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.
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80

Geraldo Marcolongo

Maria Cecília Ricetto 
Funchal Arias

Jardim Esplanada
Manifesta-se contra o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

Vila Betânia

• O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. O Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

Pede 3 criação do parque Betânia

O Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento 
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta".

• É notória a relevância de estudos ambientais no desenvolvimento urbano e rural. Sendo essa reconhecida pela 
Política Nacional de Meio Ambiente (Lei ne 6.938/1981) e Política Estadual de Meio Ambiente (Lei nfi 9.509/1997) 
por meio do Zoneamento Ambiental ou Zoneamento Ecológico Econômico, um instrumento técnico e político de 
planejamento que estabelece diretrizes de ordenamento e de gestão do território, considerando as características 
ambientais e a dinâmica socioeconômica. No entanto, é importante reconhecer a competência da União e do 
Estado na elaboração desses instrumentos.
O Plano Municipal de Macrodrenagem está em elaboração, tendo sido objeto de contratação pela Secretaria de 
Gestão Habitacional e Obras. O mencionado Plano indicará as diretrizes de ocupação e as obras necessárias do 
ponto de visto hídrico/hidrológico. Desde 2010, São José dos Campos já conta com um instrumento de restrição à 
ocupação em áreas sensíveis para a macrodrenagem no município - as Zonas de Domínio de Curso D'Água (ZDCA), 
mantidas no Plano Diretor aprovado em 2018 e que orientarão a ocupação destas áreas até que se estabeleça um 
novo instrumento jurídico com o Plano Municipal de Macrodrenagem.
Populações em vulnerabilidade social e em áreas de risco são aquelas com a maior potencialidade de ser atingidas 
por eventos climáticos externos. Além do Plano Municipal de Macrodrenagem, foi apresentado, em 2017, o Plano 
Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que identificou 55 áreas ambientalmente frágeis e que são objeto de 
políticas especiais para enfrentamento do risco a elas associado.
Adicionalmente, o município tem empreendido esforços desenvolvimento de políticas públicas em prol do meio 
ambiente. Ainda que não haja obrigatoriedade por lei, o munícipio assumiu, inclusive através de seu Plano Diretor, 
0 compromisso de instituir uma Política Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, cujos 
estudos como inventário de gases de efeito estufa e de adaptação já estão em elaboração.
Entretanto, a formulação de políticas públicas constitui-se de um processo dinâmico e integrado, no qual não há 
justificativas para se estagnar o desenvolvimento de uma ao aguardo da consolidação de outras. Os processos de

Identificador: 370030003600300038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



81

82

Maria Cecília Ricetto 
Funchal Arias

Maria Cecília Ricetto 
Funchal Arias

Vila Betânia

Vila Betânia

Manifesta-se sobre sua importância para o microclima da 
cidade.

Falta de estudo que podem afetar as remanescentes do 
Cerrado e a recarga de aquíferos.

reavaliações e revisões de leis estruturantes como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado visam agregar 
diagnósticos e modernizar os instrumentos de ordenamento territorial periodicamente. Ressalta-se que o 
ordenamento territorial é uma política primordial para a construção de uma cidade resiliente e adaptada à 
mudança do clima, de forma que postergar sua consolidação pode implicar em riscos ao desenvolvimento urbano 
sustentável.
O parcelamento do solo, por meio de loteamento, permite o nascimento de bairros estruturados, com elementos 
essenciais para a promoção de uma cidade mais resiliente. Áreas institucionais para a implantação de serviços de 
saúde; áreas verdes e sistemas de lazer para mitigar os impactos de eventos extremos através de infraestrutura 
verde e paisagens multifuncionais de drenagem sustentável; sistema viário com calçadas adequadas à circulação 
de pedestre e arborização urbana, além de ciclovias. Nesse sentindo, a proposta avança ao reduzir o teto do 
desmembramento de lOO.OOOm2 para SO.OOOm2, ampliando significativamente a exigência de estruturação da 
cidade por meio de loteamentos.
Em relação aos padrões de qualidade ambientai, o município se vale de índices e classificações advindas de órgãos 
que tem a incumbência de realizá-los, em temáticas tais como de qualidade de águas superficiais e subterrâneas 
(ANA, DAEE, CETESB), qualidade do ar (CETESB) e condições de tratamento e disposição de resíduos sólidos 
urbanos (CETESB), entre outras. Como exemplo de aplicação desses padrões de qualidade ambiental, podemos 
mencionar a classificação de municípios realizada pela CETESB, por meio de suas estações de monitoramento de 
qualidade do ar, que, para efeito de licenciamento de ampliação ou de novas fontes de emissão de poluentes, 
deverá ser levada em conta no que se refere ao atingimento de metas intermediárias e padrão final de qualidade 
do ar no estado de São Paulo como um todo.
Além disso, sem prejuízo ao licenciamento ambiental e às medidas de monitoramento e controle visando sob 
competência e responsabilidade do órgão ambiental estadual, a classificação de atividades comerciais e industriais 
pelo nível de interferência e incomodidade ambientai e urbana é um dos pilares do zoneamento da cidade. Dessa 
forma, as zonas de uso foram delimitadas de forma a segregar as atividades de maior potencial de incomodidade 
dos bairros residenciais, uma vez que, essas são consideradas incompatíveis. Assim, preserva-se a qualidade 
ambiental dos bairros e evitam-se os conflitos de uso. A proposta determina ainda uma série de medidas 
mitigadoras que devem ser adotadas por quaisquer atividades que gerem incomodidade.
Da mesma forma, a gerenciamento e análise de riscos tecnológicos e ambientais é de competência da CETESB no 
âmbito do licenciamento ambiental. Em atenção ao conflito de uso e riscos industriais, adotou-se um zoneamento 
que veta à ocupação residencial e realiza a transição entre as Zonas de Uso Predominantemente Industrial ZUPI e 
ZUPI2), a Zona de Uso Diversificado (ZUD) onde não permita a instalação de indústrias de alto potencial de 
incomodidade.

• O Plano Diretor - LC 612/18 definiu, em seu artigo 48 referente às Áreas Urbanas de Interesse Ambiental, os 
atributos naturais a serem protegidos no âmbito da política de uso e ocupação do solo, uma vez que estes 
favorecem o conforto e a qualidade ambiental e a manutenção da paisagem natural, considerada patrimônio da 
Cidade. Estas áreas estão identificadas no Anexo XII - Mapa - Áreas Urbanas de Interesse Ambiental do referido 
Plano, estando os remanescentes de Vegetação Nativa já identificados ou aqueles que possam a vir a ser 
mapeados, efetivamente protegidos. Para tanto, o projeto de lei em seus artigos 8 a 10 e 249 estabelecem, por 
ocasião da aprovação de parcelamentos e empreendimentos, a obrigatoriedade de apresentar o Estudo Ambiental 
e o respectivo Laudo de Caracterização, nos termos do Anexo II - Conteúdo Mínimo dos Estudos Ambientais.
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Maria Cecília Ricetto

Funchal Arias
Aquarius

Crítica a verticalizaçao e a altura dos prédios no Novo 
Aquarius

• 0 Plano Diretor - LC 612/18 definiu que o Parque Residencial Aquárius consolidado e o terreno conhecido 
como "terreno das vaquinhas" configura uma Centralidade Municipal nos termos de seu artigo 35, onde é 
admitida a verticalizaçâo nos termos do artigo 70; portanto o Projeto de Lei de zoneamento proposto está 
regulamentando os parâmetros de ocupação para a verticalizaçâo já definida pelo referido Plano. Esta deverá 
ocorrer por meio de loteamento, com a apresentação prévia de um Plano de Ocupação que deverá atender as 
exigências do Plano Diretor quanto a implantação das vias projetadas previstas nos Mapas da Macroestrutura
Viária e da Hierarquia Viária estabelecidos nos Anexos VIII e IX do Plano Diretor, respectivamente. 0 projeto de 
loteamento deverá prever a partir dos percentuais de áreas verdes e de sistema de lazer exigidos pela lei de 
loteamento uma grande praça central e garantir a integração da mesma por meio de corredores às praças 
existentes nas imediações. Os lotes projetados ao redor da praça quando edificados deverão garantir em seus 
projetos fachada ativa e fruição pública nos termos do artigo 115 do Projeto de Lei.

84
Maria Cecília Ricetto

Funchal Arias
Solidariza-se a regularização da comunidade do Banhado e 
sua classificação como ZEIS

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectivamente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV - Mapa de Núcleos
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. 0 zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 
- inciso VII e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.

85 Mário Coltro Thermas do Vale
Manifesta-se sua preocupação com a limitação do gabarito 
de altura na Avenida Lineu de Moura

• As áreas envoltórias as ZRs e próximas às várzeas, rios e córregos na região oeste foram mantidas como ZMl, 
que tem gabarito de altura com até 9m para manter a característica da volumetria das edificações no local, a 
exceção do Hospital Vivalle que constitui equipamento de saúde de interesse público.

86 Cristina Piva NÃO COMPARECEU

87
Edmar Ferreira de

Souza
Campo dos Alemães

Solicita maior investimento e melhor atendimento a saúde 
pública

• As reinvindicações serão encaminhadas aos órgãos municipais competentes.

88
Tânia Maria de Matos

Bezerra
Vila Betânia Solicita a criação do parque Betânia

• 0 Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIII do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Esclarecemos que a ZPA1 consiste em zona de uso exclusiva para 
proteção dos terrrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio jaguari, conforme definição constante do artigo 
113, inciso VII do Projeto de Lei.

Identificador: 370030003600300038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



89 Ângelo José Rodrigues 
de Uma

Vila Betânía Solicita a criação do parque Betânia

• 0 Plano Diretor (LC 612/2018) estabeleceu os Parques Urbanos que deverão ser implantados para incremento 
de áreas verdes e sistema de lazer nos próximos 10 anos. Analisando o Anexo XIK do Plano Diretor, evidencia-se a 
carência e a prioridade de instalação desses equipamentos em áreas menos favorecidas, a exemplo das Regiões 
Leste e Sudeste do Município. Sendo assim, sem prejuízo a essas áreas prioritárias, cabe destacar que o Plano 
Diretor oferece outra estratégia que possibilitaria a concretização do parque Betânia através do instrumento 
urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, conhecido como Transferência do Potencial Construtivo, que, alias foi 
a estratégia adotada pela Prefeitura de São Paulo para pacificação de demanda de 30 anos pelo Movimento 
Popular para criação do "Parque da Augusta". Esclarecemos que a ZPA 1 consiste em zona de uso exclusiva para 
proteção dos terrrenos de várzea do Rio Paraíba do Sul e do Rio jaguari, conforme definição constante do artigo 
113, inciso VII do Projeto de Lei.

90 Ativista Social Ingrid Rodrigues de Sá
Solicita a regularização fundiária do Jardim Nova Esperaça 
situado no Banhado e melhoria da política de regularização 
para os bairros com a volta da ZEIS

• As ZEIS e a Política de Regularização Fundiária foram estabelecidas no Plano Diretor - LC 612/18, nos artigos 57 a 
60, e, 64 a 66 respectiva mente, sendo que as ZEIS estando representadas no Anexo XV- Mapa de Núcleos
Informais do referido Plano. ZEIS é uma condição, e não uma zona de uso. O zoneamento trata de estabelecer as 
regras de uso e ocupação para aprovação de uso residenciais e licenciamento de atividades comerciais, de 
serviços e industriais em lotes regulares. No caso específico do Projeto de Lei de zoneamento, estamos adotando 
a ZM5 para os núcleos informais regularizados. Após a regularização fundiária desses núcleos é imprescindível a 
definição de parâmetros para regularização e aprovação de novas moradias e dos comércios de apoio a população 
residente. A ZM5 somente admite moradias térreas e comércios e serviços de baixa incomodidade, para evitar o 
processo de Gentrificação desses bairros. Especificamente com relação ao núcleo informal situado no Banhado, 
esclarecemos que a Lei Orgânica e o Plano Diretor definem o local como ambiente a ser protegido, por isso o 
zoneamento proposto é o Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPAl). A ZPAl está melhor caracterizada nos artigos 113 
- inciso VII e 120 do Projeto de Lei, e identificada no Anexo VII - Mapa de Zoneamento.

91 Ativista Social Ingríd Rodrigues de Sá

Manifesta-se sobre o direito da dignidade da pessoa e os 
direitos constitucionais a moradia, ao saneamento básico, 
a saúde, a segurança, pede a conservação das arvores do 
bosque Betânia e se posiciona solidária a popuição 
residente no Banhado.

• As reinvindicações serão encaminhadas aos órgãos municipais competentes.

92 Sebastião Assis Mendes
Neto

Esplanada Manífesta-se conta o comércio e pede a exclusão dos 
corredores de uso propostos no Jardim Esplanada

• O loteamento Jd Esplanada foi mantido em grande parte como Zona Residencial, em atendimento a solicitação 
da comunidade, tendo sido ampliado o número de corredores de uso CRI, em relação aos existentes na legislação 
atual, nas vias com a presença de atividades comerciais de baixo impacto, também em atendimento a demanda 
dos moradores dessas vias. Porém foi vedado no CRI as atividades de ensino em geral, conforme consta no artigo 
126. O Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo relaciona as vias classificadas como CRI.

93 Edson Caxambú NÃO COMPARECEU

Identificador: 370030003600300038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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