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Associação Amigos do Bairro
Esplanada e Adjacências
AABEA

AiKr*clec«ndo a Natureza

Ofício n° QABCDSTQQW/3TUTQ6B
São José dos Campos, 6 de setembro de 2019.

Assunto: Requerimento de INCLUSÃO de Emenda ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR - (PLC) n° 11/2019 (Lei de Zcjiieamento). para garantir a
manutenção de ruas residenciais do Jardim Esplanada e Adjacências, e de
PARTICIPAÇÃO desta Associação em reuniões da Comissão de
Planejamento Urbano, Obras e Transportes da Câmara Municipal de São
José dos Campos (referentes ao PLC n° 11/2019), nos termos do Artigo 15, da Lei
Orgânica do Município.
Referência: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) n° 11/2019 Processo n° 9243/2019 - que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e
ocupação do solo.
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De: Samuel Gomes da Silva,
Presidente da Associação Amigos do Bairro Esplanada e Adjacências.
Ao: Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Planejamento Url:)ano. Obras e
Transirortes da Câmara Municipal de São José dos Campos,
Vereador Walter Hayaslii

Excelentrssimo Senhor,

- a inclusão de EMENDA ao Projeto de Lei Complementar (PLC) n° 11/2019
(Lei de Zoneamento), a fim de corrigir graves distorções introduzidas neste
projeto, cm relação a área residencial do Jardim Esplanada c Adjacências c, assim,
garantir a manutenção de suas ruas residenciais, e
- a participação desta A.ssociação em reuniões da Comi.ssão de Planejamento
Urbano, Obras e Transportes da Câmara Municipal de São José dos Campos, nos
termos do Artigo 15, da Lei Orgânica do Município, para tratar dc assunto de
zoneamento ligado à Região do Esplanada.
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Assinado digitalmente por WALTER
KATSUNORI HAYASHI:78738687887
Data: 12/09/2019 14:47:23

A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO ESPLANADA E ADJACÊNCIAS
(AABEA), entidade civil sem fins lucrativos, de representação de proprietários e
moradores do bairro Jardim Esplanada e Adjacências, inscrita com o CNPJ n°
47.568.431/0001-12, com sede na Av. Barão do Rio Branco, 244, Jardim E.splanada, neste município, por seu Presidente infra-assinado, vêm respeitosamente a
Vossa Excelência. REQUERER:

1

Inferência

CüiisidciHiulíj que u Projeto Lei Complementar em referência, foi noticiado e desen
volvido, corno sendo unra Revisão da Lei Complementar no 428, de 9 de agosto de
2010, cumpre-nos ora requerer, a inclusão da proposta de Emenda abaixo regis
trada, como alteração do PL 11/2019, de forma a retornar o zoneamento de ruas
específicas ou trechos de rua, ao que é estabelecido pela atual lei de zoneamento
(LC 428/10), visando corrigir equívocos de avaliação e procedimentos do Poder
Público, evitando assim danos urbanísticos, ao patrimônio cultural e à qualidade
de vida. que serão irreparáveis à região do Esplanada, Adjacências e à Cidade. Da
mesma forma, esta Associação requer a participação em reuniões da Comissão
de Planejamento Urbano, Obras e Tiansportes da Câmara Municipal de São José
dos Campos, nos termos do Artigo 15, da Lei Orgânica do Município.

2

Texto da Emenda
EMENDA N°

Ficam excluídas da relação de vias tipo Corredor de Uso UM (CRI), constante
do Anexo VI e do Mapa de zoneamento. no Anexo VII, as seguintes ruas ou trechos
de rua:
• Alexandra Diacov, Rua
• Ana Maria Nardo Silva, Rua (trecho entre a Rua Laurent Martins e Rua Bartolomeu de Gusmão)
• Antônio Queiroz Filho, Rua Professor
• Benedito Silva Ramos, Rua (trecho: da Rua Pascoal Moreira até a Av. São João)
• Carlos Chagas, Rua (trecho da Rua Vital Brasil até a Rua Professor Antônio
Queiroz Filho)
• Clóvis Bevilaqua, Rua (trecho da Avenida São João até a Rua Presidente Wenceslau)
• Laurent Martins, Rua (lado Jd. Esplanada)
• Maria Demétria Kfuri, Rua Irmã (lado Jd. Esplanada - trecho da Rua Nicolau
Lefait até a Avenida São João)
• Pascoal Moreira, Rua (trecho da Av. Barão do Rio Branco até a Av. São João)
• Prudente Meireles de Moraes, Rua Engenheiro (trecho entre a Av. São João c a
Rua Vilta Brasil)
• Roberval Froes, Rua Profes.sor (lado Jd. Esplanada - trecho da Rua Graça Aranha
até a Rua Nicolau Lefait)
• Vital Brasil, Rua (trecho entre a Rua Pascoal Moreira e Rua Eng°. Prudente
Meireles de Moraes)
• Wenceslau, Rua Presidente.
Observação: A exclusão acima deve ser acompanhada da remoção, no Mapa de
zoneamento do Anexo VII, das porções dc Zona ZMl que englobam as Ruas Ale
xandra Diacov, Clóvis Bevilaqua (trecho da Avenida São João até a Rua Presidente
Wenceslau) c Presidente Wenceslau, assim como o quarteirão do Instituto São José.
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Justificativas para a Emenda

O objetivo da Emenda é corrigir irregularidades, que surgiram quando o Projeto
de Lei Complementar em trâmite, instaurou a transformação destas 13 ruas
(ou trechos de rua), atualmente residenciais (ZR), em Corredores de Uso tipo
UM (CRI). Pelos motivos que serão apresentados nas subseções abaixo, torna-se
sugestiva a violação de Princípios e/ou desrespeito a Disposições e/ou Diretrizes
estipulados na atual legislação:
a) Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade)
i. Diretriz II do Artigo 2o, do CAPÍTULO I - Diretrizes Gerais:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno de
senvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

1-1
II - gestão democrática por meio da participação da população
e de associações representativas dos vários segmentos da co
munidade na formulação, execução c acompanhamento de
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano
(grifado por nós);

ii. Garantias I, II e III do §4°. do Artigo 40, do CAPÍTULO III - Do Plano
Diretor:
Al t. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, c o instru
mento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

[...]
§ 4n No proccs.so de elaboração do plano diretor c na fiscalização
de sua implementação, os Poderes Legislativo e E.xecutivo mu
nicipais garantirão (grifado por nós):
I - a promoção de audiências públicas c debates com a parti
cipação da população e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade:
II - a publicidade quanto aos documentos e informações produ
zidos;
III - o acesso de qualquer interessado aos documentos c informa
ções produzidos (grifado por nós).

iii. Artigo 45, do CAPÍTULO IV - Da Gestão Democrática da Cidade:
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas c
aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa partici
pação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto
de suas atividades e o pleno exercício da cidadania (grifado por
nós).

b) Constituição do Estado de São Paulo
i. Artigo 111:
Art. 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedeceni aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, finalidade, motivação, inte-resse público e efici
ência (grifado por nós).

ii. Inciso II do Artigo 180:
Art. 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao
desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:

[...]
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II - a participação das respectivas entidades comunitárias no es
tudo, cucaminhainciito c solução dos problemas, planos, pro
gramas e projetos que lhes sejam concernentes (grifado por

c) Lei Complementar n° 428/10 (atual Lei de Zoneamento)
i. Artigo 284:
Art. 284. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano,
presidido pelo Secretário de Planejamento Urbano, fíca com
posto da seguinte forma:

1-1

§ 3°, Para toda alteração na legislação de uso e ocupação do
.solo que envolva um bairro específico será indicado um membro
para compor a comissão temporariamente através da Sociedade
do bairro cm questão que, com direito a voto, participará dos
trabalhos do Conselho (grifado por nós)1,

cl) Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José
dos Campos aprovado e instituído pela Lei Complementar n° 612/2018
i. .sulnteiLS “b)” c ‘‘e)"' do item VIll do artigo 2°, do Capítulo I - DOS PRIN
CÍPIOS DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, do TITULO I - DOS PRINCÍPIOS, OB
JETIVOS E DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVI
MENTO INTEGRADO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
VIII - o desenvolvimento urbano e rural basear-se-á nos princí
pios de sustentabilidade, valorizando o uso racional e a preser
vação dos recursos ambientais, econômicos, sociais, paisagísticos
c culturais, tendo como eixos norteadores intcrconcctados entre
si:

[...]
b) desenvolvimento de baixo carbono, reconhecendo o papel do
município e das políticas públicas na mitigação às mudanças
climáticas, criando oportunidades econômicas, bem como pro
movendo melhorias na qualidade de vida da população e dos
sistemas naturais;

[...]
e) desenvolvimento baseado na natureza, valorizando os serviços
ambientais c ccossistcmicos, protegendo os ecossistemas c a bio
diversidade, além de promover bem-estar e resiliência na cidade
por meio da implantação de infraestruturas verdes (grifado por
nós).

ii. siibitcm “b)'’ do item VII do artigo 4o, do Capítulo II - DOS OBJETIVOS E
DIRETRIZES REFERENTES AO ORDENAMENTO TERRITORIAL, do
TITULO I - DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PLANO
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE SÃO JOSÉ DOS
CÃMPOS
VII - valorizar a paisagem natural c seus atributos ambientais
como estratégia do desenvolvimento .sustentável, objetivo que
será alcançado por meio das seguintes diretrizes:

[...]
b) dar continuidade à implantação de parques urbanos, reco
nhecendo os serviços ccossistcmicos prestados, assim como para
melhoria da qualidade de vida com o incremento do índice de
áreas verdes por habitante, da biodiversidade, integrando-os por
1 Dispusitivu constando, também do Artigo 12 do DECRETO n° 15.187/12 dc 13 dc novembro de 21)12 aprovando
O Regimento Interno tio Conselho Municípa) de Desenvolvimento Urbano - CMDU.

Identificador: 370030003400390034003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.

meio de uma rede de corredores verdes e fortalecendo seu papeí
na drenagem urbana sustentável (grifado por nós):

iii. Diretriz III do Artigo 67 do TÍTULO V DAS DIRETRIZES PARA A REVI
SÃO DA REGULAÇÃO DO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO E DA PAISAGEM URBANA E RURAL:
Art. 67. De acordo com os objetivos e diretrizes expressos neste
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado para Macrozonas.
Arcas de Desenvolvimento Estratégico, Centralidadcs c Habi
tação de Interesse Social a legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo deverá scr revista, simplificada c consolidada
de acordo com as seguintes diretrizes:

[...]
III - manter as características de uso das zonas predominante
mente residenciais de ocupação horizontal (grifado por nós);

iv. Mapa sobre Hierarquia Viária (Anexo IX).
3.1

Falta de estudos

A alteração do zoneamento na Área do Esplanada e Adjacências veio sem as devidas
justificativas e/ou estudos, violando assim, os Princípios de Publicidade e Motivação
do Artigo 111 da Constituição Estadual,
A respeito da falta de estudos, registramos as considerações abaixo.
Segundo o Projeto de Lei Complementar, os Corredores CRI, são classificados
como corredor de apoio ás zonas residenciais, destinado ao uso residencial unifamiliar, ao uso comercial, de serviço e institucional, com impacto irrelevante e o uso
industrial de baixo potencial de incomodidade.
A Área do Esplanada já possui corredores CR I e é muito bem servido cm comér
cios e serviços situados no seu entorno. A.ssim a Prefeitura Municipal faltou
em não comprovar a necessidade de mais corredores para o apoio à zona
residencial.
Faltaram também estudos para delimitar melhor o perfil do que seria um corredor
de apoio às zonas residenciais. Na ausência de tais estudos, a proposta de Corredor
CRI não esta condizente com sua definição, como pode se ver, ao listarmos algumas
atividades permitidas neste tipo de corredor2:
1. Bar, choperia .sem entretenimento e/ou música até às 22hs (.sujeito à análi.se de localização).
2. Cinema, teatro, auditório, sala de convenções, .salão para concerto acústico

ACC < 60üm2.

3. Comércio atacadista - ACC < lOOOm2.
4. Comércio de alimentação, como restaurante, churrascaria, pizzaria. padaria, etc com ACC <
600m2.
5. Confecção de roupa, cozinha industrial, gráfica e/ou serviço editorial, e outros usos indiislriais
de baixo potencial de incomodidade.
6. Edifício comercial (Inclusive shopping center, galerias, boulevard, conjunto de lojas e coworkings
ACC < lOOOin2).
7. Estacionamento e garagem até 100 vagas.
8. Loja e depósito de tinta, verniz, óleo, material lubrificante, com ACC le 250m2 (sujeito à análi.se
de localização).
9. Mirseu e centro cultural - ACC < lOOOm2.
10. Padaria sem forno a lenha

ACC < lOOOm2.

2Lista estabelecida com base na definição de Corredor CRI do Inciso I do Art. 114, no Caput do Art. 126, no
Inciso I do Art. 150, Inciso I do Art. 160 e os Anexos VI XI e XIII.
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11. Pet shop (comércio e serviço) - ACC < lOOOm2.
12. PretitHÇHu de serviços a saúde humana (casa de repouso de idosos, defícientes. físicos, depen
dentes químicos, assistência psicossocial) - ACC < lOOOiir.
13. Serviços de atenção ambuíatorial sem internação (clínicas médicas e odontológicas, vacinação e
iimmização, enfermagem, fisioterapia, psicologia) - ACC < lOOOní2.
14. Serviço de armazenamento e guarda de bens moveis não associados a comercialização - ACC <
lUOÜin2.
15. Serviços de complementação diagnostica e terapêutica (análises clínicas, tomografia. resonància
magnética, radiologia, hcinotcrapia) ACC < lüOlhn2.
16. Serviços de hospedagem até 30 unidades (Hotel, pousada e hostel).
17. Showroom ~ ACC < lOOOm2
18. Supermercado, hipermercado, hortifruti

ACC < 600m2.

As atividades acima, em itálico, são aquelas ejue nitidamente extrapolam a
definição d(> apoio a zona residencial e não estão, de longe, nem com impacto
irrelevante, nem com baixo potencial de incomodidade.
Indcj mais longe um pouco, gostaríamos de mostrar um pequeno estudo que se
fez ausente no encaminhamento do Projeto de Lei.
As Figuras 1 c 2, mostram dois estudos do ocupação baseados nos Parâmetros
de Uso e Ocupação (Anexo VI) dos Corredores CRI. Os estudos foram feitos para
blocos com salas comerciais, mas pode ser replicados com lojas ou clínicas.
Figura 1: Modelo de ocupação de salas comerciais para um lote.

6 SALAS COMERCIAIS NO 2» ANDAR (8 SALAS)

Io PAVIMENTO

[1
TERREO

UM LOTE 400 m2

estudo Jardim Esplanada
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Figui'a 2: Modelo de ocupação de salas comerciais para dois lotes.

12 SALAS COMERCIAIS POR ANDAR (24 SALAS)

ESTACIONAMENTO E CAIXAS DE ESCADA E ELEVADOR

1* • 2° PAVIMENTOS

DOIS LOTES 900 m2

estudo Jardim Esplanada

Observa-se, com este pequeno estudo, que com os Parâmetros de Uso e Ocupação
para Corredores CRI c possível ter cm um lote, ate 8 salas comerciais e cm dois
adjacentes até 24.
Estimando a presença de 3 pessoas por salas temos uma presença dc 24 pessoas
no primeiro caso e 72 no segundo.
Isto já mostra o impacto que pode resultar com a introdução de Corredores CRI
numa área residencial.
Com certeza o impacto de um corredor CRI não é irrelevante, inclusive
para as ruas residenciais vizinhas, em decorrência de um possível aumento significa
tivo do trânsito.
Observa-se também, que várias das ruas residenciais eleitas para serem trans
formadas em Corredores CRI, sofreram perda de qualidade de vida em função do
aumento de trânsito de passagem.
Tornar estas ruas Corredores só vai piorar o quadro atual, o qual podería ter
sido mitigado, se a Prefeitura Municipal estivesse dado atenção aos es
tudos e propostas desta Associação ao longo destes últimos anos e, neste
sentido, tivesse respeitado o Incido II do artigo 180 da Constituição Estadual (Vido,
por exemplo, Anexo I. cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/3T257RP, de 25 de
março de 2019, da AABEA ao Prefeito, senhor Felício Ramuth, encaminhando su
gestões para reorganizar o trânsito na ocasião da Audiência Pública sobre a EDO
2020, dc 25 dc março dc 2019).
Na alteração de zoneamento constante do Projeto de Lei Complemen
tar, trechos das Ruas Pascoal Moreira e Benedito da Silva Ramos, que se
tornariam Corredores CRI, estão de uma certa forma em desacordo com o
que tinha sido acordado em 10 de maio de 2018 com os técnicos da SEURBS a
respeito das vias coletoras do Mapa do Anexo IX do Plano Diretor.
Nesta reunião, os técnicos concordaram com os representantes da AABEA, para
que estas duas ruas sejam retiradas do Mapa do Anexo IX da Proposta Inicial do
Plano Diretor, na qual constavam como vias coletoras (Vide Figura 3). Desta forma,
o mapa ficou consistente com o plano original de urbanização do .Tardim Esplanada
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Finalmente, antecipando-se, podemos prever que a Prefeitura Municipal argu
mente que não precisava dar satisfação na hora de instituir novos Corredores CRI,
já que isto estava previsto no Plano Diretor no Inciso XI do Artigo 67:
De acordo com os objetivou e diretrizes expressos neste Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado para Macrozonas. Áreas de Desenvolvimento
Estratégico, Centralidades e Habitação de Interesse Social a legislação
de parcelamento, uso e ocupação do solo deverá ser revista, simplificada
e consolidada dc acordo com as seguintes diretrizes:

[...]
XI estabelecer as vias de apoio comercial c dc serviço destinadas a
permitir a implantação de atividades de apoio às zonas de uso.

Em nosso entendimento, a Prefeitura Municipal não se den a ferramenta ad hoc
para instituir vias comerciais e de serviço destinadas a permitir a implantação de
atividades de apoio às zonas residências unifamiliares. O Corredor CRI não é esta
ferramenta.
Para finalizar, gostaríamos dc relembrar, que o Inciso XI acima foi introdu
zido de última hora no Projeto de Lei Complementar de Plano Diretor.
Mais prccisamcntc, foi introduzido após a apresentação do Projeto dc Lei Final
nas Audiências Públicas em setembro de 2Ü18 e imediatamente antes seu envio à
Câmara Municipal cm outubro dc 2018.
Em outros termos, esta diretriz não foi objeto de discussão durante as
reuniões públicas do Plano Diretor, o que fragiliza agora o mérito da introdução
de novos Corredores CRI em áreas residenciais unifamiliares.
3.2

Desvio de finalidade do Projeto de Lei

A alteração do zoneamento na Área do Esplanada e Adjacências apresenta ca
racterísticas sugestivas de estar acontecendo para atender interesses privados, vi
olando assim os Princípios de Impessoalidade e interesse Público do Artigo 111 da
Constituição Estadual.
Há dois tipos de desvio que podem ter ocorrido.
Um primeiro pode ter acontecido quando, ao alterar o zoneamento de uma rua
de ZR para CRI, indiretamente abriu-se o caminho para a regularização de usos
irregulares, fazem com que o novo Projeto de Lei de Zoneamento pa.s,sa.sse a funcionar
como um Projeto de Lei de Anistia.
Por exemplo no trecho da Rua Benedito da Silva Ramos que se torna
ria Corredor CRI conforme o Projeto de Lei Complementar questionado, exis
tem atualmente três processos de fiscalização cm tramitação (67033/2019,
67040/2019 e 67042/2019); na Rua Laurent Martins, um (73694/2019);
na Rua Vital Brasil, dois (73688/2019 e 73692/2019); e na Rua Pr. Wenceslau Braz dois outros processos (76396/2019 e 76398/2019).
Se ao menos um destes processos apresentar a conclusão como uso irregular,
então a instauração de Corredores CRI nestas condições, se tornaria um meio de
solucionar problemas de cunho particular, de proprietários de imóveis em situação
irregular.
Um segundo tipo de desvio dc finalidade parece ter acontecido ejuando a Pre
feitura Municipal cedeu a pressões de eventuais especuladores imobiliários, ao pro
mover a mudança de zoneamento de ZR para CRI, nas ruas nas quais, estes são
proprietários de imóveis.
De fato, ao confrontarmos as Figuras 5 e 6. mostrando respectivamente, os novos
Corredores CR I criados pela Prefeitura Municipal e casas de proprietários com esse
perfil, em particular nas ruas Pascoal Moreira e Pr. VVenceslau Braz, observamos
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que estes foram atendidos no presente Projeto de Lei Complementar, ferindo assim
o intcrcs.sc público, na manutenção da qualidade de vida no Bairro e sua função
socio-cultural, como área residencial.
Figura 5: Os 13 novos Corredores CRI (em marrom com linha azul) situados na Área do Jardim
Esplanada c Adjacências c constando do Mapa de Zoncamento (Anexo VII do Projeto dc Lei
Complementar n" 11/2019).

i

in
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Figura 6: Em vermelho, casas de proprietários, cujas manifestações em audiências públicas, foram
sugestivas da intenção em obterem vantagens pessoais jvmto à Prefeitura Municipal, em uma ob
jetiva mudança de zoneamento (Foto publicada pelo Lifeinforma da Zona Centro na sua matéria
dc 9 dc agosto de 2019).
>1

3.3

1

iiW ,

Disfunções do CMDU

As alterações de zoneamento promovidas na Área do Jardim Esplanada e Adjacên
cias foram decididas desrespeitando o disposto no §3° do Artigo 284 da LC 428/10
(atual Lei de Zoneamento).
Em nenhum momento, a Associação Amigos do Bairro Esplanada e
Adjacências, única associação em dia com suas obrigações estatiiárias
(Vide, Anexo II, cópia do Ofício n° QABCDSTQC.J\\73TLIIHAB, de 2.õ de julho
de 2019, da AABEA ao Prefeito, senhor Felício Ramuth, sobre a ilegitimidade da
Associação ]mra Revitalização do Esitlanada - ARES) foi contatada para indicar
um membro para compor temporariamente o CMDU e participar dos trabalhos
sobre eventuais alterações de zoneamento na Área do Jardim Esplanada e Adjacên
cias.
Fica ainda a dúvida se um representante da ARES não teria sido indicado para
compor temporariamente o CMDLI e convencido o CMDU a criar novos Corredores
CRI na Area do Jardim Esplanada.
Esta dúvida se justifica pois, de um lado, segundo o Cronograma dos trabalhos
aprovado pelo CMDU (Vide Figura 7)3, eram previstas 4 reuniões, sendo as duas
últimas em junho e julho. Por outro lado, no site da Prefeitura Municipal,
em descumprimento das Garantias II e III do §4°, do Artigo 40 do Estatuto da
Cidade, NÃO constam as atas destas duas últimas reuniões (Vide Figura 8
3https://www.sjc.sp.gov.br/media/62934/cronograma.pdf
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no final deste Ofício)4.
Figura 7: Croiiograma de trabalhos da Revisão da LC 428/10 (páginas capturada em 22 de agosto
de 2019).

Cronograma
Evento

Reuniões CMDU
L. Oonoframa « Plano d« Trabalho
Z. Constituição da Cimara Técnica
I. Fachamanto para Audiências Públicas
Pachamanto para Protocolo na Cimara
Protocolo de documentos técnicos sobre
legislação corrente e reuniões extraordirtárfet
temétkas CMDU (prévias)
Elaboração de proposta de revisõo da LPUOS pela
KURBS/PSiC
Cimara Técnica do CMDU
Chamamento e Realtzaçio de Audiências Públicas
y prato de recebimento de contribuições
Formatação finei do Projeto de Lei pela
SEURBS/PSiC
Protocolo Cêmera dos Vereadores

3.4

Ameaça ao meio ambiente

A área do Jardim Esplanada e Adjacências, como se encontra hoje contribui para
a mitigação dos problemas climáticos e de saúde pública causados pela poluição
urbana em razão das fonte,s poluidoras da Rodovia Presidente Dutra e Refinaria
RE\'AP da Petrobras.
Uma alteração de zoneamento da área do Jardim Esplanada e Adjacências, pro
movendo a inserção de mais usos comerciais, de serviço e industriais irá contribuir
para o desmanche dos jardins frontais das residências, com perda do maciço arbó
reo, para a implantação de vagas de estacionamento e desta forma, irá também na
contramão do que recomenda os subitens “b)’ e “e)” do item VIII do artigo 2°, da
Lei Complementar Municipal n° 612/2018.
A manutenção da Área do Jardim Esplanada e Adjacências como residencial às
margens do Banhado contribui para que não se formem ilhas de calor na área central
e, por extensão, nas demais regiões, pois o platô onde está implementada participa
de um corredor verde, jã que se conecta com outras áreas da Cidade por meio de
parques e vale dos córregos, onde ainda há remanescentes e áreas permeáveis.

A introdução de novos Corredores CRI na .Área do Jardim Esplanada e Adjacên
cias irá na contramão do que recomenda o subitem “b)” do item VII do artigo 4°,
da Lei Complementar Municipal n° 612/2018.
3.5

Falsa descaracterização do Esplanada

O Projeto de Lei Complementar questionado, ao instituir novos Corredores CRI
na Região do E.splanada, parece não respeitar a Diretriz III do Artigo 67 da Lei
Complementar Municipal n° 612/2018.
https: / / WWW.sjc.bp.gov.br/servicob/urbanismo-e-subtentabil idade/revisaoda-lei-de-zoneamento/conselhos/
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A Prefeitura Municipal pode argumentar que a introdução de alguns Corredores
CRI não vai alterar as atuais características de uso de uma zona predominantcmcntc
residencial e não exclusivamente residencial.
Gostaríamos de relembrar a este respeito que a primeira redação do Diretriz III
era:
III. Manter as características de uso e ocupação das zonas exclusivainente
residenciais (grifado por nós);
Nas devolutivas dos Fóruns Regionais, às sugestões da ARES. Aconvap e Sinduscon dc permitir o uso misto de baixo impacto do Jardim Esplanada, a Prefeitura
Municipal chegou a responder negativamente, que:
A proposta do Piano Diretor defíne como diretriz para a ocasião da revi
são da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, que deverão
ser mantidas as características das zonas cxclusivamcntc residenciais (gri
fado por nós).
Mas, possivelmente, cedendo a pressões da especulação imobiliária (ARES, Acon
vap e Sinduscon), a Prefeitura Municipal recuou e a SEURBS trocou o termo ‘‘exclusivamente” que constava da Proposta Final do Plano Diretor por upredomiiiãntemente” no Projeto Lei apresentado após o Fórum Final.
Talvez, uma forma de se justificar pode ser encontrado no Despacho do Secretário
de Urbanismo e Sustentabilidade, senhor Marcelo Pereira Manara, de 20 de fevereiro
dc 2019. Neste, o Secretário c.scrcvcu acerca do conjunto dos 6 bairros que formam
o “Jardim Esplanada” e adjacências:
Importante destacar que diante dos impactos promovidos pelas 3 leis de
anistia que ocorreram nos últimos 10 anos, que resultaram na descaracterização do caráter exclusivamente residencial ao trazer uso misto de co
mércio e serviços (conforme mapa anexo) [...] (grifado por nós).
No entanto, esta justificativa não se sustenta, como já foi comprovado e discutido
em reunião da AABEA junto à Comi.ssão de Planejamento Urbano, Habitação e
Obras da Câmara Municipal de São José dos Campos, em 31 de maio de 2019.
De fato, o grau de descaracterização do “Jardim Esplanada” e adjacências em
decorrência dos impactos promovidos pelas 3 leis de anistia que ocorreram nos
últimos 10 anos, NÃO é de 21% como apontado no mapa em anexo ao Des
pacho do Secretário, mas de apenas 1,4% (Vide, Anexo III, cópia do Ofício n°
QABCDSTQQW /3TCG8E8. de 31 de maio de 2019, da AABEA ao Presidente da
Comi.ssão de Planejamento Url)ano, Habitação e Oliras).
Com base nesta comprovação, a redação da Diretriz III não poderia
ter sido alterada, o que hoje poderia garantir a manutenção do atual
zoneamento dentro da Área do Jardim Esplanada e Adjacências.
Finalmcnte, devemos registrar, antes dc fechar esta subseção, que dentre os 71 co
mércios em desconformidade com o atual zoneamento residencial, como evidenciados
no Despacho do Secretário, 50 não têm Habite-se no site da Prefeitura Municipal,
ou seja, estariam em situação irregular e, em princípio, destinados a desaparecer sob
ação de uma fiscalização efetiva.
3.6

Falhas na Gestão Democrática

O tratamento dado ao assunto do zoneamento da Área do Jardim Esplanada e
Adjacências feriu a Diretriz II do Artigo 2° do Estatuto da Cidade, a Garantia I do
§4°, do Artigo 40 do Estatuto da Cidade e o Artigo 45 do Estatuto da Cidade, pelos
seguintes motivos:
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As sugestões para o zoneamento (incluindo a de manutenção do atual zoneamento
residencial) contidas no Ofício n° QABCDSTQQW/3SSDG6E de 14 de março
de 2U19 da AABEA à SEURBS (Vide Anexo IV), NÃO foram inseridas nas
pautas, ncni das reuniões do CMDU5, nem de nenhuma das 17 reuniões
das Câmaras Técnicas que ocorreram entre os dias 02/04 e 17/06 (Vide
Anexo V) c nem das 6 últimas reuniões das Câmaras Técnicas1’.
Na Reunião n° 12 da Câmara Técnica, foi inserido o tema de “Zonas mistas inclusive no Jd. Esplanada'’, o que sinalizou a determinação anticipada da atual
Administração de promover mudança de zoneamento na Area do Esplanada, in
clusive, apc.sar de suas promessas de campanha.
Enquanto isso, a ARES, Associação ilegítima (Vide Anexo VI). teve suas sugestões
inseridas na pauta da reunião n° 17 da Câmara Técnica (Vide Anexo V).
ü Cronograma da Prefeitura Municipal aprovado pelo CMDU (Vide Figura 7)
não deu espaço para a AABEA, associação representativas dos moradores do
.Jardim Esplanada c Adjacciicias. como para qualquer outra as,sociação de bairro,
de participar de discussões e debates sobre u zoneamento, nem antes e nem
depois da apresentação da Minuta de Projeto de Lei nas Audiências Pú
blicas de 29 de junho a 17 de julho de 2019.
Durante a Revisão do Plano Diretor, a Prefeitura Municipal não acatou vá
rias sug('stõ('s da AABEA sobre a manutenção das características residenciais do
Bairro, alegando que o assunto seria discutido durante as discussões da Re
visão da L('i de Zoneamento. o que deixou acontecer em função do Crono
grama estipulado para esta revisão (Vide Figura 7).
■ O Cronograma em questão íoi até questionado pela AABEA junto ao Ministério
Público (Vide Anexo VII, cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/3SQRHHE de 14
de março de 2019. da AABEA ao Ministério Público). Este questionamento
ensejou a abertura do Inquérito Civil n° 422/19.
■ A Prefeitura Municipal de.sconsiderou o Ofício nu QABCDSTQQ\\/3TLUHAB
de 25/07/2019 da AABEA ao senhor Prefeito, Feliz Ramuth, alertando a respeito
da ilegitimidade da ARES (Vide Anexo II) e acrescentou à Minuta de Projeto de
Lei, mais dois Corredores CRI no Projeto de Lei Complementar n° 11/2019
protocolado na Câmara Municipal em 8 de agosto de 2019, atendendo, assim, o
pleito da ARES manifestado durante as Audiências Públicas do Projeto de Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo realizadas em Junho/Julho de 2019 (Vide
Manifestação 272 nas Devolutivas Referentes às Manifestações Orais ocorridas
durante (>stas audiências públicas7).
- Em (juanto isto, a Prefeitura Municipal desconsiderou, também, tanto os Ofícios
IIo QABCDSTQQW/3TGQCQE e n° QABCDSTQQW/3TMK4H5, de 1 e 22 de
julho de 2019 da AABEA ao Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, senhor
Marcelo Pereira Manara, (Vide Anexos VIII e IX), quanto manifestações orais
ocorridas durante as mesmas Audiências Públicas (Vide, por exemplo, Manifesta
ção 274), solicitando a alteração da Minuta do Projeto de Lei de forma a garantir
a manutenção do atual zoneamento da Área do Jardim Esplanada e Adjacências.
5Pelo menos até o que é possível conferir em razão da falta das atas das útimas reuniões.
6 https://www.sjc.sp.gov.br/media/75230/contribuicoes-cmdu_comam_comob_final.pdf
7 https://www.sjc.sp.gov.br/mcdia/75233/falasdasaudicncias_final.pdf
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ENCONTRAM-SE ANEXADOS A ESTE OFICIO OS SEGUINTES DOCU
MENTOS:
Anexo I - Cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/3T257RP, de 25 de margo de
2019, da AABEA ao Prefeito, senhor Felício Ramuth. encaminhando
sugestões para reorganizar o trânsito na ocasião da Audiência Pública
sobre a EDO 2020 de 25 de março de 2019 - Vide arquivo AnexoI.pdf
no DVD anexado à este ofício;
Anexo II - Cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/3TLUHAB da AABEA. de 25
de julho do 2019, ao senhor Prefeito, requerendo da parte dele a efe
tivação de providências e manifestação, quanto a ilegitimidade da As
sociação para Revitalização do Esplanada (ARES) e sua participação
no processo de Revisão da Lei Complementar 428/10 (Lei de Zoneamento de 2010), bem como, RECONSIDERAÇÃO e devidas provi
dências desta Prefeitura quanto a análise do Pedido de Preservação
Urbanística (Tombamento) do Jardim Esplanada e Adjacências, apre
sentado em abril de 2016 por esta Associação, ao Poder Executivo via o
COMPHAC - Vide arquivo AnexoII.pdf no DVD anexado à este ofício;
Anexo III - Cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/3TCG8E8, de 31 de maio de 2019,
da AABEA ao Presidente da Gomissão de Planejamento Urbano, Ha
bitação e Obras - Vide arquivo AnexoIII.pdf no DVD anexado à este
ofício;
Anexo IV - Cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/3SSDG6E de 14 de março de 2019
da AABEA ã SEURB - Vide arquivo AnexoIV.pdf no DVD anexado à
este ofício;
Anexo V - Cópia das pautas das 17 reuniões das Câmaras Técnicas do CMDU e
COMAM enviada pelo Secretário Executivo do COMAM, Pedro Ortiz,
aos Conselheiros, a pedido do Coordenador da CT de Zoneamentcj, Dir.
Rodolfo Venâncio, via e-mail de 27 de junho de 2019.
Anexo VI - Cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/dTRDBTS de 15 de agosto de
2019, da AABEA ao Ministério Público apontando eventual ilicitude
relacionada ã ARES - Vide arquivo AiiexoVI.pdf no DVD anexado à
este ofício;
Anexo VII - Cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/OSQRIIHE de 14 de março de
2019, da AABEA ao Ministério Público questionando o Cronograma dc
Revisão da LC 428/10 - Vide arquivo AuexoVII.pdf no DVD anexado
à este ofício;
Anexo VIII - Cópia do Ofício n° QABCDSTQQW/STGQCQE, de 1 de julho de
2019 da AABEA ao Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, .senhor
Marcelo Pereira Manara, solicitando a alteração da Minuta do Projeto
de Lei de forma garantir a manutenção do atual zoneamento da Área
do Jardim Esplanada e Adjacências - Vide arquivo AnexoVIlI.pdf no
DVD anexado à este ofício.
Anexo IX - Cópia do Ofício nü QABCDSTQQW/3TMK4H5, de 22 de julho de
2019 da AABEA ao Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, se
nhor Marcelo Pereira Manara, reforçando a necessidade das legítimas
alterações à Minuta do Projeto de Lei de Zoneamento solicitadas no
Ofício do 1 de julho com base no Ofício, de 22 de julho dc 2019, da
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Diretora do Instituto São José, Ir. Lucia Maistro, ao Presidente da AABEA, se manifestando :;a favor da manutenção do atual zoneamento
em toda aárea de abrangência do Esplanada a qual inclui o nosso Instituto" e na lista de presença dos 50 moradores do Jardim Esplanada
e Adjacências que atenderam ao apelo da AABEA para participar da
Audiência Pública de 17 de julho de 2019 na Casa do Idoso Centro Vide arquivo AnexoIX.pdf no DVD anexado à este ofício.
Assim, considerando toda exposição e fundamentação técnica, histórica e
procedimental supra registrada, torna-se imprescindível alertar esta Comissão
sobre:
- as impropriedades jurídicas e de atos técnicos-administrativos, incidentes
sobre o processo como um todo e em destaque, sobre a transformação de 13
ruas (ou trechos de rua) residenciais, unifamiliares, ZR, em Corredores
de Uso CRI. em especial por ocorrer sobre mn cenário de irregularidades por
nós previamente apontado, a exemplo da FALTA DE ESTUDOS. DESVIO DE
FINALIDADE DO PROJETO DE LEI, DISFUNÇÕES DO CMDU, AMEAÇA
AO MEIO AMBIENTE. FALSA DESCARACTERIZAÇÃO DO ESPLANADA E
FALHAS NA GESTÃO DEMOCRÁTICA:
- e a co-responsabUidade dos vereadores sobre os iminentes danos irreversíveis
à Cidade, cabendo a eventual responsabilização Administrativa. Ci\ril e Penal, a
qualquer tempo, de todos Agentes Públic:os envohidos nesta matéria, nas formas
da lei.
Por fim, cumpre informar os vereadores, que junto ao Ministério Público, í;nc:ontram-se em andamento três Inquéritos Civis, mn sobre o pedido de Toinbamento LTrbaníst.ico do Esplanada (IC n° 3.277/16), um segmido sobre o Plano Diretor
(IC 11° 58/17) e outro sobre o Processo de Revisão da Lei Complementar ii0 428/10
(IC 11° 422/19).
Nestes Termos pedimos deferimento.

corrospoTKvencia:
f)i. Uj,.
244
12242-SÜÜ São José dos ('anipos, SP
Fone; 392;i-4742
CNPJ; 47.,r)6«.431/0001-12
ndcrocf
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Figura 8: Página Web dos conselhos municipais, que estão participando da construção da nova lei
dc zoiicaincnto (página capturada cm 2 dc setembro de 2019).
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Conselhos
CMDU, Comam, Mobilidade Urbana

Os conselhos municipais, que integram representantes dos diversos setores da sociedade civil organizadas
estão participando ativamente da construção da nova lei de zoneamento, por meio de estudos e câmaras
técnicas, aprofundando o debate sobre os pontos de melhona na legislação, á luz das premissas do Plano
Diretor de Desenvolvimento Sustentável
O CMDU - Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano tem como uma de suas atribuições acompanhar
todo 0 processo de revisão da legislação, formular proposições e assegurar a participação social nos debates
Os Conselhos Municipais de Mek) Ambiente e de Mobilidade Urbana, que têm interface direta com a política de
desenvolvimento urbano e rural, também estão realizando câmaras técnicas para contribuir com a revisão da
legislação.
Conheça mais sobre os Conselhos e sua composição:
CMDU a
COMAM a
COMOB a

ATAS
CMDU
Ata da Reunião

Lista de Presença

Ata da Reunião de 30/01/2019 a

Lista de presença
30/01/2019 a

Ata da Reunião de 06/02/2019 a

Lista de presença
06/02/2019 a

Ala da Reunião de 26/02/2019 a

Lista de presença
26/02/2019 a

Ala da Reunião de 03/04/2019 a

Lista de presença
03/04/2019 a

COMAM
COMOB
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Diretora do Instituto São José, Ir. Lucia Maistro, ao Presidente da AABEA, se manifestando ”a favor da manutenção do atual zoneamento
em toda aárea de abrangência do Esplanada a qual inclui o nosso Instituto'' e na lista de presença dos 50 moradores do Jardim Esplanada
e Adjacências que atenderam ao apelo da AABEA para participar da
Audiência Pública de 17 de julho de 2019 na Casa do Idoso Centro Vide arquivo AnexolX.pdf no DVD anexado à este ofício.
Assim, considerando toda exposição e fundamentação técnica, histórica e
procedimental supra registrada, torna-se imprescindível alertar esta Comissão
sobre:
- as impropriedades jurídicas e de atos técnicos-administrativos, incidentes
sobre o processo como um todo e em destaque, sobre a transformação de 13
ruas (ou trechos de rua) residenciais, unifamiliares, ZR, em Corredores
de Uso CRI, em especial por ocorrer sobre mn cenário de irregularidades por
nós previamente apontado, a exemplo da FALTA DE ESTUDOS. DESVIO DE
FINALIDADE DO PROJETO DE LEI, DISFUNÇÕES DO CMDU, AMEAÇA
AO MEIO AMBIENTE. FALSA DESCARACTERIZAÇÃO DO ESPLANADA E
FALHAS NA GESTÃO DEMOCRÁTICA:
- e a co-responsabilidade dos vereadores sobre os iminentes danos irreversíveis
à Cidade, cabendo a eventual responsabilização Administrativa. Civil e Penal, a
qualquer tempo, de todos Agentes Públicos envolvidos nesta matéria, nas formas
da lei.
Por hni, cumpre informar os vereadores, que junto ao Ministério Público, encon
tram-se em andamento três Inquéritos Civis, um sobre o pedido de Tombamento Urbanístico do Esplanada (IC n° 3.277/16), um segundo sobre o Plano Diretor
(IC n° 58/17) e outro sobre o Processo de Revisão da Lei Complementar n° 428/10
(IC n° 422/19).
Nestes Termos pedimos deferimento.

^rda/Silva
correspoiKicncia:
Íiu-Br«iía>, 244
12242-80Ü .São ,Iosó dos Campos, SP
Fone: :5<)2.i-4742
CNPJ: 47.568.431/0001-12
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