
Prezados senhores, 
 
A Avenida Livio Veneziani no seu trecho inicial (próximo a Avenida dos Astronautas) foi demarcada 
como ZM4, e apenas no trecho entre as duas entradas da Rua Poncãs foi demarcada como ZR e ZM1. 
 

 
 
- Viemos justificar o fato desta avenida ser em toda a sua extensão demarcada como ZM4, pois no seu 
entorno o zoneamento predominante é o ZM4. Sendo assim, desejamos que seja usado o mesmo 
critério visto em outros pontos da cidade: 
 

 
Vista Verde 

 

 
Jardim Paraiso e San Marino 

 

 
Jardim Alvorada 

 



 
Jardim Apolo 

 

 
Jardim Esplanada 

  

 
Urbanova (varios bairros) 

 
 
- Outro ponto que justifica o fato desta avenida ser em toda a sua extensão demarcada como ZM4, é o 
fato dos bairros cortados pela Avenida Livio Veneziani (Jardim da Granja e Jardim Uira) serem muito 
carentes de áreas disponíveis pra empreendimentos verticais e empresas de apoio ao moradores da 
região (supermercados, bancos, etc).  



 
 
A permissão de instalação deste tipo de empresa e empreendimento não gera nenhum impacto aos 
moradores do bairro Chácaras São José, pois são casas construídas em terrenos muito grandes que 
chegam a ter mais de 5.000m2 cada lote. Será um grande erro e também uma demonstração de 
protecionismo a poucos privilegiados, e de total descaso a população da região, recusar nosso pedido 
de ZM4. 

 
 
- No projeto de lei complementar, que trata da nova lei de zoneamento, o prefeito afirma “A proposta 
apresentada tem o intuito de tornar concretas as diretrizes previstas no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado do Município, aprovado em 2018...”, com esta premissa solicitamos que 
seja demarcado o zoneamento ZM4 em toda a extensão da Avenida Lívio Veneziani, pois a mesma foi 
considerada pelo PDDI (lei complementar 612/2018) como uma VIA ARTERIAL no Mapa Hierarquia 
Viária e VIA BÁSICA EXISTENTE no Mapa Macroestrutura Viária, dado a sua grande importância 
para o crescimento da região. 
 

 
Mapa Hierarquia Viária 

 
 

 
Mapa Macroestrutura Viária 



- Em outro trecho do referido projeto de lei, temos a seguinte afirmação “Para atingir esses objetivos, 
buscou-se incentivar algumas situações como as zonas de uso misto, que favorece uma maior 
dinamicidade para o ambiente urbano, visando ao melhor aproveitamento da cidade, aproximações de 
moradia da oferta de comércios e serviços, além de trabalho e estudo.”, sendo a região no entorno da 
Avenida Livio Veneziani demarcado pelo PDDI como MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO, 
reiteramos o nosso pedido e solicitamos que a referida avenida seja demarcada em toda a sua extensão 
como ZM4, pois é uma das poucas áreas na região do Jardim da Granja e Jardim Uíra disponíveis pra 
empreendimentos verticais e empresas de apoio ao moradores da região (supermercados, bancos, etc). 
 

 
Mapa Macrozoneamento Urbano 

 
- Na apresentação inicial da proposta da nova lei de zoneamento pela equipe técnica, os mesmos 
afirmaram “Com o objetivo de promover uma cidade menos desigual e socialmente mais justa e 
promover a diminuição das inequidades sociais foi estabelecida uma política de Coeficientes de 
Aproveitamento, para aplicação efetiva dos Instrumentos Urbanísticos”, salientamos que para o trecho 
entre as duas entradas da Rua Poncãs que foi demarcada como ZR e Zm1, está sendo aplicado um 
critério que vai contra a esta premissa afirmada pela citada equipe técnica, pois demarcar os terrenos 
com frente para a Avenida Livio Veneziani com uso específico de uma edificação unifamiliar (ZR) e 
de comercio e serviços restrito (ZM1), é um ato que promove a desigualdade e uma injustiça social. 
 

 
 
- Conforme artigo 3º da proposta da nova lei de zoneamento que diz no item II “- garantir o 
aproveitamento da infraestrutura existente, promovendo o adensamento equilibrado e evitando o 
espraiamento excessivo do Município”; no item V “- preservar e fomentar o uso misto residencial e 
não residencial no âmbito urbano, de modo a reduzir as distâncias de deslocamentos entre os locais de 
moradia, de trabalho e de lazer”; e no item IX “- estimular potencialidades em desenvolvimento 
econômico”; mais uma vez afiramos que o desejo da população local é que a Avenida Lívio Venezini 
seja em toda a sua extensão demarcada como ZM4. 
 



 
 
- Infelizmente constata-se no projeto da nova lei de zoneamento que o bairro Chácaras São José foi 
tratado de forma peculiar pelos editores do texto. Conforme artigo 91 parágrafo 3º ” Fica vedado o 
desdobro de lotes situados no Corredor Um - CR1 e na Zona Residencial – ZR, exceção feita ao 
loteamento Chácaras São José, que deverá observar a área mínima de 1.500m² (um mil e quinhentos 
metros quadrados) e testada mínima de 15m (quinze metros)”, fica claro a intensão de privilegiar a 
alguns e prejudicar a maioria da população da região. Tendo em vista que em locais próximos foi usado 
outro critério: 
 

 
 

 
 
- ” Art. 113. As Zonas de Uso na área urbana do Município seguem a classificação abaixo: 
I - Zona Residencial - ZR: constitui-se de áreas consolidadas ou glebas vazias destinadas ao uso 
residencial unifamiliar; 
II - Zona Mista Um - ZM1: constitui-se de áreas limítrofes aos bairros residenciais e outras áreas, onde 
deverá ser mantido o controle de uso, bem como a limitação do gabarito de altura, sendo destinadas à 
ocupação predominantemente residencial e ao uso comercial, de serviço e institucional com baixo 
nível de impacto urbanístico e ambiental, e à atividade industrial de baixo potencial de incomodidade;  
V - Zona Mista Quatro – ZM4: constitui-se de áreas mistas com maior diversidade de usos, cujas áreas 
vazias serão destinadas aos usos residenciais unifamiliar horizontal e multifamiliar vertical, os de 
comércio e de serviços com baixo e médio nível de impacto urbanístico e ambiental e o uso industrial 
de baixo potencial de incomodidade;” 



Conforme texto acima extraído da proposta da nova lei de zoneamento, ficou evidente que o 
zoneamento mais apropriado para a Avenida Livio Veneziani em toda a sua extensão é o ZM4. Pois 
não podemos permitir que áreas desta avenida que variam entre 2.000m a 15.000m2, sejam privadas 
do seu potencial comercial e construtivo. 
 

 
 
Esperamos que os responsáveis corrijam a tempo este equívoco na proposta da nova lei de zoneamento. 
Agradecemos a compreensão e aguardamos que as providências ocorram antes do projeto de lei de 
zoneamento ir pra votação. 
 

São José dos Campos, 26 de Agosto de 2019. 
 
 
 


