ATA DA 2 ª REUNIÃO- CPDDS/ 2014
DIA: 08/05/2014
HORA: 09:00
LOCAL: Auditório Juan Bergua (saguão do Paço Municipal)
DOCUMENTOS COM VISTA DA REUNIÃO ANTERIOR
01 - Protocolo 2014000026303- Solicitação de certidão de viabilidade para instalação de posto de
abastecimento de veículos. no imóvel com frente para a Avenida Juscelino Kubtschek de Oliveira, em
parte da matrícula 114325 do 1º ORI (zona 14)
Solicitante: Beny Maria Verdi Haddad
Despacho:. vista para os representantes das Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte e
Obras, face acesso interditado da BR 153.
02 - Protocolo 2014000029784- Solicitação para instalação de bar com música ao vivo, no imóvel
com frente para a Avenida Philadelpho Gouveia Netto, n° 1001 - Vila Anchieta (zona 10)
Solicitante: Fábio Alves Ramos
Despacho:. deferido.
03 - Protocolos 2014000033880/33930 - solicitação para instalação de escola infantil, especializada
em autismo, no imóvel com frente para a Avenida das Hortências, n° 482, Jardim dos Seixas (zona
01).
Solicitante: Daniela Fachini Martinelli
Despacho: aguardar alteração da legislação, em trâmite.
04 - Protocolo 2014000001124 - Solicitação de instalação de atividade econômica visando
escritório, com depósito de montagem e desmontagem de pista de patinação, brinquedos infláveis, no
imóvel sito a rua Benvindo Mariano Mendes, n° 240 - Estância Jóckey Club (zona 13).
Solicitante: Big Ice Entretenimento Ltda. EPP
Despacho: aguardar parecer da Procuradoria Geral do Município.
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05 - Protocolo 2014000025409 - Solicitação para instalação de atividade visando transporte
rodoviário de carga, locação de veículo automotores , aluguel de máquinas e equipamentos
comerciais e industriais, palco , cobertura e outras estruturas de uso temporário, produção musical e
comercialização de banheiros químicos e containers, no imóvel objeto da matrícula n° 72127 do 2°
ORI, sito a Rua Benvindo Mariano Mendes, n° 250, "Estância Jóckey Clube" (zona 13)
Solicitante: Longopasso Locações e Eventos Ltda ME
Despacho: aguardar parecer da Procuradoria Geral do Município.
06- Protocolo 2014000025412- Solicitação para instalação de atividade visando execução de obras
de urbanização e serviços de engenharia, no imóvel sito a Rua Coronel João Máximo de Carvalho
Filho, quadra 04, lote 01 - "Chácaras de recreio Bela Vista"
(zona 13)
Solicitante: Consórcio Etemp Paez de Lima
Despacho: continua sob vista para do representante da Secretaria Municipal de Obras.
07 - Protocolo 2014000036890 - solicitação de autorização para construção de dois salões , no
imóvel sito a Avenida Carlos Nunes de Mattos esquina com a rua Vergínio Dallafini, quadra 15 E,
lote 130 - Estância Jóckey Clube"(zona 13)
Solicitante: Celso Augusto dos Santos
Despacho: deferido, informar que o loteamento foi aprovado para chácaras de recreio, não dispondo
de atendimento de redes públicas de água e esgoto, o estabelecimento deverá ser dotado de sistemas
próprios de abastecimento de água e disposição de efluentes, devendo obter o necessário
licenciamento ambiental dessas instalações junto aos órgãos competentes que serão às suas expensas,
eo

uso no local deverá ser analisado pelo Conselho.

DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS NA REUNIÃO ANTERIOR
ÁREAS NÃO REGULARIZADAS – Os processos abaixo relacionados foram adiados para
reunião ainda a ser marcada com a presença do Secretário Municipal de Habitação
1.1. CERTIDÃO DE DIRETRIZES/VIABILIDADE
01 - Protocolo 2013000300249 - Solicitação de alvará de construção

para instalação

posto de abastecimento de veículos, no imóvel com frente para a Avenida Alfredo Teodoro de
Oliveira, no local denominado ·'Nossa Senhora Aparecida''. (zona 13).
Solicitante: Jair de Oliveira Mendes
Relato: o processo de regularização está em estágio avançado.
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02 - Protocolo 2013000306309 - Solicitação para instalação de atividade visando transporte de
passageiro

e de cargas, e estacionamento de veículos, no imóvel com frente para a Rua São

Benedito, no 295, próximo ao local denominado "Gonzaga de Campos". (zona 14).
Solicitante: Waldenor Rodrigues de Moura
03 - Protocolo 2014000020229 - Solicitação para instalação

de atividade visando alojamento e

serviços de adestramento de animais domésticos, no imóvel com frente para a estrada do meio n°
1601, no local denominado “Eden Leste” (zona 13).
Relato: processo de regularização está estagnado em fase inicial
Solicitante: Eduardo Custódio Costa Silva
04 - Protocolo 2014000039697/201456071 - Solicitação para instalação de atividade visando
indústria, comércio atacadista, varejista e manutenção de equipamentos hidráulicos, ferragens,
ferramentas e produtos metalúrgicos, no imóvel com frente para a rodovia Délcio Custódio da Silva,
s/ n° - Estância Virgínia (zona 13).
Solicitante: Emerson Monteiro Hidráulico · EIRELLI ME
4.2. USO INSTITUCIONAL
01- Protocolo 2014000028827- instalação de atividade visando associações de defesa de direito
sociais, no imóvel sito a Rua de acesso s/n° -" Estância São Manoel '' (zona 13).
Solicitante: Sociedade Organizadora São Manoel
Relato: o processo de regularização está em estágio intermediário.
02 - Protocolo 2014000033671 - solicitação de instalação de atividade visando assistência
psicossocial e de saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência
química, no imóvel sito a Rua das Rosas, n° 249- Estância São Manoel" (zona 13)
Solicitante: Andressa Roberta Brianti Pimenta
Relato: o processo de regularização está em estágio intermediár
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DOCUMENTOS DA PAUTA
1- PERÍMETRO URBANO
1.1.

CERTIDÃO DE DIRETRIZES/VIABILIDADE

Os dois primeiros itens da reunião são pertinentes a ocupação de áreas no Parque da Represa e
Praça cívica, respectivamente, e o relator foi o Secretário Municipal de Planejamento, embora
estivesse de férias de suas funções, porém é o agente público responsável, por estes projetos.
01- So1icitação de aprovação quanto ao uso e emissão de certidão de diretrizes para implantação do
Centro Educacional Paulista -"Cidade da Juventude'', em área do município a ser doada ao Governo
do Estado, no Parque da Represa Municipal.
Solicitante: Secretaria Municipal de Planejamento
Relato: A área a ser doada ao governo do Estado, é classificada como “Área de Especial Interesse
Ambiental" - AEIA.01(inciso I do artigo 22 da Lei 224/2006), complementando o parque setorial
onde encontra se o complexo da SWIFT, Júpiter Olímpico, Ginásio de Esporte Antonio Natalone e
SESI, na região da represa .
Despacho: deferido o uso, devendo atender todas as exigências dos órgãos competentes e manter a
taxa de permeabilidade estipulada na lei complementar 224/06.
02 - Aprovação quanto ao uso para revitalização e extensão do terminal de ônibus urbano em área da
Praça Cívica, mediante consulta junto à CETESB, quanto ao enquadramento ou não da Área de
Especial Interesse de Utilização Publica - AEIUP. 09, na Lei Federal n° 12651/2012
Solicitante: Secretaria Municipal de Planejamento.
Relato: Foi dirigido à CETESB, ofício expedido pelo senhor prefeito municipal, considerando que as
áreas onde estão implantadas as Praças Jornalista Leonardo Gomes (1 e 2),

são

áreas

classificadas como "Área de Especial Interesse de Utilização Pública" - AEIUP -09(inciso IV do
artigo 22 da Lei 224/2006), e que após 36 anos de existência e possuir razoável infra estrutura, esta
Praça não tem atingido o seu principal objetivo que é atrair parcela considerável da população e
proporcionar-lhe lazer e recreação. Por isso, o município contratou um projeto arquitetônicopaisagístico de revitalização das praças e inserção de uma " Estação parque”, com o objetivo de
proporcionar conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo e a utilização da praça
requalificada, como local de lazer e recreação a estes e a população em geral.
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Despacho: deferido o uso, devendo atender todas as exigências dos órgãos competentes e manter a
taxa de permeabilidade estipulada na lei complementar 224/06.
03 - Protocolo 2013000261805 - solicitação de certidão de viabilidade para construção e edificação
multifamiliar, com 20 pavimento , incluindo um térreo e dois subsolos, no imóvel com frente para a
estrada da Matinha, objeto da matrícula n° 23826 do 1° ORI (zona 14).

.

Solicitante: Ignez Rossi Gualda
Despacho: vista para os

representantes das Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte e

Obras.
04 - Protocolo 2013000334799 - Solicitação de aprovação o prévia para construção de edificação
Vertical de múltiplo uso, no imóvel com frente para a Rua Coronel Spínola de Castro, n° 2819 até
2851 - Centro (zona 10).
Solicitante: Daher Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Despacho: vista para os representantes da Secretarias Municipal

de Trânsito e Transporte e

SEMAE.
05 - Protocolo 2014000017857 - Solicitação de certidão de viabilidade para implantação de
hipermercado , no imóvel

com frente para a avenida Domingo Falavina, objeto das matrículas

20172 e 22517ambas do1º ORI (zona 14).
Solicitante: Wall Mart Brasil Ltda.
Relato: a área já foi zoneada pelo CPDD como Z 06, na 1ª reunião do exercício de 2011.
Despacho: deferido o uso, devendo atender legislação de parcelamento do solo, e demais pertinentes
ao exercício da atividade.
06 - Protocolo 2014000062346 - Solicitação de classificação de zoneamento, visando certidão de
diretrizes para implantação de condomínio vertical, no imóvel objeto da matrícula n° 2.667 do 1°
ORI, encravado na Fazenda Piedade (zona 14).
Solicitante: Aparecido Carvalho
Despacho: deferido, índice de zona 04.
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07 - Protocolo 2014000064601-Solicitação de certidão de viabilidade visando instalação de
concreteira, no imóvel objeto da matrícula n° 54690 do 1º ORI , encravado na Fazenda Rio Preto,
(zona 14).
Solicitante: Elvis Umar Buchala
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
08 - Protocolo 2014000067951 - Solicitação de certidão de viabilidade visando construção de
edifício multifamiliar vertical com índice de zona 08, no imóvel objeto da matrícula n° 33.884 do 1º
ORI, com frente para a rua Coronel Spínola de Castro, (zona 09/ 14).
Solicitante: Vânia Gonçalves Venturelli
Despacho: deferido, índice de zona 08
09 - Protocolo 2014000068363- Solicitação de certidão de viabilidade para construção de prédio
comercial térreo, no imóvel com frente para a Rua Macyr Amadeu, s/n°- Cemitério Jardim da Paz ,
(zona 10)
Solicitante: Jardim da Paz Administração de Cemitério Ltda.
Relato: trata-se de velório para o crematório.
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Planejamento.
10 - Protocolo 2014000073196 - Solicitação de certidão de viabilidade para construção de
estacionamento no imóvel com frente para a Rua Geraldo Mattos Cunha, n° 6973- Jardim das
Vivendas (zona 01/10?)
Solicitante: Jesus Manoel Afonso Gerez
Despacho: indeferido
11 - Protocolo 2014000077755- Solicitação de certidão de viabilidade para construção de agência
bancária, nos imóveis com frente para a Rua Walfrido Rey, constituído pelos lotes 9, 10,11,, 12 13 e
14 da quadra B - Residencial Três Marias (zona 01 /03)
Solicitante: Geraldo Donizete Ferreira
Despacho: deferido o uso.
12 - Protocolo 2014000084213 - Solicitação para instalação de atividade de casa de festas e eventos,
restaurantes e similares, no imóvel com frente para a Rua Rio Preto,3233- Redentora (zona02)
Solicitante: Leandro Barbosa da Silva
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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13 - Protocolo 2014000101230- Solicitação de certidão de viabilidade para construção de velório
no imóvel com frente para a Avenida dos Estudantes, n° 3656- Jardim Herculano (zona 04)
Solicitante: Suitiberto Carlos Rasbequine
Despacho: indeferido
14 - Protocolo 2014000103225 - Solicitação de certidão de viabilidade para implantação de
loteamento fechado e conjunto habitacional de prédios, no imóvel com frente para a Rodovia Assis
Chateaubriand, objeto da matrícula n° 54689 do 1 ° ORI (zona 14)
Solicitante: Transtécnica Construções e Comércio Ltda.
Despacho: indeferido o local é incompatível para uso residencial.
15 - Protocolo 2014000104766 - Solicitação de certidão de viabilidade para verticalização, no
imóvel com frente para a Avenida Brasilusa, lote 01 da quadra K, objeto da matrícula n° 7382 do 2°
ORI, utilizando índice de zona 08 por fazer divisa com a quadra G inserida na zona 08 , através da lei
11298/2013.(zona 02/06)
Solicitante: Gilberto Paulo Spezamiglio.
Despacho: indeferido
16 - Protocolo 2014000108967 - solicitação de reconsideração de despacho para instalação de
atividade visando discotecas, danceterias, salões de dança e similares, no imóvel com frente para a
Rua Raul Silva, 322- Vila Redentora (zona 02)
Solicitante: Pereira & Arminini Entretenimento
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
17 – Protocolo 2014000115298 - Solicitação de certidão de viabilidade para instalação de crematório
de animais, no imóvel com frente para a Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, nº 1755- Cemitério
Jardim da Paz, (zona 10)
Solicitante: Jardim da Paz Administração de Cemitério Ltda.
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Planejamento
18 - Protocolo 2014000116782- Solicitação de certidão de viabilidade para instalação de posto de
abastecimento de veículos e centro comercial, no imóvel encravado na Fazenda Felicidade, objeto da
matrícula n° 124739 do 1º ORI (zona 13)
Solicitante: Setleste Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Despacho: deferido
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1.2. USO INSTITUCIONAL
01 - Protocolo 2014000039891 - Solicitação de instalação de atividade religiosa no imóvel com
frente para a Rua Antonio Homsi, nº 755 - Conj. Hab. Cristo Rei (zona 03)
Solicitante: Lázaro Antonio do Prado
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
02 - Protocolo 2014000057566 - Solicitação de instalação de atividade religiosa no imóvel com
frente para a Rua Edson Arantes do Nascimento, n° 817 - Residencial Santa Ana (zona 04)
Solicitante:Reinaldo Cristiano Pereira
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
1.3.ÁREAS NÃO REGULARIZADAS
1.3.1. CERTIDÃO DE DIRETRIZES/VIABILIDADE
01- Protocolo 201400003489/24167- Solicitação para instalação de comércio varejista de moveis e
decorações, borrachas, plásticos, espumas e seus artefatos.serviços de montagem de móveis de
qualquer material, no imóvel objeto da matrícula n° 36440 do 1º ORI, encravado na Fazenda Piedade,
com frente para a Avenida Alfredo Antonio de Oliveira. (zona 14).
Solicitante: Teresinha Aguiar Castanha ME.
02 -Protocolo 201400012326/22881 -Solicitação para instalação de atividade, visando transporte
rodoviário de produtos perigosos e locação de veículos, no imóvel objeto da matrícula n° 6624 do 1º
ORI, encravado na Fazenda Piedade, ao lado do Jardim Maracanã(zona 14).
Solicitante: Bio Petro Logística Ltda.
03- Protocolo 201400012478/37083- Solicitação para instalação de atividades de recreação e lazer,
paintball, aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, no imóvel objeto da matrícula n° 45854
do 1º ORI, encravado na Fazenda Piedade, com frente para a Rua Pedro Palotta, n° 291 (zona 14).
Solicitante: Metralhas Paintbal1 Ltda ME.
Despacho: todos os processos acima, referentes às áreas não regularizadas, foram adiados para
reunião ainda a ser marcada com a presença do Secretário Municipal de Habitação.
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2. ZONA RURAL
2.1. PROPRIEDADE RURAL LEGALMENTE CONSTITUIDA (GLEBA)
2.1.1. CERTIDÃO DE OIRETRIZESNIABILIDADE
01 - Protocolo 2014000029700- Solicitação para regularização de construções existentes, no imóvel
objeto da matricula 61803 do 1º ORI , com frente para estrada vicinal que vai de São José do Rio
Preto à Engenheiro Schmitt (zona 13).
Solicitante:Allan Donald Turbiani
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Planejamento.
02 - Protocolo 2014000074372 - Solicitação para instalação de atividade de bar, restaurante e
similares, no imóvel objeto da matrícula 8464 do 2° ORI, no local com denominação especial de
Fazenda Lagoa (zona 13).
Solicitante: Annalucia Garcia Pereira dos Santos
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
03- Protocolo 2014000077955 - solicitação para instalação de atividade de preparação de massa de
concreto e argamassa, artefatos de cimento, tubos de concreto em geral, no imóvel objeto da
matrícula 68484 do 1 ° ORI com frente para a rodovia BR 153,encravado na Fazenda Felicidade
(zona 13).
Solicitante: Noromix Concreto Ltda
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Planejamento.
04- Protocolo 2014000086915 - solicitação para comércio varejista de materiais de construção, no
imóvel objeto da matrícula 95042 do 1º ORI , com frente para estrada vicinal que vai de São José do
Rio Preto à Talhado (zona 13).
Solicitante: A. G Almeida Comércio e Transportes Ltda EPP
Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Planejamento.
2.2. CHÁCARA DE RECREIO
2.2.1. CERTIDÃO DE DIRETRIZES/VIABlLIDADE
01 - Protocolo 201400005906 - Solicitação de instalação de atividade econômica visando comércio
de peças e acessório para veículos automotores, no imóvel sito à rua Felipe Assad Karan, n° 295 Estância Jóckey Club (zona 13).
Solicitante: Genuína Rio Preto Distribuidora de Auto Peça Ltda.
Relato: empresa já existente no imóvel com frente para a Rua Alfredo Folchini (ampliação).
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Despacho: vista para o representante da Secretaria Municipal de Planejamento.
02- Protocolo 201400035731 - Solicitação de instalação de atividade econômica visando fabricação
de artigo de vidro, fabricação de artigos de massa plástica e resina, no imóvel sito à Avenida Carlos
Nunes de Mattos, n° 166- Estância Jóckey Club (zona 13).
Solicitante: Janaína Vanísia Franco Salomão
Despacho: deferido, informar que o loteamento foi aprovado para chácaras de recreio, não dispondo
de atendimento de redes públicas de água e esgoto, o estabelecimento deverá ser dotado de sistemas
próprios de abastecimento de água e disposição de efluentes, devendo obter o necessário
licenciamento ambiental dessas instalações junto aos órgãos competentes que serão às suas
expensas.
03 - Protocolo 2014000037468 - Solicitação de instalação de atividade econômica visando comércio
e recuperação de móveis e objetos de decorações em ferro, junco e alumínio, no imóvel sito a rua
Marechal Castelo Branco, n° 250 - Estância Morada Campestre (zona 13).
Solicitante: Lima & Sanita Ltda- ME
Despacho: indeferido.
04 - Protocolo 2014000044502 - Solicitação para instalação de atividade visando transporte
rodoviário de produtos perigosos e locação de veículos, no imóvel objeto da matrícula n° 31059 do
2° ORI, sito a Rua Vergínio Dallafini, "Estância Jóckey Clube" (zona 13)
Solicitante: Bio Petro Logística Ltda.
Despacho: indeferido.
05 - Protocolo 2014000044754 - Solicitação para instalação de atividade de bar e mercearia, no
imóvel constituído pelo lote 11 da quadra 1, sito a Rua Sebastião Bernardino de Souza, s/n° "Chácara Jóckey Clube” (zona 13)
Solicitante: Roberto Ney Longo.
Despacho: deferido, informar que o loteamento foi aprovado para chácaras de recreio, não
dispondo de atendimento de redes públicas de água e esgoto, o estabelecimento deverá ser dotado de
sistemas próprios de abastecimento de água e disposição de efluentes,devendo obter o necessário
licenciamento ambiental dessas instalações junto aos órgãos competentes que serão às suas
expensas.
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06 - Protocolo 2014000053281 - Solicitação de alvará de construção e regularização, no imóvel sito
a Rua Maria Patriarca Benhossi, quadra 56, lote 04- Estância Jóckey Club ( zona 13).
Solicitante: Amid Abbas Tadeu Charafeddine
Despacho: solicitar alvará de funcionamento.
07 - Protocolo 2014000057948 - solicitação para instalação de atividade visando comércio atacadista
de embalagem, no imóvel sito a Rua Sebastião Bernardino de Souza, n° 620 - Chácaras de Recreio
Jóckey Clube (zona 13)
Solicitante: KE Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. ME
Despacho: indeferido.
08 - Protocolo 2014000061892 - solicitação para instalação de atividade visando transporte
rodoviário, exceto produtos perigos, no imóvel sito a Rua Clotilde Barros de Carvalho, nº 650 Chácaras de Recreio Bela Vista (zona 13)
Solicitante: A J S Transportes Ltda - ME
Despacho: indeferido.
09 - Protocolo 2014000064064 - solicitação para instalação de atividade visando comércio varejista
de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, no imóvel sito a Rua Salvatore Santangelo, n° 650 Chácara de Recreio Jóckey Clube (zona 13)
Solicitante: Amanda Daniela Donini
Despacho: indeferido.
10 - Protocolo 2014000067618 - solicitação para instalação de atividade visando fabricação de
embalagem de papel, cartolina, papel cartão, no imóvel sito a Rua Salvatore Santangelo, n° 100 Chácaras de Recreio Jóckey Clube (zona 13)
Solicitante: Rio Caixas Embalagens Ltda ME
Despacho: indeferido.
11 -Protocolo 2014000068990 - solicitação de certidão de viabilidade para construção de prédio, no
imóvel sito a Rua Vilibaldo Urias Gomes nº 552 - Estância Jóckey Clube (zona 13)
Solicitante: Raio de Luz Clínica de Recuperação Terapêutica Ltda.
Relato: atividade já existente no local.
Despacho: apresentar projeto.
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12 -Protocolo 2014000069513- solicitação para construção de dois prédios térreos comerciais, no
imóvel sito à rua Felipe Assad Karan, quadra 29, parte da chácara 02 – Estância Jóckey Club
(zona13).
Solicitante: Antonio Geraldo Chamelete
13 - Protocolo 2014000069700 - solicitação para instalação de atividade visando indústria e
comércio de móveis e barras de alumínio, no imóvel sito à Rua

Sebastião Bernardino de Souza, n°

1952 - Chácaras de Recreio Jóckey Clube ( zona 13)
Solicitante: Érica AG da Silva Móveis ME
14 - Protocolo 2014000071744 - solicitação para instalação de atividade visando comércio varejista
de souvenires, bijuterias e artesanatos, no imóvel sito à

Rua Maria Jorge dos Santos, n°335-

Estância Jóckey Clube (zona 13)
Solicitante: Vlademir Mequi semi Jóia - ME
15 - Protocolo 2014000072389 - solicitação de certidão de viabilidade para construção de prédio
comercial com dois pavimentos, no imóvel sito à

Rua Sebastião Bernardino de Souza, quadra 08,

lote 05- Chácaras de Recreio Jóckey Clube (zona 13)
Solicitante: Francisco José Branco da Costa
16- Protocolo 2014000074986179818- Solicitação para instalação de atividade visando indústria e
comércio de móveis com predominância de madeira, no imóvel sito a Rua Benvindo Mariano
Mendes, n° 23, quadra 16, lote 236 - Estância Jóckey Club (zona 13).
Solicitante: Eder Junio Possari
17- Protocolo 2014000085361 -Solicitação para instalação de atividade visando comércio varejista
de ferragens e ferramentas, no imóvel sito a Rua Benvindo Mariano Mendes, n° 57 - Estância Jóckey
Club (zona 13).
Solicitante: Vanderlei José da Silva
18 - Protocolo 2014000088717- Solicitação de reconsideração de despacho para instalação de
atividade de preparação de massa de concreto e argamassa para construção, no imóvel sito a Avenida
marginal da BR 153, Km 52, quadra única, lote 15 -"Chácara de recreio Parque do Sabiá" (zona13)
Solicitante: Satio Nishikawa
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19 - Protocolo 2014000101610- Solicitação para instalação de atividade de serviço de fabricação e
montagem de móveis, no imóvel sito a Rua 1, quadra B , lote 1 - "Estância do Pica pau Amarelo"
(zona 13)
Solicitante: Lailson Inácio dos Santos
20 - Protocolo 2014000102527 - Solicitação para instalação de atividade visando fabricação de
móveis com predominância de metal, no imóvel sito a Rua Waldivino Borges de Carvalho, n° 160Estância Jóckey Club (zona 13).
Solicitante: José Aparecido Picolo Rio Preto EPP
21 - Protocolo 2014000107942 - Solicitação para regularização de imóvel, para exercício de
atividade de marcenaria, no imóvel sito a Rua Waldivino Borges de Carvalho, lote 18 da quadra186
Estância Jóckey Club (zona 13).
Solicitante: João Marcos Cordeiro Vianna
22 - Protocolo 2014000112446- Solicitação de instalação de atividade econômica visando reboque
de veículos, no imóvel sito à rua Felipe Assad Karan, n° 300 - Estância Jóckey Club (zona 13).
Solicitante: Alves e Yoshiy Comercial e Distribuidora Ltda EPP (páteo modelo).
Face extensão da pauta e adiantado da hora, onde os membros presentes tinham compromissos
vespertinos, o presidente em exercício encerrou a reunião, ficando os itens 12 a 22 acima postergado
para analise na próxima reunião, bem como os itens abaixo em virtude da reunião ainda a ser
marcada com a presença do Secretário Municipal de Habitação.
2.3. ÁREAS REGULARIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE
2.3.1. CERTIDÃO DE DIRETRIZES/VIABILIDADE
01 - Protocolo 2013000329930 - solicitação para instalação de atividade visando transporte
rodoviário, exceto produtos perigosos, no imóvel sito a Rua Três, n° 178 - Estância Nossa Senhora de
Fátima (zona 10/03)
Solicitante: L M Nardin Transportadora Ltda. ME
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2.4. ÁREAS NÃO REGULARIZADAS
2.4.1. CERTIDÃO DE DIRETRIZES/VIABILIDADE
01 - Protocolo 2014000018145- Solicitação para instalação de comércio varejista de material de
construção, no imóvel com frente para a estrada José Domingues Netto, no local denominado
"Estância Vila Azul''. (zona 13).
Solicitante: João Batista Martins Domingues São José do Rio Preto ME
Relato: o processo de regularização está em estágio inicial. Despacho:
02 - Protocolo 2014000036469 - Solicitação para instalação de atividade de pintor de veículos
(reparação), no imóvel com frente para a estrada João Parise, s/ n° , no local denominado ''loteamento
Pazzoti". (zona 13).
Solicitante: José Francisco Moreira
Relato: o processo de regularização está em estágio inicial.
03 - Protocolo 2014000036517- Solicitação para instalação de atividade de restaurante e similares, e
açougue, no imóvel com frente para a Rua Quatro, 214, no local denominado "Estância São Carlos''.
(zona 13).
Relato: o processo de regularização está em estágio intermediário.
Solicitante: José Tadeu de Souza
04 - Protocolo 2014000048696 - Solicitação para instalação de comércio varejista de móveis e
serviço de montagem de móveis, no imóvel sito á rua João Daniel Navarrete, no local denominado
"Estância São Pedro'' - Vila Azul. (zona 13).
Solicitante: Juliano Aparecido de Oliveira ME
Relato: o processo de regularização está em estágio embrionário.
05 - Protocolo 2014000073117 - Solicitação para instalação de comércio atacadista e varejista de
especiarias, molho , temperos e condimentos, máquinas e equipamentos e peças para uso industrial,
no imóvel sito á rua das Araras, n° 105, no local denominado ''Estância Cavalari II" (zona 13).
Solicitante: Soraia da Silva Embalagens Me
Relato: o processo de regularização está em estágio embrionário.
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06 - Protocolo 2014000054871 -Solicitação para instalação de atividade de serralheria, no imóvel
com frente para a Rua A, n° 218, no local denominado "Estância Pica Pau Amarelo''. (zona 13).
Solicitante: José Kleber Gomes
Relato: o processo de regularização está em estágio inicial.
07 - Protocolo 2014000074703 - Solicitação para instalação de comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios, no

imóvel com frente para a estrada José Domingues Netto, n° 100, no

local denominado "Estância Vila Azul". (zona 13).
Solicitante: E P Nanini ME
Relato: o processo de regularização está em estágio inicial. Despacho:
08- Protocolo 2014000096103 - solicitação para instalação de atividade de fabricação e venda de
artesanatos, venda de artigos e serviços de papelaria, no imóvel com frente para a Rua São José , n°
276, no local denominado "Condomínio Todos os Santos''. (zona 13).
Solicitante: Daniele Vanessa Costa Silva
Relato: o processo de regularização está em fase intermediária.
09- Protocolo 2014000105408 - Solicitação para instalação de atividade de comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentício , no imóvel com frente para a
estrada Pastor Perozin , n° 118, no local denominado "Estância Santa Clara". (zona 13).
Solicitante: Valdeir Gino Lemes
Relato: o processo de regularização está em fase intermediária.
10- Protocolo 2014000106409- Solicitação de certidão de viabilidade para construção de depósito,
para instalação de atividade de depósito de embalagem, no imóvel com frente para a Rua Floresmilha
Ferraz, nº 1100, no local denominado "Recreio". (zona 13).
Solicitante: Jorge Bassitt
Relato: os proprietários possuem matrículas individuais.
OBSERVAÇÕES GERAIS
1)Membros presentes
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
MILTON FARIA DE ASSIS JUNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
MAURI CESAR CAVARIANI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS CARLOS DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
SECRETARIA MUNIS IPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
THIAGO ZALDINI HERNANDES
DELEGACIA REGIONAL DO CONSELHO REGIONAL DO

CORRETORES DE IMÓVEIS-

CRECI
SABINO SIDNEY PTETRO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB
HENRIQUE SÉRGIO DA SILVA NOGUEIRA
FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
DAVID MARCELINO CARDOZO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SÉRGIO ASTOLFO ISSAS
SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS
JOSÉ ROBERTO CORREA
SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO O ÁGUA E ESGOTO - SEMAE
ROSEMIRO J. DE REZENDE
I. A.B-INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL
KEDSON BARBERO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MAURO BISPO DE ARAUJO
2 ) A reunião foi presidida pelo Secretário Municipal de Obras, devido o Secretário de Planejamento
estar de férias, porém o mesmo compareceu, para relatar os itens 1 e 2 da pauta.
3 ) Presente também à reunião, o Engenheiro Humberto Martins Scandiuzzi, encarregado da Seção
de Estudo Urbanos da SMPLAN.
Registro da Reunião: Marina Richard Pontes Rozani- engenheira SMPLAN.
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