PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ATA 8 ª REUNIÃO DO CPDDS
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2.018 às 08:30 horas, na sala de reuniões do Parque
Tecnológico, localizado na Avenida Abelardo Menezes, 1001, reuniu-se o Conselho do Plano
Diretor de Desenvolvimento Sustentável, onde participaram os conselheiros registrados na lista de
presença. Presentes também, o Engenheiro Sérgio Issas, Secretário Municipal de Obras, Carlos
Henrique Gomes de Souza, Jessica Poiate, Marcos Bastos e Paulo Paulin Benzatti, lotados na
Secretaria de Planejamento, as Arquitetas Fabiana Zanquetta e Viviani Onishi, da Secretária de
Habitação, Celso Henrique Fazan Branco, Departamento de Tributo Mobiliário,e Tiago Mazza da
Inspetoria Fiscal, ambos da Secretaria Municipal da Fazenda, Rafael Coelho, do SECOVI, todos a
convite do Secretário, para esclarecimentos que porventura se fizessem necessários durante a
reunião. Participou também e Edson Francisco da Silva Júnior, da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, o qual representou os titulares, conforme procuração da Secretaria. Dando início a
reunião, o Secretario de Planejamento avisou que tinha outro compromisso, portanto a reunião foi
presidida pelo Secretário de Obras, na qualidade de vice-presidente do Conselho. Inicialmente
foram analisados os documento com vista da reunião anterior levados para análise que receberam
o s seguintes despachos:
01 - Protocolo 2018000267212 (20/08/2018) - Solicitação para instalação de escola de educação
infantil – creche e eduação pré-escolar e creche no móvel com frente para a Rua Antônio Teixeira
Correa Leite, 257 – Jardim Redentor (zona 02)
Solicitante: Pollyana Ponci Peres Tadini Martins
Relato: solicitado pelos membros presentes reavaliação da Secretaria Municipal de Trânsito quanto ao
sistema viário.
Despacho: deferido
02 - Protocolo 2018000269265 (21/08/2018) - Solicitação para instalação de escola , no móvel
com frente para a Rua José Felipe Antônio, 257 – Jardim das Vivendas (zona 01)
Solicitante: Associação Cultural Educacional e Educação Para Jovens e Adultos de SJRP SP W Girassol
Relato: no imóvel já funciona a Associação, já foi analisada pelas inspetorias fiscais da Fazenda e Meio
Ambiente e também pela Secretaria Municipal de Trânsito quando da sua instalação.
Despacho: prejudicado, não devolvido pelo relator, oficiar Secretaria de Educação para devolver no prazo
entre as reuniões .Dando segmento a reunião , foram analisados os documentos da pauta abaixo
relacionadaos:
1-PERÍMETRO URBANO
01- Protocolo 2018000289843 (06/09/2018) - Solicitação para classificação de zoneamento,
visando implantação de centro comercial, supermercado e posto de combustível, no imóvel com
frente para a Avenida Fernando Costa, objeto da matrícula nº 28.891 do 2º ORI (zona 14)
Solicitante: César Chiesa
Despacho: deferido, o imóvel foi classificado em zona 10 e os índices urbanísticos a serem utilizados serão
os de zona 06.
02- Protocolo 2018000293243 (10/09/2018) - Solicitação para classificação de zoneamento,
visando implantação de loteamento, no imóvel com frente para a estrada municipal SJR 485,
objeto da matrícula nº 101968 do 2º ORI (zona 14)
Solicitante: Emais Urbanismo Tríade 177 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Despacho: deferido, o imóvel foi classificado em zona 03.
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03- Protocolo 2018000296127 (12/09/2018) - Solicitação para classificação de zoneamento,
visando implantação de loteamento, no imóvel com frente para a estrada Valdomiro Lopes da
Silva, objeto da matrícula nº 128.427 do 1º ORI (zona 14)
Solicitante: Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
Despacho: deferido, o imóvel foi classificado em zona 03.
04- Protocolo 2018000301467 (14/09/2018) - Solicitação para classificação de zoneamento,
visando implantação de loteamento, no imóvel com frente para a estrada municipal SJR 250,
objeto da matrícula nº 32881 e 92750 ambas do 1º ORI (zona 14)
Solicitante: Vilaparecis Agropecuária Ltda.
Despacho: deferido, o imóvel foi classificado em zona 04, e as avenidas de projeto serão classificadas em
zona06.
05- Protocolo 2018000338466 (10/10/2018) - Solicitação de certidão de uso e ocupação do solo
para atividade de perícias médico legais, no imóvel com frente para a Presciliano Pinto, 1320 – Boa
Vista (zona 02/08)
Solicitante: RG Adbens Participação e Administração Ltda.
Relato: no imóvel já funciona a Superintendência de Polícia Técnica Científica do Estado de São Paulo.
Despacho: deferido.
06- Protocolo 2018000340418 (11/10/2018) - Solicitação para classificação de zoneamento,
visando implantação de loteamento, no imóvel situado em parte do local conhecido como Fazenda
Rio Preto, objeto das matrículas nº 67.588, 67.589 e 67.984 todas do 2º ORI (zona 14)
Solicitante: Nobreville Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Despacho: deferido, o imóvel foi classificado em zona 03, e as avenidas de projeto serão classificadas em
zona06.
07 - Protocolo 2018000349515 (18/10/2018) - Solicitação para classificação de zoneamento
07, visando implantação de residencial familiar vertical, no imóvel com frente para a Rua Jair Mil
Homens esquina com a Rua dos Radialistas Riopretense, objeto da matrícula nº 59283 do 2º ORI
(zona 14)
Solicitante: The City SJRP Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda.
Relato: conforme informação do requerente havia para o local projeto aprovado para hotel, alvará de
construção 2362/2015, e o local era classificado como zona 07 devido a lei 11.506/2014, declarada
inconstitucional em 12/11/2014.
Despacho: encaminhar ao SEMAE para informar se a infraestrutura comporta o índice construtivo
solicitado, após informar ao interessado para realização de RIT, se for o caso
2- ZONA RURAL
2.1

PROPRIEDADE RURAL LEGALMENTE CONSTITUIDA (GLEBA)

01 - Protocolo 2018000243272 (01/08/2018) - Solicitação para instalação de atividade
de coleta e remoção de entulhos, gestão de aterros sanitários, recuperação de
sucatas de alumínios, metais ferrosos e não ferrosos, recuperação de materiais
plásticos, madeira papel e papelãoe aparas, transporte rodoviário de carga
municipal, no imóvel objeto da matrícula nº 1 80.130 do 1º OR I, , com frente para
a estrada municipal SJR 250, s/nº - Km 09 (zona 13)
Solicitante: Floriswaldo Fiorin
Despacho: deferido
02 - Protocolo 2018000317704 (27/09/2018) - Solicitação para certidão de viabilidade
para construção de salão come rcial no imóvel objeto da matrícula nº 50872 do 1º
ORI, encravada na Fazenda São Pedro (zona 13)
Solicitante: Teresinha Leme Ferreira Maia
Despacho: indeferido, área encravada, deverá apresentar levantamento topográfico
planialtimétrico cadastral
Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

03 - Protocolo 2018000347729 (17/10/2018) - Solicitação para certidão de viabilidade
para construção de quadra coberta de futebol de salão e casa para lazer e recreação
no imóvel objeto da matrícula nº 5 5764 do 2º ORI, situada na Fazenda Rio Preto
(Córrego d a Lagoa) (zona 13)
Solicitante: José Adilson de Souza
Despacho: indeferido, área encravada, deverá apresentar levantamento topográfico
planialtimétrico cadastral, apresentar estudo do acesso e demarcar faixa de APP
3. ÁREAS NÃO REGULARIZADAS
Relato pela Secretária De Habitação
01- Protocolo 2018000126536 (19/04/2018) – Solicitação para certidão de uso e ocupação do solo
para a atividade de comércio atacadista de vidros com tempera, corte e lapidação de vidros, no
imóvel sito a Alameda dos Ipês 04 , nº 483 - Estância Alto Giro (zona 13)
Solicitante: Vidroshop Comércio de Vidros Ltda. ME
Despacho: devolver à Secretaria Municipal de Habitação, para consulta junto a Procuradoria,
face característica da área, e seu entorno.
02- Protocolo 2018000287424 (04/09/2018) – Solicitação para certidão de uso e ocupação do solo
para a atividade de indústria e comércio de tintas, no imóvel sito a estrada vicinal para Schmitt,
s/ nº - loteamento Pazzoti Vicinal (zona 13)
Solicitante: Silux Indústria e Comércio de Tintas Ltda. ME
03- Protocolo 2018000287426 (04/09/2018) – Solicitação para certidão de uso e ocupação do solo
para a atividade de indústria e comércio de tintas, no imóvel sito a estrada vicinal para Schmitt,
s/ nº - loteamento Pazzoti Vicinal (zona 13)
Solicitante: J P S Indústria e Comércio de Tintas Ltda. ME
04- Protocolo 2018000329636 (0/10/2018) – Solicitação para para a atividade de comércio
atacadista de betoneiras, no imóvel sito a estrada vicinal para Schmitt, nº 3550 - loteamento
Pazzoti Vicinal (zona 13)
Solicitante: Bombeton Máquinas e Equipamentos EIRELI
Despacho: Os itens 02, 03 e 04 serão objeto de consulta à CETESB, pelas Secretarias de
Planejamento e Habitação. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor presidente deu por
encerrada reunião, eu, Marina Richard Pontes Rozani, secretária nomeada pelos membros do
Conselho, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes
membros do CPDD.
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