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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
SISTEMA PRÁTICO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Fls .............. ~~ .. =-··· ... do Proc. 

Excelentíssimo(a). Sr(a). Prefeito(a) Municipal Nº ........ 017071-2.-0~ 2.019 
Protco.(a) ...... ~.;;.";~ ............... . 

RONALDO CESAR CAMPANA abaixo assinado, residente/estabelecido na R DR. BRAGUITA 321, no Bairro: 
JARDIM SANTA RITA, na Cidade JABOTICABAL, no Estado SP, portador do RG Nº 17.887.234-9 
SSP/SP e CPF/CNPJ Nº 07347587824, vem mui respeitosamente a presença de V. Exa., solicitar se digne em 
providenciar. através do setor competente, o q•e segue: 

SOLICITA ALTERAÇÃO DE LEI DE ZONEAMENTO 

Nº de 1 nscrição O 

SOLICITO ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO LOCALIZADO NO SITIO CERRADINHO (PROPRIETÁRIO 
JOÃO BOSCO MARTINS E FILHOS DE WALDEMAR MARTINS) QUE HOJE É AREA EXTRITAMENTE 
RESIDENCIAL PARA AREA MISTA, ASSIM PARA PODERMOS FUTURAMENTE DESENVOLVER. UM 
PROJETO DE LOTEAMENTO ABERTO, ONDE IREMOS CONSTRUIR AREAS DE 8M X 20M E 10M 
X 20M SEM MAIS PARA O MOMENTO ESTAMOS A. DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER 
INFORMAÇÕES. 

Endereço do Imóvel/Estabelecimento: 

1) SIT HARAS SERRADINHO, O 

N.Termos, 

P.Deferimento, 

Jaboticabal, 19 de novembro de 2019 

RONALDO CESAR CAMPANA 
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PR~~~~~~:c~~!~~!:~~M~~T~~:~!~'it:f~~i1~~ 
COMUNICADO 

PROCESSO Nº .. : 17.071-2/2019 

REQUERENTE ... : RONALDO CESAR CAMPANA 

DT. ENTRADA .. : 19/11/2019 

CPF/RG/CNPJ .• : 07347587824 

ASSUNTO ...... : SOLICITA ALTERAÇÃO DE LEI DE ZONEAMENTO 

Informamos que o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) deve(m) ser entregue(s) até no máximo 30 dias, a 
contar da data de entrada do processo, no "Sistema Prático de Atendimento ao Cidadão" desta Prefeitura, para 
que o processo possa seguir tramitação A não apresentação do(s) mesmo(s) implicará na suspensão do 
processo 

GUIA DA TAXA PAGA 

Japoticabal, 19 de no":embro de 2019 

~. --·-·· 
ATENDENTE REQUERENTE 

.. 
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:;=ONSELHO DO PLA~O DIRETOR DE JABÜttCABAL-CÕNS-PI:A-:-'\f 
REl:-NIAO E\1-~ .·'º .;j 

LISTA DE PRESENCA 

Titu!ar Suple~1.te 

/ 

_.,-/'1='ábic B.:~:oé: 

Arthur Dória Guzzo Maurício ?alazzc 3s.rbosa 

Dio:;.e Rodrigo AI";jstá 

Paulo Tadeu Zucolo 

- ------~ ----------- --~--· --------------- --

Jéssica Serv·ido:1e Cacemirc 

:\.le~a~:dra F anal: de /\lrneida Luciano ~:Zoq'le Scapin 



.A.LTERA O MAPA O 1 - ZONEAMENTO E 
USO DO SOLO URBANO INSTITUÍDO PELA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 09 DE 
OUTUBRO DE 2006, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Art. 1° - Fica alterado o Mapa de Zoneamento e Uso do Solo Urbano, instituído pelo 
Plano Diretor do Município, passando a constar como Zona Mista (ZM) o solo urbano 
identificado através da representação cartográfica constante do Anexo Único. 

Art. 2° -A presente alteração foi aprovada pelo Conselho do Plano Diretor de 

Jaboticabal - CONSPLAN, conforme Atas de Reuniões inclusas ao Processo 

Administrativo nº 17071-2/2019 

Art. 3° - Os atuais proprietários de terrenos na região de que trata esta Lei, inclusive, 
incorporadOías que venham adquirir esses terrenos, tem preservado o direito de 
comercializar e neles edificar imóveis de qualquer natureza. 

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo se aplica, inclusive, na hipótese 

de implantação de loteamentos na área. 

Art. 4º - Esta lei complementar entra em vigoí na data de sua publicação. 

JOSÉ CARLOS HORI 
PREFEITO MUNICIPAL 

, 



:_PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL _, 

EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e seus signos pares 

para exame, discussão e votação, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a alteração da 

Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 2006. 

Considerando da expansão urbana dos últimos anos; 

Considerando as necessidades e impedimentos legas com a atual situação do Plano 

Diretor do Município; 

Considerando o empenho do Governo Municipal em buscar garantir um 

ordenamento urbano mais inclusivo e justo; 

Submetemos o presente projeto à apreciação dessa egrégia casa legislativa. 

Dessa forma, contando com a costumeira eficiência no trato dos assuntos de 

interesse público. aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta para atender ao 

fim colimado. 

Atenciosamente, 

JOSÉ CARLOS HORI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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