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JUSTIFICATIVA  
PL 0203/2012  
  
Trata-se de propositura visando a alteração de classificação da Rua Professor João 
de Oliveira Torres, localizada na circunscrição da Subprefeitura de Aricanduva.  
A alteração se faz necessária na medida em que a Rua Professor João de Oliveira 
Torres, em toda a sua extensão, é classificada como Via Local no Plano Diretor 
Estratégico, com início na Rua Afonso Alves Barril, inserida em Zona Mista de 
Densidades Demográficas e Construtiva Altas (ZM-3).  
A área em questão restringe-se a usos residencial e não residencial nR1, ou seja, 
de baixa incomodidade, e são definidas em função da categoria de via em que 
estão localizado o imóvel, em conformidade com os Quadros nº 02/d, 02/e, 02/f e 
02/g, constantes da Parte III da Lei nº 13.885/2004.  
No caso em questão, a ampliação da classificação da via em apreço é 
indispensável, a fim de se permitir a instalação de atividades do tipo nR2 (não 
residencial tolerável).  
No entorno imediato existem atualmente dois grandes empreendimentos, uma 
universidade e um shopping Center, ambos com acesso pela Av. Regente Feijó, 
classificada com via coletora.  
Ademais, existem dois grandes empreendimentos no entorno imediato, uma 
universidade e um shopping Center, ambos com acesso pela Avenida Regente Feijó, 
classificada como via estrutural N3. A Rua Antônio Alves Barril, enquadrada como 
via coletora, seprar estes empreendimentos e dá acesso à Rua Professor Antônio de 
Oliveira Torres.  
Ademais, a própria Rua Professor Antônio de Oliveira Torres sofre um processo de 
verticalização, com a implantação de diversos condomínios, que ainda convivem 
com ocupações de padrão horizontal, o que certamente resulta na modificação das 
características de funcionamento da via.  
Consequentemente, o reenquadramento da via, de local para coletora, poderia 
resultar no alcance dos objetivos almejados pelo solicitante.  
Diante do exposto e, tendo em vista que a proposta expressa a vontade dos 
moradores locais, conto com apoio de meus nobres pares na aprovação deste 
Projeto de Lei.  
 


