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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento de planejamento e
gestão urbana, instituído pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal N.°10.257/2001), que
tem por objetivo adequar critérios para a apropriação dos espaços públicos e
privados, visando uma adequada ordenação do uso e da ocupação do solo para
atender as funções sociais das cidades, devendo ser observados tanto pelo poder
público assim como pelo proprietário, em prol da qualidade de vida de seus
cidadãos, da proteção ao meio ambiente, do desenvolvimento socioeconômico e a
garantia

de

sustentabilidade

nas

áreas

onde

se

pretendam

instalar

empreendimentos. Em suma, o Estudo de Impacto de Vizinhança visa à avaliação
de impactos ambientais e urbanísticos, assim como a proposição de medidas
mitigadoras e compensatórias, de modo a minimizar riscos futuros, equacionando
eventuais conflitos com a vizinhança da área a sofrer a interferência urbanística e
colaborando com a viabilidade de implantação do novo empreendimento.
Portanto, em atendimento a citada Lei Federal, assim como a Lei Municipal
Complementar N.°107/2016, Artigo 22, § 8°, apresenta-se este Estudo de Impacto
de Vizinhança para análise desta Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais,
representada pelo Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
cujo objeto deste estudo é a REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES destinadas à
Concessionária

SAVANA

COMÉRCIO

DE

VEÍCULOS

LTDA,

com

CNPJ

24.706.364/0001-50, cuja empresa encontra-se instalada sito à Rodovia BR 116
(Contorno Leste), N.°5615, via marginal denominada Rua Arlindo Garcia (Figura 1),
Bairro Rio Pequeno, neste Município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.

Figura 1: Lote B616 onde está implantada a Empresa SAVANA. (Fonte: Google /2018).
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Atualmente

esta

Concessionária

está

implantada

sobre

o imóvel

denominado Lote B616, sob Indicação Fiscal N.° 16.307.0004.0000, matriculado sob
N.°52.741 da 1.ᵃ Circunscrição deste Município, com área igual à 39.869,92m² de
terreno, contendo barracões pré-fabricados em concreto, estrutura metálica e
alvenaria para fins de Comércio 2 e Serviço 3 – CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS,
INCLUINDO OFICINA MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E
RECAPADORA DE PNEUS. A empresa atualmente possui um Licenciamento de
Obras com ALVARÁ N.°468/2002, contendo uma área construída de 2.590,91m².
Porém este alvará existente não possui Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras
(CVCO). Por este motivo, o presente ALVARÁ N.°468/2002 será substituído por um
novo licenciamento de obra, o qual viabilizará a regularização das áreas construídas
excedente à área do alvará existente. Portanto a área total a ser regularizada pelo
novo licenciamento é equivalente a 15.000,00m².
Tendo visto que o referido imóvel esta inserido no zoneamento
denominado ZIS1 (Zona Industrial e de Serviços 1), a SAVANA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA está requerendo sobre o Lote B616 o uso de Permissível para
PERMITIDO COMÉRCIO 2 E SERVIÇO 3 (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS,
INCLUINDO OFICINA MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E
RECAPADORA DE PNEUS ), conforme classificação de Usos especificados pela
Lei Complementar Municipal N.°107/2016 (Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo) e demais alterações, a qual solicita anuência do CMPDU (Conselho Municipal
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano) em relação aos usos e atividades
pleiteados.

2. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
2.1 Situação e Localização

A Empresa em questão está instalada no imóvel denominado Lote B616,
sob Indicação Fiscal N.°16.307.0004.0000, com área total igual a 39.869,92m²,
matriculado sob N.°52.741 da 1.ᵃ Circunscrição deste Município de São José dos
Pinhais, sito a Rodovia BR 116 (Contorno Leste) N.°5301, Bairro Rio Pequeno, nesta
Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
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A área de estudo situada sobre o Lote B616 localiza-se na Rodovia BR
116, atual Contorno Leste, entre as Estacas 874 + 6,50 e 892 +6,40 , de frente a
Pista Marginal denominada de Rua Arlindo Garcia, na localidade do Rio Pequeno em
São José dos Pinhais.
Este terreno situa-se no trecho entre as Rodovias BR376 e BR277, estando
aproximadamente

a

5,2km

do

cruzamento

com

a

Rodovia

BR376

e

aproximadamente a 4,0km do cruzamento com a Rodovia BR277 , conforme a
Figura 2.

Figura 2: Localização do imóvel ( Lote B616) e principais Rodovias de acesso a Empresa SAVANA.
(Fonte: Google / 2018)

O imóvel se encontra situado a sudeste do Município de São José dos
Pinhais, localizado entre duas vias municipais denominadas Rua Constante Moro
Sobrinho e Rua da Jaca, confrontando com a divisa de fundos com a atual Empresa
Pratic Sider Ind. Com. E Locação de Implementos Rodoviários Ltda. Em frente ao
Lote B616 e do outro lado da Rodovia BR116, encontra-se o Posto de
Abastecimento de Combustíveis denominado Túlio e os Loteamentos Quississana e
Jardim Atômico conforme mostra a Figura 3 a seguir:
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Figura 3: Localização da Empresa SAVANA e principais ruas municipais do entorno.
(Fonte: Google / 2018)

Conforme descrição da matrícula N,°52.741, o Lote B616 possui área total
de 39,869,92 e apresenta um formato irregular, com as seguintes medidas e
características: Tendo na face leste 354,70 metros de frente para a BR116 –
Contorno Leste de Curitiba, segmento situado entre as Estacas 874 + 6,50 e 892
+6,40, tendo à Nordeste 265,80 m a esquerda de quem olha o imóvel do referido
contorno, onde confronta com terras de Mário Francisco da Rocha, tendo na linha de
fundos 184,35m, onde confronta com terras de Antonio Bischibichi, atualmente Sr.
Estanislau Polakoski, tendo 78,00m ao sul pela lateral direita, onde confronta com
terras do mesmo Sr. Estanislau Polakoski, fechando desta forma o perímetro do
terreno em estudo.

2.2 Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo
O Município de São José dos Pinhais é regido pela Lei Complementar
Municipal N.°107/2016 e demais alterações, a qual define os zoneamentos, os usos
e os parâmetros urbanísticos para a ocupação do solo.
O Lote B616 encontra-se localizado na ZIS1 (Zona Industrial e de
Serviços 1) conforme Figura 4 a seguir, a qual apresenta parâmetros urbanísticos
específicos para este zoneamento, conforme descrição a seguir.
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Figura 4: Lote B616 da Empresa SAVANA inserido no Mapa de Zoneamento inserido em ZIS1.
(Fonte: PMSJP /2018)

Os parâmetros urbanísticos vigentes no zoneamento ZIS1, conforme Lei
Complementar Municipal N.°107/2016, apresentados na Tabela 1 a seguir:

PARÂMETROS CONSTRUTIVOS LEGAIS DE OCUPAÇÃO
EM ZIS1 (Lei Complementar N.°107/2016)
TAXA DE OCUPAÇÃO

50,00%

TAXA DE PERMEABILIDADE

30,00%

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

2,00

ALTURA MÁXIMA DA CONSTRUÇÃO

30,00m

RECUO EFETIVO PARA RODOVIA BR116

15,00m

RECUO LATERAL PARA DEMAIS DIVISAS

5,00m

Tabela 1: Parâmetros Construtivos de acordo com a Lei Complementar n.107/2016.
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Salientamos que esta Empresa atualmente ocupa uma área construída
igual a 15.000,00m², cuja área está especificada em projeto arquitetônico de
regularização. Mesmo assim, a título de conhecimento, seguem as Áreas de
Barracões e os Parâmetros Construtivos de Uso e Ocupação do solo das edificações
existentes e que necessitam de regularização sobre o Lote B616, conforme Tabela 2
a seguir:

ÁREAS E PARÂMETROS CONSTRUTIVOS EXISTENTES
SOBRE O LOTE B616
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

15.000,00m²

(PAVIMENTO TÉRREO E MEZANINO)
ÁREA DO TERRENO

39.869,92m²

TAXA DE OCUPAÇÃO

34,74%

TAXA DE PERMEABILIDADE

31,80%

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

0,37

ALTURA MÁXIMA DA CONSTRUÇÃO

12,30m

RECUO EFETIVO P/ RUA ARLINDO GARCIA

30.00m

RECUO EFETIVO P/ RODOVIA BR 116

30,00m

Tabela 2: Áreas e Parâmetros Construtivos dos Barracões existentes sobre o Lote B616.

Tendo visto que a área construída a ser regularizada totaliza o valor de
15.000,00m², e as edificações tem uso para atividades que atendem a vocação do
zoneamento em questão, a Empresa SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
necessita do DEFERIMENTO deste CMPDU (Conselho Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano) para tornar o uso de Permissível para PERMITIDO em
ZIS1 a atividade pleiteada para fins de COMÉRCIO 2 E SERVIÇO 3 PARA
CONCESSIONÁRIA

DE

VEÍCULOS,

INCLUINDO

OFICINA

MECÂNICA,

FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E RECAPAGEM DE PNEUS.
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2.3 Características Naturais
De acordo com levantamento topográfico e vistoria “in loco”, verifica-se que
o imóvel em questão apresenta cotas de níveis com uma pequena variação de níveis
entre os vértices do perímetro do terreno. Pode-se verificar que junto ao alinhamento
predial da via marginal denominada de Rua Arlindo Garcia, cujo alinhamento
coincide com a própria Faixa de Domínio da BR116, o imóvel apresenta uma
topografia praticamente plana em relação ao perfil da Rodovia BR11.
Originalmente o Lote B616 apresentava uma pequena variação da cota de
nível do terreno entre 908,00m (mais ao centro do terreno) e 911,00m (cota das très
extremidades do terreno). Considerando a extensão do terreno de 354,70m de
testada frontal, o imóvel apresentava um pequeno declive na sua topografia, a qual
foi sutilmente planificada por terraplanagem, não necessitando de aterros ou cortes
de solo.
Em relação à topografia de entorno do Lote B616, verifica-se que este
imóvel está localizado a uma distância aproximada de 1.000,00 metros do Rio
Pequeno. Portanto apesar do referido imóvel estar inserido no manancial da Bacia
do Rio Pequeno (conforme o Decreto Estadual 745/2015), o Lote B616 apresenta
cotas de níveis superiores à cota de inundação da várzea, garantindo assim que
este terreno em questão não seja alagadiço e esteja bem distante da área de
preservação do Rio Pequeno.
Conforme verificação “in loco”, constatou-se que o Lote B616 não
apresenta nenhum tipo de vegetação de porte, nem mesmo antes das edificações
conforme mostram registros fotográficos de 2012, com o imóvel apresentando
apenas vegetação rasteira tipo gramíneas e vegetações de pequeno porte.

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
3.1 Informações Gerais
Conforme consta no registro de Imóveis, a propriedade do Lote B616 em
questão pertence ao RIO NOVO LOCAÇÕES LTDA, o qual está locando seu terreno
e edificações para a CONCESSIONÁRIA SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA, a qual é a Empresa requerente deste Estudo de Impacto de Vizinhança e
11

demais licenciamentos necessários para o Alvará de Licenciamento da Obra e
Alvará de Funcionamento da empresa. Sendo assim, seguem dados da requerente:
Razão Social: SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Nome Fantasia: SAVANA
CNPJ: 24.706.364/0001-50
Administradores:

Ríguel Chieppe
Uarlem de Nazaré Oliveira
Marcelo Mendonça Tinti

Endereço: Rodovia BR116 Contorno Leste, N.°5.615, na via marginal
denominada Rua Arlindo Garcia, Rio Pequeno, na Cidade de São José dos
Pinhais – Paraná.
Esta empresa SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA desenvolve
neste estabelecimento as atividades abaixo descriminadas:
• Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
(Atividade Principal);
• Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
• Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores;
• Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
• Comércio por atacado de caminhões novos e usados ;
• Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados;
• Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados;
• Comércio varejista de lubrificantes;
•Representantes

comerciais

e

agentes

do

comércio

de

veículos

automotores;
• Serviços de borracharia para veículos automotores;
• Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
• Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
• Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
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3.2 Área das Edificações
Como já comentado anteriormente a Empresa SAVANA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA já está implantada sobre o Lote B616, necessitando da
regularização de suas edificações sobre este imóvel. As construções são
constituídas de 3 Barracões executados em estruturas pré-fabricadas em concreto e
estruturas metálicas, com fechamento das paredes em alvenaria e telhas metálicas,
além das coberturas com telhas metálicas e proteção térmica.
Este empreendimento possui uma área total construída de 15.000,00m²,
distribuídos por atividades, sendo o bloco principal destinado às atividades correlatas
a área administrativa, venda de veículos, pintura e funilaria. O segundo maior bloco
destina-se a borracharia e recapagem de pneus e, o terceiro bloco desenvolve-se as
atividades de lavagem de veículos e área de lazer de funcionários. Além desses
edifícios, a empresa ainda possui guarita de controle de acesso de veículos e
pedestres. De acordo com o Croqui 1 abaixo, pode-se verificar a implantação das
edificações da Empresa SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA sobre do Lote
B616.

Croqui 1: Implantação dos Barracões da Empresa SAVANA sobre o Lote B616.
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A seguir encontra-se o quadro de áreas das edificações existentes a
regularizar, especificadas por blocos (Tabela 3):

EDIFICAÇÃO

ÁREA (m²)

ÁREA ADMINISTRATIVA / VENDA / FUNILARIA / MECÂNICA

11.615,00m²

BORRACHARIA / RECAPADORA DE PNEUS

1.970,00m²

BOX DE LAVAGEM / ÁREA DE LAZER

1.380,00m²

GUARITA

35,00m²

15.000,00m²

TOTAL
Tabela 3: Quadro de áreas das edificações construídas.

Para uma melhor compreensão, seguem imagens das edificações a serem
regularizadas, as quais podem ser localizadas de acordo com a implantação
apresentada no croqui 1:

Figura 5: Imagem Frontal do prédio principal que agrega o Setor de Vendas e Administrativo da
Empresa SAVANA.

Figura 6: Área de Recepção de Clientes e Vendas de veículos no
pavimento térreo. No mezanino permanece a área administrativa.
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Figura 7: Imagem interna do Setor da Oficina Mecânica.

Figura 8: Vista do pátio nos fundos da Empresa, revestido por paralelepípedos. À esquerda, está o
prédio da Oficina Mecânica e à direita, o Setor de Lavagem de Veículos e Área de Lazer

da

Empresa SAVANA.
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Figura 9: Elevação frontal da área de Lavagem de Veículos e Área de Lazer dos funcionários.

Figura 10: Vista do campo gramado da área de Lazer e ao lado o setor de Lavagem de Veículos.

Figura 11: Imagem do setor de funilaria da empresa.
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Figura 12: Área do setor de Pintura da SAVANA, ao lado da funilaria.

Figura 13: Vista do pátio frontal de acesso a empresa, estando a guarita à esquerda, no centro a
área de Vendas e Administrativo e, ao lado o setor de Borracharia e Recapagem de Pneus.

Figura 14: Elevação frontal do Setor de Borracharia e Recapagem de Pneus da Empresa SAVANA.
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3.3 Altura das Edificações

As edificações existentes no imóvel apresentam alturas que respeitam a
altura máxima permitida pelo zoneamento em questão (ZIS1), estando também com
altura equivalente as demais empresas do entorno. As construções da SAVANA
apresentam a altura média de 8,50m para os barracões, sendo equivalente a dois
pavimentos e a altura máxima de 12,30m no topo da caixa d´água.

Importante salientar que apesar da proximidade com o Cone de
Aproximação da Pista de Pousos e Decolagens do Aeroporto Internacional Afonso
Pena, este Lote B616 não está inserido na área de projeção do gabarito deste cone
de aproximação. Sendo assim, não existe óbice por parte do DECEA em relação a
instalação desta Empresa neste imóvel.

3.4 Vagas para Veículos de Pequeno Porte

A proporção de vagas necessárias para veículos de pequeno porte para a
atividade de Comercio 2 e Serviço 3, de acordo com a legislação vigente citada
anteriormente, será de 1 (uma) vaga de 2,40m x 5,00m para cada 50,00m² de área
comercial e 1 (uma) vaga de 2,40m x 5,00m para cada 50,00m² para área destinada
a serviços.

Vale salientar que são necessárias vagas especiais de 3,50m x 5,00m para
Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (P.P.N.E.), na proporção de 2% do
total de vagas. Para os idosos a proporção atendida é de 5% do total de vagas.
Lembrando ainda que todas as vagas de estacionamento deverão permanecer fora
do recuo frontal obrigatório.

Sendo assim, atendendo estas proporções, verifica-se que para a área
comercial e de serviços com o total equivalente a 15.000,00m², são necessárias 300
vagas de veículos. Sendo 6 vagas especiais para as Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais (P.P.N.E.) e 15 vagas para idosos.
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3.5 Vagas para Veículos de Grande Porte
Em relação às vagas para veículos de grande porte (caminhões), o Código
de Obras vigente (Lei Municipal Complementar 105/2016 e Alterações) não
especifica a proporção de vaga para carga e descarga para atividades de Comercio
2 e Serviço 3.
Porém, como já foi explícito que a atividade comercial desta empresa tratase de uma Concessionária de Veículos, informamos que já são amplamente
atendidas no mínimo 70 vagas para veículos de grande porte, as quais permanecem
dentro do perímetro do imóvel, estando as mesmas distribuídas dentro das áreas
construídas destinadas a venda, a funilaria, a borracharia e a lavagem. As demais
vagas permanecem em áreas próprias para estacionamento dentro do lote em
estudo, respeitando o recuo frontal obrigatório, assim como mantendo a via de
acesso livre de qualquer obstrução de tráfego ou estacionamento na via pública.

3.6 Sistemas Viários e Acessos

Para acessar a Concessionária SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA em questão, são utilizadas como as principais vias de acessos as Rodovias
Federais BR116 (Contorno Leste), BR277 e BR376, as quais permitem o acesso
direto à citada empresa, conforme pode ser verificado na Figura 15 a seguir.
Partindo da confluência da BR376 com a BR116, segue em direção saída
para São Paulo por 5,2 km. Neste ponto, à direita existe um acesso (pista de
desaceleração) à pista marginal denominada Rua Arlindo Garcia, exatamente em
frente à atual Empresa Linck Máquinas S.A., através da qual se segue por
aproximados 50,00 metros, chegando à área do empreendimento (ver figura 15).
.
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Figura 15: Rotas de acesso ao Lote B616 da Empresa SAVANA. (Fonte: Google /2018)

No caso do acesso a empresa ocorrer pela BR277, a partir do cruzamento
desta com a BR116, segue-se por aproximadamente 3,0km sentido a Curitiba e
acessa via marginal após passagem pelo Depósito das Casas Bahia. Então segue
pela via marginal até chegar no viaduto que permite a transposição da BR116 e
fazendo a conversão a esquerda, passará pelo Posto de Abastecimento de
Combustíveis denominado Locatelli e através da marginal acessa novamente a
BR116, sentido São Paulo. Segue-se por aproximadamente 1km e se encontra a
pista de desaceleração que acessa à pista marginal, atual Rua Arlindo Garcia, em
frente à Empresa Linck Máquinas S.A., até chegar na Empresa SAVANA.
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Outro trajeto de acesso ao imóvel, para quem vem do Bairro Quississana,
pode ser feito através da Rua Constante Moro Sobrinho ou Rua Silvio Pinto Ribeiro,
até a marginal da BR 116, a partir de onde convertendo a esquerda dará acesso a
trincheira sob a BR116, que dá acesso a Rua Onofre Holthman até chegar a Rua
Constante Moro Sobrinho novamente, que permite acesso próximo da pista
marginal, que é a Rua Arlindo Garcia que faz frente ao imóvel da Empresa SAVANA.
Também podem ser utilizado acesso através de ruas municipais como a
Rua Pedro Valaski que se encontra com a mesma Rua Constante Moro Sobrinho,
para que vem do bairro Rio Pequeno, região esta localizada aos fundos da requerida
empresa, conforme pode ser verificado na Figura 15 anteriormente.
Portanto, o presente sistema viário da Cidade de São José dos Pinhais
atende com tranquilidade esta região, principalmente as Rodovias BR116 (Contorno
Leste), BR277 e BR376, assegurando um trânsito de veículos de pequeno e de
grande porte, com baixa interferência no fluxo de tráfego no entorno do imóvel,
devido a atividade pleiteada estar em conformidade com a vocação da Zona
Industrial e de Serviços 1.

3.7 Número de Funcionários
Para atender adequadamente as atividades administrativas e comerciais de
venda, além dos serviços de oficina mecânica, funilaria, borracharia, recapagem e
lavagem de veículos, a requerida Empresa SAVANA contabiliza atualmente um
número de 150 funcionários próprios e 20 outros terceirizados para serviços de
manutenção, limpeza e vigilância, que estão

trabalhando diariamente no

empreendimento em questão.
Atendendo à legislação trabalhista vigente e às diretrizes da Empresa, a
SAVANA dispõe de CIPA (Comissão Interna para Prevenção de Acidentes), a qual
oferece um contínuo monitoramento e adequação das condições de trabalho dos
funcionários, assegurando-os com E.P.I. (Equipamentos de Proteção Individual) e
E.P.C. ( Equipamentos de Proteção Coletivo), além de mapeamentos de riscos, de
forma a garantir integridade e segurança a todos os funcionários da empresa.
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3.8 Horário de Funcionamento

A empresa apresenta um horário de funcionamento das 8:00 h às 18:00 h
ininterruptos, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 8:00 h às 12:00 h em
regime de plantão, ou seja, com quadro de pessoal reduzido, em média um
funcionário por área do empreendimento.

3.9 Impermeabilização do Solo
Tendo visto que o empreendimento já está implantado no referido Lote
B616, atualmente a empresa apresenta parte do solo já impermeabilizado, com
revestimento em paralelepípedo e áreas de calçada para assegurar a acessibilidade
frontal, o qual está pavimentado com gramado e uma porção em saibro, assim como
o restante de pátio de manobras e estacionamento de caminhões que receberam
saibro como pavimentação. Também nos fundo do terreno, próximo a área de lazer
preservou-se mais área permeável, incluindo um pequeno campo de futebol para
fins recreativos todo coberto por grama, assegurando desta forma uma taxa total de
permeabilidade igual a 31,00% sobre o imóvel da Empresa Savana.
Portanto, como a atual legislação exige mínimo de 30% para taxa de
permeabilidade,

o

empreendimento

está

atendendo

o

valor

mínimo

de

permeabilidade sobre o Lote B616.

3.10 Drenagem
Considerando que o pátio de estacionamento e área de manobras, assim
como as áreas de jardim e recreação, o empreendimento atende com uma taxa
superior de permeabilidade em relação ao mínimo legalmente solicitado, mantendo a
pavimentação nessas áreas em saibro e gramado respectivamente, assegurando
desta forma uma boa drenagem do terreno.
Porém, tendo visto o restante de área livre com pavimentação em
paralelepípedo, o

qual

oferece

menor permeabilidade ao

solo,

além da

impermeabilização devido a projeção das edificações existentes, existe um sistema
de drenagem para coletar a demanda de águas pluviais, cujo sistema ficará sujeito à
análise pela Secretaria competente e, caso seja necessário atender a novas
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exigências específicas em relação à drenagem do terreno, o empreendedor se
dispõe a verificar a possibilidade e a adequação da obra, de modo a viabilizar a
regularização deste empreendimento.

3.11 Demandas por Serviços e Equipamentos Públicos

Ao analisar o entorno do imóvel num raio de 1.000,00m, verificou-se a
existência de Serviços e Equipamentos Públicos na área de influência direta do
empreendimento, conforme pode ser observado na Figura 16 a seguir:

Figura 16: Raio de Influência do Empreendimento sobre Equipamentos Públicos Educacionais.
(Fonte: Google / 2018)

Verificou-se a existência de um Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI) Ao Alvorecer, localizado na Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi esquina
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com a Rua Prof.ᵃ Ursolina Olive Camargo, no Loteamento denominado Alvorecer a
uma distância equivalente a uns 850,00m do imóvel da Empresa Savana. Nesta
mesma quadra e ao lado do CMEI, está localizada a Escola Municipal Almir Ferraz.
Também nesta região, esta localizada a Escola Estadual Prof.ᵃ Elza Scherner Moro,
sito a Rua Constante Moro Sobrinho esquina com a Rua Eliud Alves Pereira, em
frente ao UBS Riacho Doce, distante aproximadamente uns 400,00m da empresa
SAVANA. Do mesmo lado em que está o imóvel da SAVANA, foi verificada a
existência do CMEI Irena Ayres Machado, sito a Rua Miguel Haluch esquina com a
Aven. Guido Vacari, numa distancia de 1.300,00m da empresa SAVANA. Também
nesta mesma quadra está a Escola Municipal Prof.ᵃ Cleonice Braga Fonseca,
localizadas no mesmo Loteamento Rio Pequeno, conforme verifica-se na Figura 16.
Porém, visto que a Empresa exerce apenas uso para as atividades
comerciais e de serviços, não sendo um empreendimento residencial, logo a
empresa SAVANA não ocasiona aumento de demanda por funcionários ou clientes
nesta área educacional, tendo visto que alguns funcionários que trabalham nesta
empresa, já são moradores de São José dos Pinhais e já se utilizam de
equipamentos educacionais nesta Cidade, não aumentando as demandas existentes
na área educacional desta região.

Em relação aos serviços e equipamentos públicos na área de saúde,
verifica-se a existência de uma Unidade Básica de Saúde Riacho Doce, localizada
na Rua Constante Moro Sobrinho esquina com a Rua Eliud Alves Pereira, no
Loteamento Riacho Doce, a uma distância de 400,00m do empreendimento (ver
Figura 17), ficando relativamente próximo do imóvel e, portanto, dentro da área de
influência direta desta empresa. Também foi verificado a existência do CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social), sito a Rua Onofre Holthman, N.°200,
Planta Rio Pequeno.
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Figura 17: Raio de Influência do Empreendimento sobre Equipamentos e Serviços Públicos de
Saúde. (Fonte: Google / 2018)

Considerando o número de funcionários estimados nesta Empresa, além
do fato que alguns funcionários já residem na cidade de São José dos Pinhais e já
são assistidos por esta unidade de saúde existente, a empresa oferece a cobertura
por Plano de Saúde aos seus funcionários, assegurando desta forma uma melhor
distribuição de atendimentos e serviços nesta área de saúde, permitindo que os
funcionários possam usufruir de outros locais de saúde particulares existentes nesta
cidade, reduzindo assim a demanda de atendimento nesta unidade de saúde pública
do entorno deste empreendimento.
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3.12

Redes de Abastecimento de Água e de Energia Elétrica e

Rede Coletora de Esgoto Sanitário
Segundo informações da SANEPAR (Companhia de Saneamento do
Paraná), na área de influência direta do empreendimento não há rede pública de
abastecimento de água e nem a rede pública coletora de esgoto, para atender o
imóvel em questão e seu entorno.
Portanto, assim como as demais empresas existentes no entorno, esta
empresa Savana se utiliza de abastecimento de água proveniente de poço
artesiano, com profundidade média de 100,00 metros. Consequentemente, há a
necessidade de efetuar controles sanitários mensalmente, com a finalidade de
acompanhar e garantir a qualidade das águas para consumo humano.
Importante informar que o consumo médio previsto para abastecimento do
empreendimento gira em torno de 120.000 a 150.000 litros/mês, incluindo o
consumo humano e a prestação de serviços, sendo para esta, limitado à lavagem de
chassis. Porém, em atendimento a Política Ambiental desta Empresa, e com o
objetivo de otimizar o consumo e a quantidade de efluentes, está implantado um
sistema de reuso das águas em circuito fechado.
Visando sanar a deficiência em relação à ausência da rede pública coletora
de esgotamento sanitário nesta região, a solução adotada para a coleta de esgoto
proveniente deste empreendimento, foi um sistema de tratamento de esgoto através
de filtro anaeróbio clorado, no qual são realizadas manutenções periódicas
adequadas às quantidades geradas, de modo que o solo absorva apenas o efluente
após devida filtração.
Devido esta Empresa desenvolver serviços de oficina e pintura, de acordo
com a Política Ambiental desta Empresa e em atendimento ao Licenciamento
Ambiental do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), esta empresa faz o adequado
tratamento de efluentes líquidos decorrentes das atividades que envolvam os
serviços de oficina mecânica, pintura, funilaria e lavagem de veículos, cujos serviços
geram resíduos contendo óleos e graxas que devem ser adequadamente separados,
e posteriormente coletados por empresas homologadas e devidamente licenciadas
pelo IAP para este serviço especifico, as quais destinarão adequadamente esses
resíduos para locais licenciados pelo órgão ambiental responsável.
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Em relação ao abastecimento de energia elétrica, tanto o empreendimento
em questão assim como seu entorno, já possuem o abastecimento de energia
elétrica, fornecido pela Companhia local de Energia denominada COPEL.
A atual rede de energia elétrica que abastece esta região possui 13kV,
portanto está dimensionada para atender as empresas prestadoras de serviços e
.indústrias locais. Tendo visto que o consumo energético do empreendimento é
predominantemente elétrico e destinado à iluminação das áreas de venda,
administrativa e alguns equipamentos da Oficina Mecânica, funilaria e lavagem..
Portanto a rede elétrica existente atende plenamente este empreendimento, não
necessitando de reforço de rede.
Quanto ao consumo de gás, são utilizados cilindros de 45 litros para os
processos de soldagem do setor de Funilaria.

3.13 Resíduos Sólidos
Em relação a resíduos sólidos gerados devido a construção de obra, tendo
visto que esta empresa já possuí todas as edificações construídas, e que estão
sendo apenas regularizadas, nesta ocasião não haverá resíduos sólidos e entulhos
decorrentes de nova construção.
Quanto ao lixo doméstico gerado diariamente no funcionamento da
empresa, o mesmo deverá ser coletado e descartado pelo serviço municipal de
coleta pública, cujo serviço já atende os loteamentos vizinhos ao empreendimento.
Em

relação

aos

resíduos

sólidos

provenientes

dos

processos

desenvolvidos por esta Empresa, em atendimento ao Licenciamento Ambiental do
IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e em acordo com a Política Ambiental desta
Empresa, a SAVANA faz o adequado tratamento de efluentes líquidos decorrentes
das atividades que envolvam os serviços de oficina mecânica, pintura, funilaria e
lavagem de veículos, cujos serviços geram resíduos contendo óleos e graxas que
devem ser adequadamente separados.
Os efluentes resultantes da Oficina Mecânica são devidamente coletados
através de canaletas para escoamento das águas de lavagem do piso, ver Figuras
18 e 19, as quais direcionam o fluxo de efluentes para as caixas de retenção de
sólidos suspensos e de separação de água e óleo. Assim como no setor responsável
pela lavagem de peças, além da lavagem manual que utiliza solventes e abrasivos,
são utilizados também equipamentos elétricos para aquecimento dos fluídos que
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garantem a perfeita limpeza das peças. Após a lavagem, manual ou mecânica, todo
o efluente é coletado e acondicionado em recipientes adequados para posterior
encaminhamento para a caixa de retenção de sólidos suspensos e de separação de
água-óleo.

Figura 18: Setor da Oficina Mecânica, com detalhe da canaleta no piso para coletar águas no piso
contendo óleos e graxas, para o armazenamento em caixas de retenção de sólidos suspensos e de
separação de água-óleo.

Figura 19: Caixa coletora de óleo e graxas resultantes dos serviços de mecânica.
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Ainda nos serviços de pintura e funilaria, após desmontagem de peças e
componentes de cabine, carroceria e motor, enquanto os componentes de rodagem
são retirados e armazenados, o chassis é lavado com detergentes e solventes para
uma limpeza completa. Logo os efluentes resultantes desta lavagem são também
devidamente coletados e direcionados para as caixas de retenção de sólidos
suspensos e de separação de água e óleo.
Portanto, após o adequado armazenamento desses resíduos sólidos
suspensos e graxas, este material é coletado por empresas devidamente licenciadas
pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), as quais fazem o transporte e adequado
descarte desses resíduos em locais licenciados pelo órgão ambiental responsável.
Em relação aos resíduos de materiais recicláveis como plásticos e papelão
de embalagens, os mesmos são destinados à empresas competentes e também
devidamente licenciados pelo órgão ambiental responsável.
Em síntese, assim como prevê a Política Ambiental esta Empresa, a
Savana realiza todo tratamento adequado e necessário para os resíduos
decorrentes da execução de seus serviços, de acordo com as orientações e o
Licenciamento Ambiental do IAP. Assim como, esta Empresa também se
compromete a contratar empresas devidamente licenciadas pelo IAP, para o
transporte e o descarte final dos resíduos específicos.

4 INFLUÊNCIA NO ENTORNO
4.1 Vocação da Região

O Lote B616 em questão, assim como outras glebas vizinhas de áreas
semelhantes e paralelas a BR 116 – CONTORNO LESTE, estão inseridos em ZIS1
(Zona Industrial e de Serviços 1) conforme mapa de zoneamento demonstrado na
figura 2. Este zoneamento classifica como ADEQUADOS os usos para fins de
Comércio 1, de Serviços 1 e de Indústria 1, além de Residência Unifamiliar,
Habitação Transitória 1(como hotel, hostel e similares) e Público 1 (lazer, esporte e
cultura). Os Usos CONDICIONADOS incluem os usos para Comércio 2, de Serviços
2 e de Indústria 2. As demais atividades são usos normalmente PERMISSÍVEIS,
como é o caso para Serviço 3 e, consequentemente, necessitam de análise deste
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CMPDU, como é a presente situação desta Empresa SAVANA, que tem atividades
para fins de COMÉRCIO 2 E SERVIÇO 3 PARA CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS,

INCLUINDO

OFICINA

MECÂNICA,

FUNILARIA,

PINTURA,

BORRACHARIA E RECAPAGEM DE PNEUS.
Estes usos são permissíveis porque demandam uma análise mais
criteriosa em função de suas atividades e de seu porte, porém são passíveis de
deferimento, tendo visto que atendem a vocação deste zoneamento ZIS 1 prioriza
estas atividades ao invés do uso residencial.
Além de anuência do CMPDU, estes usos são passíveis de atendimento a
outras exigências que se façam necessárias, como por exemplo, parecer técnico das
Secretarias Municipais Urbanismo, de Meio Ambiente, de Viação e Obras Públicas, e
e de Transporte e Trânsito, viabilizando assim um adequado licenciamento para a
região.
Importante salientar que atualmente este zoneamento ZIS1 já apresenta
algumas empresas de médio e grande porte com atividades comerciais e industriais
nas proximidades deste Lote B616. São empresas que estão implantadas e
consolidadas há algum tempo, com finalidades diversas e atividades industriais para
fabricação de plásticos de PVC, produtos químicos para limpeza, máquinas para
construção civil, fabricação e locação de carrocerias para caminhões e plataformas
industriais madeira e embalagens, além da comercialização de veículos de grande
porte (caminhões), pneumáticos e acessórios automotivos. Também pôde-se
verificar algumas transportadoras de cargas e logísticas.
Ainda nesta região, porém mais afastadas do referido empreendimento,
estão inseridas outros zoneamentos denominado ZOC (Zona de Ocupação
Consolidada) e ZESI (Zona Especial de Serviços Intermodais). O ZOC basicamente
é composto por loteamentos existentes anteriormente a abertura da BR116 e
apresentam uso predominantemente residencial e de comércios e de serviços de
pequeno porte.
Já na ZESI, as construções que predominam atualmente são residenciais,
tendo visto a existência de muitas glebas ainda desocupadas mas passiveis de
atender atividades de comercio e serviços de apoio as industrias e empresas
comerciais.
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Portanto, analisando o entorno do Lote B616 e a vocação da região,
assim como o porte do empreendimento pleiteado, o qual se assemelha pelo
porte de algumas empresas existente nesta zona, verificou-se que esta
Empresa SAVANA apresenta finalidades comerciais e de serviços compatíveis
com o Zoneamento ZIS1, de modo que a sua implantação neste imóvel em
estudo não causa nenhum tipo de incômodo aos demais usos já estabelecidos
nesta região.
.

4.2 Atividades do Entorno
Nas proximidades do imóvel da Empresa SAVANA, como já comentado
anteriormente, existem outras empresas de grande porte já instaladas ao longo da
rodovia BR116 – Contorno Leste, as quais exercem atividades industriais,
comerciais e serviços em geral, que também estão em conformidade com a vocação
do zoneamento.
Verificou-se num raio imaginário de 1.000,00 metros projetados a partir do
Lote B616, a implantação de muitas empresas nesta zona de ZIS1, com atividades
industriais e comerciais, inclusive localizadas na mesma Rua Arlindo Garcia (via
marginal) e também do outro lado da Rodovia BR116, conforme Figuras 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26 a seguir:

Figura 20: Vista da Empresa Pratic Sider Ind. Com. E Locação de Implementos Rodoviários Ltda,
localizada ao lado direito do empreendimento SAVANA.
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Figura 21: Empresa Linck Máquinas S/A, localizada na Rua Arlindo Garcia (via marginal).

Figura 22: Ainda no prolongamento da via marginal, situa-se a Empresa DAF Barigui Caminhões,
com atividade similar a Empresa SAVANA.

Figura 23: Vista de empresa Logística Ducargo, localizada do outro lado da BR116 e de porte
semelhante à SAVANA.
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Figura 24: Empresa Perin Plasticos PVC, também situada do outro lado da BR116.

Figura 25: Imagem do Depósito das Casas Bahia, contendo edificações de porte bem superior a
Empresa SAVANA.

Figura 26: Vista do Centro de Distribuição Ambev, ao lado do depósito das Casas Bahia . Ambas no
lado oposta da BR116 em relação a empresa SAVANA.
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As edificações para fins de habitação se concentram praticamente nos
loteamentos residenciais existentes, como é o caso da Planta Quississana e Jardim
Atômico, cujos loteamentos estão inseridos em ZOC, atendendo a vocação
residencial de seu zoneamento.
Portanto, assim como as atividades do entorno atendem as respectivas
vocações de suas zonas, o empreendimento da SAVANA também está em
conformidade com a vocação local da respectiva zona, para fins de COMÉRCIO 2 E
SERVIÇO 3 PARA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS, INCLUINDO OFICINA
MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURA , BORRACHARIA E RECAPAGEM DE PNEUS.

4.3 Raios de Influência Direta e Indireta

Para analisar a influência direta da atividade desta mencionada Empresa
na vizinhança, utilizou-se como referência uma circunferência imaginária de raio
igual a 500,00 metros considerados a partir do centro do Lote B616.
Sendo assim, conclui-se que a atual implantação da Empresa SAVANA
pode apresentar algumas influências diretas, de maior e de menor intensidade, no
que tange aos seguintes itens:

1 - Sistema Víário: Ocorre um aumento da demanda de tráfego sobre a
rede viária que dá acesso ao empreendimento.

O acesso principal se faz pela

Rodovia Federal BR116, a qual já estava bem estruturada para atender o alto
volume de tráfego de veículos leves e pesados. Porém, ao sair da Rodovia BR116
para acessar diretamente a empresa, havia a necessidade de implantar a via
marginal, atualmente denominada Rua Arlindo Garcia. Sendo assim, esta via
marginal foi adequadamente implantada e pavimentada por esta mesma Empresa
SAVANA, num trecho de 1.000,00m, em atendimento à contrapartida definida
através de Termo de Compromisso assumido junto a esta Prefeitura Municipal na
ocasião do licenciamento do alvará existente. Desta forma, apesar do fluxo de
tráfego ter apresentado um aumento nesta via marginal, caracterizado pela
circulação de veículos que transportam as mercadorias, os clientes e os
funcionários, este alto volume de trânsito de veículos leves e pesados acaba
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apresentando uma influência quase insignificante, tendo visto o sistema víário ter
sido adequado corretamente.
Também se verificou um aumento na demanda de transeuntes que utilizam
a passarela para pedestres, construída em frente ao vértice norte do imóvel, para
acessar a empresa em estudo, otimizando a implantação da passarela nesta região;
2 – Infraestrutura Urbana: Atualmente a região é atendida apenas pelas
redes de abastecimento de energia elétrica e de telecomunicações, as quais já estão
dimensionadas para área industrial e, portanto já atendem com tranquilidade a
demanda desta empresa. Em relação à inexistência de rede pública de
abastecimento de água nesta região, a empresa adotou a implantação de poço
artesiano para seu abastecimento, não pressionando a demanda em futura rede
pública. Quanto ao tratamento de esgoto existente desta empresa, devido a
ausência de rede de pública de coleta de esgoto, o empreendimento utiliza filtro
anaeróbio clorado portanto, não havendo assim nenhuma influência direta relevante
a se considerar no caso da infraestrutura;

3 – Corpos Hídricos: Apesar deste Lote B616 estar inserido em área de
manancial, conforme Decreto Estadual 745/2015, este imóvel está a 1.378,50 metros
de distância do Rio Pequeno, na projeção nordeste a partir do extremo leste do
imóvel. Sendo assim, não há corpos hídricos a serem atingidos no entorno imediato
devido à existência desta empresa.

Em relação às influências indiretas deste empreendimento, é importante
salientar que um empreendimento comercial e de serviços da natureza da SAVANA,
apresenta pressões sobre o interesse sócio-econômico regional e nacional, tendo
visto que este país tem no transporte rodoviário seu modal prioritário, o qual garante
o abastecimento de pequenas vilas até os grandes centros urbanos.
Dessa forma, haverá positivamente uma elevada influência indireta na
economia deste Município decorrente da implantação desta Empresa Savana.
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4.4 Sistema Viário
Conforme já mencionado, as principais vias que dão acesso ao
empreendimento são as Rodovias Federais BR 376 e BR 277, pelas quais se acessa
a BR 116 (Contorno Leste), cuja rodovia já apresenta faixa de domínio de 100,00m,
sendo 50,00m para cada lado do eixo projetado sobre o canteiro entre as pistas.
Esta BR116 apresenta atualmente uma pavimentação em asfalto de qualidade e de
alta resistência a veículos pesados, necessitando esporadicamente de pequenos
reparos de manutenção.
Porém, como a maioria das rodovias federais que não apresentam muitas
pistas marginais de acesso aos terrenos lindeiros, esta BR116 também não
apresentava nenhuma via marginal que permitisse acessar este imóvel, assim como
os lotes vizinhos. Consequentemente, para viabilizar o atual empreendimento, na
ocasião do primeiro licenciamento de obra (ALVARÁ N.°468/2002), esta Empresa
solicitou anuência e aprovação de acesso junto ao DNER (Departamento Nacional
de Estrada de Rodagem), órgão responsável por esta Rodovia BR116, o qual
Autorizou a construção de um acesso (ver Figura 27) para esta propriedade (Lote
B616), de acordo com o projeto devidamente aprovado pelo próprio DNER.

Figura 27 – Autorização para Construção de Acesso
Aprovado pelo DNER.
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Porém, para executar o acesso à empresa em estudo, naturalmente havia
a necessidade de implantação da pista marginal. Como é de responsabilidade do
Estado, por estar dentro da faixa de domínio da BR 116, não havia uma previsão de
implantação de via marginal neste trecho naquela ocasião.
Sendo assim, mais uma vez para que viabilizasse a instalação desta
Empresa SAVANA aqui neste Município, esta mesma Empresa se prontificou a
implantar este trecho de via marginal, incluindo a construção do acesso
autorizado pelo DNER, como contrapartida para a liberação e licenciamento da
Obra (ALVARÁ N.°468/2002).
Portando, a SAVANA implantou e pavimentou a pista marginal, atual
Rua Arlindo Garcia, num trecho compreendido de 900,00 metros lineares,
incluindo pistas de aceleração e desaceleração junto a BR116.
Esta Rua Arlindo Garcia foi executada com caixa de rua de 10,00m,
incluindo meio-fio e passeio em concreto com faixa de serviço revestido por leivas de
grama no lado dos terrenos lindeiros, conforme pode ser verificado nas figuras 28,
29, 30 e 31 a seguir:

Figura 28: Implantação da via marginal, atual Rua Arlindo Garcia (em destaque amarelo) executada
pela Empresa SAVANA, como contrapartida para licenciamento de Alvará de Construção.
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Figura 29: Vista da pista marginal (atual Rua Arlindo Garcia) implantada pela Empresa SAVANA .

Figura 30: Vista da pista marginal (atual Rua Arlindo Garcia) e da passarela de passagem de
pedestre sobre a Rodovia BR116 – Contorno Leste.
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Figura 31: Vista da Pista de Aceleração da Rua Arlindo Garcia para acessar a BR116,
Sentido São Paulo.

Junto a Rodovia BR116 e localizada em frente a esta empresa SAVANA, o
DNER implantou uma passarela pré-fabricada em concreto (Figura 32) para a
passagem de pedestres para garantir segurança na travessia de transeuntes.

Figura 32: Imagem da passarela de passagem de pedestre sobre a Rodovia BR116,
Contorno Leste, em frente à Empresa SAVANA.
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Em relação ao acesso de pedestres e veículos ao Empreendimento SAVANA, o
mesmo ocorre pela própria Rua Arlindo Garcia, por onde acessam os pedestres, os
veículos leves (passeio) e veículos pesados (ônibus e caminhões). O controle de
acesso e de saída é feito por funcionários que permanecem na portaria (guarita),
que está localizada junto ao portão da Empresa, que foi recuado do alinhamento
predial de forma a assegurar que os veículos possam parar fora da pista de
rolamento, de forma a evitar acidentes e congestionamentos na via marginal (ver
Figura 33 e 34).

Figura 33: Portaria (guarita) de controle de acesso e saída da SAVANA, recuada do
alinhamento predial.

Figura 34: Acesso (Entrada/Saída) da Empresa SAVANA, com Portaria recuada para área
de acumulação, assegurando veículo fora da pista de rolamento da Rua Arlindo Garcia.
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O estacionamento de veículos é atendido dentro do perímetro do terreno,
não sendo permitido estacionar na via marginal. Portanto, apesar do fluxo de
veículos que circulam diariamente nesta empresa e nas demais empresas vizinhas a
este empreendimento, o tráfego nesta pista marginal (atual Rua Arlindo Garcia)
razoavelmente tranquilo e organizado, não havendo registro de acidentes causados
pela instalação desta Empresa SAVANA.

4.5 Transporte Coletivo

Em relação aos meios de transporte, verificou-se a existência de linhas de
transporte coletivo que atendem aos Loteamentos Quississana e Jurema, cujas
linhas absorveram aproximadamente 100 funcionários desta empresa que fazem uso
de linhas de transporte coletivo. Importante salientar que a Empresa disponibiliza
Vale Transporte para seu quadro de funcionários e que os horários de maior
demanda ocorrerá nos horários de início e término do expediente.

5. IMPACTOS NA VIZINHANÇA

5.1 Impactos Positivos

A implantação desta CONCESSIONÁRIA SAVANA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA neste Município de São José dos Pinhais, ocasionou benefícios
tanto o entorno do Lote B616, quanto para este Município, como se pode constatar
através das seguintes justificativas:

- Implantação da Pista Marginal (atual Rua Arlindo Garcia): como já
comentado no capítulo 4.4, esta Empresa SAVANA executou a implantação do
trecho da pista marginal, atual Rua Arlindo Garcia, como contrapartida por sua
instalação neste Município de São José dos Pinhais. Sabe-se que a implantação
desta via marginal seria de competência do governo, ou ainda, na pior das hipóteses
seria repassado para que o próprio Município executasse esta rua, para viabilizar a
viabilidade e instalação de outras empresas na região. Porém, para priorizar a
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Cidade de São José dos Pinhais a receber esta Empresa SAVANA neste município,
assim como para viabilizar as instalações deste empreendimento neste imóvel em
questão, a SAVANA custeou a implantação desta via marginal de modo a contribuir
com os cofres públicos, os quais economizaram com esta implantação de rua, assim
como, com esta benfeitoria a SAVANA permitiu uma situação favorável para que
outras empresas vizinhas também possam se utilizar desta via marginal para
transitar e acessar seus imóveis;

- Majoração na Arrecadação de Tributos Municipais: Com a instalação
desta Empresa, o Município São José dos Pinhais, tem a opção de aumentar sua
arrecadação em termos de cargas tributárias, além de fomentar o pólo industrial e de
serviços no entorno, gerando também um aquecimento no comércio local como
restaurantes e lanchonetes;
- Geração de Empregos Diretos e Indiretos: O empreendimento poderá
gerar vagas diretas de emprego para compor o quadro da própria Empresa, assim
como outras oportunidades indiretas de trabalho para os moradores daquela região,
favorecendo assim o aspecto sócio-econômico local;

- Sustentabilidade: De acordo com a política ambiental desta Empresa
SAVANA, existe a conscientização em praticar a sustentabilidade. Por isso, no
processo de lavagem de peças e de chassis na área de oficina mecânica, funilaria e
pintura, a empresa utilizada sistema de reuso das águas em circuito fechado. Além
disso, é feito um adequado tratamento de efluentes sólidos e líquidos decorrentes
das atividades que envolvam os serviços que geram resíduos, contendo óleos e
graxas que devem ser adequadamente separados, armazenados e transportados
por empresas especializadas;

- Valorização Imobiliária: A implantação desta Empresa de caráter
comercial, causa efeito atrativo para outros empreendimentos, ocasionando um
impacto positivo ao zoneamento local;

- Equipamentos Públicos de Educação: Tendo visto que a Empresa
SAVANA tem por base somente atividades comerciais e de serviços, isto não implica
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em aumento da densidade populacional que utilizam as unidades públicas
educacionais, portanto, não há necessidade de ampliação de unidades educacionais
nesta região;
- Equipamentos Públicos de Saúde: Em relação a possível utilização de
equipamentos de saúde, o impacto será mínimo tendo visto que alguns funcionários,
que já são moradores da região, possam já estar sendo assistidos por essas
unidades de saúde existentes, de forma que não caracterizarão aumento na
demanda destes serviços públicos. Além disso, a própria empresa presta assistência
a seus funcionários, oferecendo planos de saúde e dando a possibilidade de seus
funcionários utilizarem unidades de atendimento particulares;

- Transporte Coletivo: Ao considerar que a maior parte do atual quadro de
funcionários da Empresa utilizam veículos próprios para o deslocamento, assim
como os clientes, ocorre um baixo carregamento na demanda que se utiliza do
transporte coletivo existente;

- Baixa Densidade Populacional: Devido as atividades praticadas pela
empresa serem estritamente comerciais e de serviços, não haverá nenhum
adensamento populacional local, contribuição assim com a manutenção de baixa
densidade populacional neste zoneamento ZIS1.

5.2 Impactos Negativos
Em relação à instalação desta Empresa, com o objetivo de esclarecimento,
é ponderável citar situações que podem causar preocupações aos órgãos
municipais. Por isso, é necessário esclarecer algumas ações mitigadoras para
minimizar possíveis impactos negativos, evitando assim situações desagradáveis,
esclarecidos através dos itens a seguir:
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- Fluxo de Veículos: Por tratar-se de uma Concessionária de veículos de
pequeno e de grande porte, naturalmente haverá um aumento significativo na
demanda de veículos circulando nas vias de acesso do sistema viário local em
período comercial. Porém as ruas que a empresa utilizará diariamente para acessar
o imóvel, são vias marginais e que apresentam acesso e saídas facilitados devido à
proximidade com a Rodovia BR116, a qual já atende constantemente um alto fluxo
de veículos, principalmente os de grande porte. Desta forma, esta Empresa não
causará um comprometimento nas demandas sobre as demais vias locais dos
loteamentos residenciais do entorno, viabilizando assim um melhor escoamento do
empreendimento, sem tumultuar vias ou causar transtornos aos transeuntes e
moradores locais;
- Poluentes Sonoros: A maioria das atividades desta empresa
desenvolvem-se em áreas fechadas por paredes ou muros altos, que funcionam
como obstáculos acústicos evitando a geração de poluentes sonoros. Com exceção
do setor de funilaria, no qual é feita a substituição de peças ou partes de veículos
com sinistro, cujo serviço causa ruídos intensos superiores a 55 dB, porém de forma
esporádica durante o horário comercial e sua audição normalmente não ultrapassa
de 50 m de distância do setor.

- Poluentes Gasosos: Em relação às emissões atmosféricas, consideramse como fontes geradoras de poluentes as áreas de funilaria e pintura, cujas
atividades são

realizadas em cabines fechadas e equipadas com sistemas de

proteção pessoal e ambiental, de modo a minimizar os índices de poluentes
gasosos. No setor de manutenção e regulagem de motores também ocorrem
emissões de poluentes atmosféricos, porém em índices proporcionalmente bem
inferiores a intensidade de geração emitida pelo fluxo de veículos que transitam
diariamente nas vias frontais ao empreendimento.
Portanto, esclarecidas estas situações e as possíveis alternativas para
minimizar os efeitos agravantes, esta Empresa SAVANA considera que a sua
instalação neste Município impactou positivamente de várias formas na região,
conforme mencionado anteriormente no Item 5.1, compensando desta forma os
mínimos aspectos negativos decorrentes da implantação e funcionamento deste
empreendimento.
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6. CONCLUSÃO

Considerando todas as informações apresentadas e diagnosticadas neste
Estudo, para as atividades pleiteadas para CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS,
OFICINA MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E RECAPAGEM DE
PNEUS, além da análise das demais empresas no entorno do Imóvel, e da avaliação
dos impactos positivos e dos aspectos negativos decorrentes da implantação deste
empreendimento da SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, solicita-se o
deferimento deste Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
e da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo, sendo favoráveis à
regularização das edificações sobre o Lote B616 em questão, viabilizando um novo
Licenciamento (Alvará) desta Obra, assim como o seu Certificado de Vistoria e
Conclusão de Obras.

Salienta-se a importância da regularização desta Empresa de modo a
permanecer instalada neste Município, contribuindo tributariamente e socialmente
com São José dos Pinhais, agregando novos investimentos desta e de outras futuras
empresas renomadas para este Município.
Importante lembrar que esta Empresa SAVANA já efetivou o
Compromisso de Implantação da Via Marginal (atual Rua Arlindo Garcia) como
CONTRAPARTIDA definida por este Conselho, na ocasião do licenciamento
anterior para este empreendimento, o qual está sendo apenas substituído.

Portanto, confiantes da possibilidade de regularização dessa Empresa e
da aceitação da Contrapartida anteriormente definida e já executada pela
própria SAVANA, o Empreendedor se dispõe a apresentar à Equipe Técnica desta
Prefeitura, todos os documentos que comprovem a execução e implantação da Rua
Arlindo Garcia como Contrapartida já consolidada, a qual atende como importante
medida de mitigação do impacto ambiental decorrente da implantação desta
empresa, viabilizando assim a regularização e o novo licenciamento da SAVANA
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA neste Município de São José dos Pinhais.
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ANEXOS
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Elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para a Empresa
SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com CNPJ 24.706.364/0001-50, cuja
empresa já se encontra instalada sobre o imóvel denominado Lote B616, sob
Indicação Fiscal N.°

16.307.0004.0000, matriculado sob N.°57.048 da 1.ᵃ

Circunscrição deste Município, sito à Rodovia BR 116 (Contorno Leste) N.°5615, na
via marginal denominada Rua Arlindo Garcia, Bairro Rio Pequeno, Município de São
José dos Pinhais, Estado do Paraná.

18 de Outubro de 2018, São José dos Pinhais.
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