
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3240 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autor: vereador Sebastião Gomes dos Santos e outros "Dá denominação de 
"Celso Gomes dos Reis Aprígio" à Rua Sete (07) do loteamento denominado 

Jardim dos Lagos"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 72, In-
ciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:Art. 1º. Fica denominada "Celso Gomes dos Reis Aprígio" a Rua Sete (07) do lotea-
mento denominado Jardim dos Lagos.Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação 
de placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais Art. 3º. As despesas 
decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
suplementada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 
5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 13 de fevereiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.965, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
"Nomeia membros para compor o Conselho de Regulação e Controle Social 

para apoio nas ações da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, para o biênio 

2019 e 2020."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
78, Inciso I e;
CONSIDERANDO a adesão do Município ao Consórcio Público Agência Reguladora 
dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-
-PCJ;   CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.611, de 20 de junho de 2012, 
que dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções do Consórcio Público de Direito 
Público da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piraci-
caba, Capivari e Jundiaí - ARES- PCJ;  CONSIDERANDO as premissas constantes no 
art. 21 a 27 da Lei Federal nº 11.445/07 (Lei de Diretrizes Nacionais para Saneamento Bá-
sico), e do Decreto Federal nº 7.217/2010;  CONSIDERANDO o disposto na Resolução 
ARES-PCJ nº 01 de 21/11/2011, capítulo II, da criação do Conselho de Regulação e Con-
trole Social em cada município consorciado; e suas alterações;  CONSIDERANDO que 
o controle social consultivo é instrumento essencial de participação da sociedade, dando 
maior transparência aos atos da ARES-PCJ e legitima as decisões regulatórias;  CONSI-
DERANDO a necessidade de nomeação de novos membros para compor o Conselho Mu-
nicipal de Regulamentação e Controle Social para apoio nas ações da ARES-PCJ, para 
o biênio 2019/2020;DECRETA:Art. 1º Ficam nomeados para integrar o Conselho Mu-
nicipal de Regulação e Controle Social para apoio nas ações da Agência Reguladora dos 
Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, 
para o biênio 2019/2020:  I - Representante do Serviço de Saneamento Básico, que 
presidirá o Conselho: TITULAR: Wagner Fausto Morais - Presidente SUPLENTE: Júlio 
César Camargo  II - Representantes de Órgãos Governamentais relacionados ao Setor 
de Saneamento Básico: TITULAR: Adriana Cristina Welsch Ferraz SUPLENTE: Maria 
Cristina Navarrete Coev  III - Representantes dos Prestadores de Serviços Públicos de 
Saneamento Básico: TITULAR: Daniel Cia Lorençatto SUPLENTE: Ricardo Ongaro  
IV - Representantes dos Usuários de Serviços de Saneamento Básico: TITULAR: Mi-
riam Carceliano de Almeida SUPLENTE: Achille Nicola Fosco  V - Representantes de 
Entidades Técnicas TITULAR: Claudemir José de Oliveira SUPLENTE: Leonardo Ce-
sar de Campos  VI - Representantes de Organizações da Sociedade Civil: TITULAR: 
Maria Tereza Casazza SUPLENTE: Aryhane Massita  VII - Representantes de Defesa 
do Consumidor: TITULAR: José Pereira SUPLENTE: Valdirene Borges de Araújo Mi-
lani  VIII - Representantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: 
TITULAR: Fernanda Rodrigues Dagrela SUPLENTE: Edson Barros de Souza  Art. 2º  
Os membros do Conselho de Regulação e Controle Social ora nomeados terão mandato 
de 02 (dois) anos, sendo permitida sua recondução nos termos da legislação vigente.   Art. 
3º Os trabalhos do referido Conselho serão considerados de relevância para o Município, 
não percebendo os seus membros remuneração ou gratificação de qualquer espécie.  Art. 
4º Os trabalhos deste Conselho serão regidos e fundamentados considerando as resoluções 
e atos normativos, expedidos pelo Consórcio Público Agência Reguladora dos Serviços 
de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ.  Art. 5º 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições contrárias, especialmente o Decreto 
Municipal n°3.940/2018.

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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PODER EXECUTIVO
 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
 

CONVITE
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADR. DE 2018

A Administração Municipal de Nova Odessa/SP, convida os munícipes em geral para a 
Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento  das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 
2018, que acontecerá no próximo dia 27 de fevereiro de 2018, às 09h30, na Câmara Mu-
nicipal de Nova Odessa, localizada na Av. Carlos Botelho, 852 - Centro - Nova Odessa/SP.      

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 4.506/2018,

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a ser-
vidora NEUSA DE FATIMA ANDRADE DE MORAES matrícula 1821 R.G. 25.221.973-
9, a usufruir Licença Premio em descanso por 30 (trinta) dias de 01 de agosto de 2019 a 
31 de agosto de 2019 e 30 (trinta) dias em 04 de novembro de 2019 a 03 de dezembro de 
2019, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.  

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 401/2016

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a ser-
vidora DONATA CARVALHO DE SOUZA matrícula 1329 R.G. 38.399.711-2, a usufruir 
Licença Premio em descanso por 45 (quarenta e cinco) dias de 03 de agosto de 2020 a 16 
de setembro de 2020, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.  

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 6.971/2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a ser-
vidora CLEIDE REGINA VIANI OLIVEIRA matrícula 1565 R.G. 16.336.026, a usufruir 
Licença Premio em descanso por 30 (trinta) dias de 03 de fevereiro de 2020 a 03 de março 
de 2020 e 30 (trinta) dias em 03 de agosto de 2020 a 01 de setembro de 2020, obedecendo 
o que dispõe a Legislação em vigor.  

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 3.169/2016

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar o 
servidor MARCELO REIS DA SILVA matrícula 1518 R.G. 19.496.672, a usufruir Li-
cença Premio em descanso por 45 (quarenta e cinco) dias de 21 de janeiro de 2019 a 
06 de março de 2019 e 45 (quanta e cinco) dias em pecúnia, obedecendo o que dispõe a 
Legislação em vigor.  

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ATRIBUIÇÃO DE VAGA DO EMPREGO DE EDUCADOR 

DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONTRATO 
TEMPORÁRIO: PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2014

PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2014

 Retificação de Edital publicado em 14 de fevereiro de 2019:

Onde se lê: Atribuição de 1 (uma) vaga,  
Leia-se: Atribuição de 2 (duas) vagas  
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 

DECRETO Nº 3960 DE 19 DE FEVEREIRO 2019 - LEI Nº 3219
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências"

Benjamim Bill Vieira de Souza, Prefeito do Município de Nova Odessa em Exercício, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica,através do artigo 
78, Inciso I;
  Decreta:
  Artigo 1º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar
  na importância de R$.560.050,56 distribuídos as seguintes dotações:
Ficha Unidade Orc. Funcional Programática  Natureza da Despesa Vinculo  Fonte de Recurso Valor
252          02 07 01 10.302.0008.1024  4.4.90.52.00  300 000  05   251.850,56
282          02 08 01 27.812.0009.2035  3.3.90.39.00  110 000  01   200.000,00
285          02 08 01 27.812.0009.1028  4.4.90.52.00  110 000  01   6.000,00
324          02 10 03 04.122.0011.1036  4.4.90.52.00  110 000  01   52.200,00
343          02 12 01 08.244.0015.2003  3.3.90.30.00  510 000  01   50.000,00

Art. 2º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
  provenientes de:

Anulação:
Ficha Unidade Orc. Funcional Programática  Natureza da Despesa Vinculo  Fonte de Recurso Valor
175          02 06 01 12.365.0007.2026      3.3.90.39.00  210 000  01                               250.000,00
282          02 08 01 27.812.0009.2035      3.3.90.39.00  110 000  01                                   6.000,00
322          02 10 03 04.122.0011.2039      3.3.90.30.00  110 000  01                                 52.200,00
Art. 3º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
  provenientes de:

Excesso: 251.850,56
  Art. 4º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus                efeitos a 12 de fevereiro de 2019.
  Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019
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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO PÚBLICA - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/PP/2019

EDITAL: Pregão Presencial nº. 02/PP/2019.

PROCESSO: nº 4924/2019. Objeto: Aquisição de 300.000 Kg. De Policloreto de 
Alumínio, sendo a entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses. Moda-
lidade: Pregão Presencial. Proponentes: 02. Convocação sobre a retomada: Fi-
cam as proponentes intimadas que a sessão pública (retomada), será realizada no 
dia27/02/2019às 14h00min, que será realizada na sede desta Cia., situada a Rua Edu-
ardo Leekning, 550, Jardim Bela Vista, Nova Odessa/SP, CEP: 13385-016.

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019
RICARDO ONGARO

Diretor-Presidente
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AGENDA

16FEV
SÁBADO
STAND UP
20H
TEATRO MUNICIPAL
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PELUCA

22FEV
SEXTA-FEIRA
PARCERIA COM DENISE PELUSCH
19H
TEATRO MUNICIPAL
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INTERNACIONAL
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PARADA
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MÚSICA NA VARANDA
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CASARÃO CULTURA

MOON AND
SUN
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09H
PRAÇA CENTRAL

FEIRA DE
ARTESANATO
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DOMINGO
MÚSICA E GASTRONOMIA
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PRAÇA CENTRAL

ESTAÇÃO DO
SAMBA
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR 2019-2029

Às 11h06 do dia 12 de fevereiro do ano de 2019, nas dependências da Emefei Pre-
feito Simão Welsh, sito a Avenida João Bento Carneiro, 335, Jardim Santa Rita II, 
Centro - Nova Odessa/SP, teve início a primeira audiência pública como parte do 
processo e revisão do Plano Diretor 2019-2029, do município de Nova Odessa/SP. 
Paulo Henrique Bichof, Presidente do Conselho de Municipal de Desenvolvimento 
Urbano – COMDUR abriu a audiência cumprimentando os pares e os presentes, 
ressaltando o local da lista de presença, bem como a necessidade de sua assinatura 
sendo que passou a apresentar a mesa. Apresentou os membros da mesa, Sr. Erik 
Ortolano, diretor de Obras da Prefeitura e o Sr. Robson Fontes Paulo, Secretário de 
Assuntos jurídicos do Município de Nova Odessa, sendo este último escolhido para 
secretariá-lo durante a audiência; após, foi solicitado ao Sr. Fábio Simões para 
proferir em bom tom o horário de início, fora dito que se iniciava a reunião às 
11h06, passando a palavra ao Sr. Edson Antônio Teixeira para leitura do Edital de 
Convite, Justificativas e Esclarecimentos, o qual passou à leitura do material. Re-
tornada a palavra ao presidente, este ressaltou o local da lista de presença, bem 
como a necessidade de sua assinatura, além de ressaltar a possibilidade de elabora-
ção de perguntas e sugestões por escrito para comporem o processo; após, determi-
nou pausa de cinco minutos para elaboração dos questionamentos e sugestões; 
Após, fora passada a palavra para o Sr. Erik, o qual passou a apontar todas as alte-
rações previstas no anteprojeto do Plano diretor, o qual solicitou o tempo que fosse 
necessário para tais explicações, tendo sido deferido pelo Presidente; com apresen-
tação em slides e apontamentos nos mapas passados junto ao telão do município;  
Foram ressaltadas, por primeiro, as alterações quanto Emissão de diretrizes, sendo 
que a emissão de diretriz de parcelamento de solo passará a estar condicionada à 
emissão de certidão expedida pela Secretaria Municipal de Educação certificando 
da existência de vagas suficientes nas escolas e creches próximas da área da referi-
da diretriz, bem como pela Secretaria Municipal de Saúde certificando da existên-
cia de capacidade de atendimento à demanda a ser gerada na área da referida dire-
triz. Assim, a emissão das certidões exigidas fica condicionada ao cumprimento das 
possíveis exigências a serem indicadas pelas respectivas secretarias, as quais po-
dem demandar novas e necessárias ações a serem implementadas pelos respectivos 
empreendedores; Após, fora exposto a previsão da interligação da Estrada de São 
Gonçalo até a Eduardo Karkliz passando por trás do Residencial Recanto da Fazen-
da, bem como a Interligação da Avenida São Gonçalo com a Avenida Ampélio 
Gazzetta através da Rua José Maria Belinatti, compreendendo o alargamento desta 
via; Em seguida, fora expostas as previsões de alargamento e duplicação das vias 
Avenida Rodolfo Kivitz da Rua Tamboril até a Rua Frederico Puke, que dá acesso 
ao Bairro Recanto do Guarapari ,Trecho da Avenida Brasil a partir do Jardim Ma-
rajoara até a Avenida São Gonçalo e Estrada Eduardo Karklis, na sua totalidade; 
ato contínuo, houve a exposição da previsão da criação de novas vias, quais sejam 
a Via de ligação entre a Avenida Ampélio Gazzetta e Avenida Carlos Botelho, Via 
de ligação do bairro Jardim São Jorge até a estrada Rural que conduz ao bairro 
Chácaras Reunidas Anhanguera, bem como Ligação com Chácaras Acapulco; em 
seguida, foi trazida a correção da porcentagem de áreas verdes, sendo que para to-
dos os loteamentos a porcentagem de área verde passa para 20%, adequando-se à 
legislação federal, sendo que atualmente é de 15%; Após, fora trazida a alteração 
no comprimento das quadras  de novos loteamentos, sendo que nos loteamentos 
residenciais de alta densidade e altíssima densidade ou mistos, o comprimento das 
quadras não poderá ser superior a 180,00m (cento e oitenta metros) e o perímetro 
não poderá ser superior a 500,00m (quinhentos metros) lineares, já que atualmente 
o comprimento é de 120m; em seguida, é proposto que aos novos empreendedores 
a obrigatoriedade de os novos lotes que possuírem viela sanitária, obrigatoriamen-
te deverão dispor de tubulação para afastamento de águas pluviais executados na 
referida faixa, além da obrigatoriedade de em decorrência do aumento de energia 
elétrica para iluminação pública do novo empreendimento, caberá ao Loteador/
Empreendedor, á título de compensação, as obrigações de utilizar luminárias de 
Led e ou de tecnologia superior que vier a substitui-la em todo o perímetro interno 
do empreendimento para iluminação pública, deverá ser dimensionado a nova car-
ga a ser instalada e compensada esta nova demanda em substituição de mesma 
tecnologia em luminárias já existentes a serem apontadas pelo município, propi-
ciando o não acréscimo de custeio mensal de Iluminação pública ao município; 
após, fora exposta a proposta de haver a possibilidade de o município poder recusar 
a aprovação de projetos cujas características configurem construção visando o des-
membramento de terreno, em bairros em que o desdobro é proibido mediante ato 
normativo específico; Em seguida foi exposta a proposta onde os parcelamentos 
poderão adotar a forma fechada desde que, no pedido de diretrizes ou no requeri-
mento formulado pela associação de moradores legalmente constituída, os parcela-
dos manifestem tal intenção e o projeto apresentado atenda a todas as normas urba-
nísticas referentes a loteamento e também aos seguintes requisito, com área de 
fechamento de até 500.000 m², desde que não haja prejuízo ao Sistema viário; 
Após, foi exposta a sugestão de adequação de comércios, em específico daqueles 
de tipo C II, quais sejam supermercados com até 740 m² (Setecentos e quarenta 
metros quadrados) passam a se enquadra como tal; ato contínuo, foi apresentada a 
proposta de alteração quanto aos loteamento de interesse social, onde a área míni-
ma dos lotes é de 160m² (cento e sessenta metros quadrados), devendo observar a 
frente mínima de 8m (oito metros) e lateral mínima de 20m (vinte metros); Em 
seguida, expôs-se a alteração em que conjuntos vila somente poderão ser localiza-
dos nas zonas predominantemente residenciais  ZPR, sendo que o número de uni-
dade habitacionais não poderão ultrapassar 200 (duzentas) unidades, devendo dis-
por de área interna de lazer correspondente a 5% do total da área de implantação e 
20% de área verde, sendo dispensada a área mínima exigida para sistema viário; 
Após, foi trazida a previsão dos Condomínios de Lotes ou conjunto residencial 
horizontal de lotes onde deverão respeitar os requisitos urbanísticos característicos 
da zona em que se encontra, ficando limitado a uma área máxima de 100.000m² 

(cem mil metros quadrados) de perímetro fechado , sendo dispensada a área míni-
ma exigida para sistema viário;  Ato contínuo, foi trazida a previsão onde para 
construções do tipo R5, acima de 30 (trinta) unidades, será necessário dispor de 
uma vaga de visitante para cada 20 apartamentos a serem dispostas dentro do perí-
metro da propriedade objeto; Em seguida, foi exposto que, passariam a ser consi-
deradas faixas especiais as seguintes vias: Rua Tamboril, Rua Silvio de Paula, Av. 
São Gonçalo, Av. Brasil, Av. Eddy de Freitas Criciúma, Estrada Eduardo Klarklis,  
Av. Rodolfo Kivitz,  Rua Goiânia, Rua Antônio Zanaga , Av. José Vieira de Souza  
e  Av. Maurílio Bagne da Silva . Todos os terrenos de esquina dos bairros Monte 
das Oliveiras, Jardim Santa Rita I E Jardim Santa Rita II passam a ter uso misto 
(residencial/comercial) mantendo os índices de ocupação e aproveitamento das zo-
nas em que estão implantados; Após, foi exposta a alteração do mapa de zoneamen-
to, explicando a sistemática da localização de áreas em seu corpo; Em seguida fo-
ram trazidas as alterações dos índices urbanísticos a) Para Construções e 
Edificações: Coeficientes de aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 
(sete décimos); b) Para parcelamento de solo será permitido as condições de média, 
alta e altíssima densidade. II- ZPR-2: a) Para Construções e Edificações: Coeficien-
tes de aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 (sete décimos); b) Para 
parcelamento de solo será permitido as condições de média e alta densidade. Neste 
zoneamento para novos empreendimentos somente são aprovados loteamentos/par-
celamento de solo com acesso único controlado. III- ZPR-3: a) Para Construções e 
Edificações: Coeficientes de aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 
(sete décimos); b) Para parcelamento de solo será permitido as condições de média 
e alta densidade. IV- ZPR-4: a) Para Construções e Edificações: Coeficientes de 
aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 (sete décimos); b) Para parce-
lamento de solo será permitido as condições de média e alta densidade. Neste zo-
neamento para novos empreendimentos somente são aprovados loteamentos/parce-
lamento de solo com acesso único controlado; V- ZPR-5: a) Para Construções e 
Edificações: Coeficientes de aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 
(sete décimos); b) Para parcelamento de solo será permitido as condições de média 
e alta densidade. VI- ZPR-6: a) Para Construções e Edificações: Coeficientes de 
aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 (sete décimos); b) Para parce-
lamento de solo será permitido as condições de média e alta densidade. VII- ZPR-
7: a) Para Construções e Edificações: Coeficientes de aproveitamento: 2,0 (dois) e 
Taxa de ocupação: 0,7 (sete décimos); b) Para parcelamento de solo será permitido 
as condições de média e alta densidade; VIII- ZPR-8: a) Para Construções e Edifi-
cações: Coeficientes de aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 (sete 
décimos); b) Para parcelamento de solo será permitido as condições de média e alta 
densidade. Neste zoneamento para novos empreendimentos somente são aprovados 
loteamentos/parcelamento de solo com acesso único controlado. IX- ZPR-9: a) 
Para Construções e Edificações: Coeficientes de aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa 
de ocupação: 0,7 (sete décimos); b) Para parcelamento de solo será permitido as 
condições de média e alta densidade. Neste zoneamento para novos empreendi-
mentos somente são aprovados loteamentos/parcelamento de solo com acesso úni-
co controlado. X- ZPR-10 a) Para Construções e Edificações: Coeficientes de apro-
veitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 (sete décimos); b) Para 
parcelamento de solo será permitido as condições de média, alta e altíssima densi-
dade. Neste zoneamento para novos empreendimentos somente são aprovados lo-
teamentos/parcelamento de solo com acesso único controlado. Onde se tratara de 
bacias de abastecimento, deve ser incentivado o reuso de águas pluviais, bem como 
a diminuição da taxa de impermeabilização; encerrada a apresentação pelo Sr. Erik, 
com a palavra o Presidente, fora aberta a palavra aos presentes; iniciaram-se as 
perguntas dos presentes, onde o Sr. Davison solicitou esclarecimentos acerca de 
estudos existentes sobre um viaduto que ligaria a Av. João Pessoa ao Bairro nossa 
Senhora de Fátima, estes foram esclarecidos pelo Sr. Erik, o qual disse não conhe-
cer estudos sobre o caso apresentado e que o plano não trata do tema, tendo sido 
interpelado pelo Sr. Davison sobre possível divergência, a sendo respondido pelo 
Sr. Erik que será apurada se existir; Passada a palavra ao presente, o Sr. o Sr. Heli-
ton, o presente, perguntou acerca dos motivos da mudança de zoneamento para 
ZPR 4 de uma ZEIS, questionando ainda qual seria o déficit habitacional do muni-
cípio; O Sr. Erik respondeu que a informação acerca do déficit habitacional deveria 
ser encaminhada por meio de protocolo, haja vista não ser parte do anteprojeto, 
passando a responder que a mudança do zoneamento visa limitar a área mínima dos 
lotes para duzentos metros quadrados, onde os proprietários de áreas ali inseridas 
possuem loteamentos aprovados, os moldes de zonas predominantemente residen-
ciais, tendo sido novamente interpelado pelo Sr. Héliton, que perguntou se ZEIS 
será substituída por outra, sendo respondido pelos. Erik que não; Passada a palavra 
a presente Sra. Marineuza, esta questionou acerca dos novos corredores comer-
ciais, sendo que já existe dificuldade de estacionar os veículos nos locais em ques-
tão; o Sr. Erik passou a responder, explicando as exigências de vagas já existentes, 
bem como para empreendimentos futuros, mediante estudo de impacto de vizi-
nhança, sendo interpelada pela Sra. Marineuza quanto ao corredor comercial da Av. 
Rodolfo Kivitz, no que tange a ciclovia, sendo respondido pelo Sr. Erik que será 
analisado a situação específica de cada bairro o qual seja transpassado pela aveni-
da; dada a palavra ao Sr. Claudinei, este questionou quanto à existência de uma 
ZEIS, que possui diretrizes de lotes de cento e sessenta metros quadrados no míni-
mo, cortada pela Avenida São Gonçalo, a qual seria corredor comercial, exigindo 
que os lotes que possuam testada com ela deveriam obedecer às regras daqueles de 
características comerciais, gerando assim certa incompatibilidade; pelo Sr. Erik foi 
respondido que essa metragem é a mínima, não única e que os empreendedores 
futuros deverão adequar seus projetos conforme o zoneamento, interpelado pelo Sr. 
Claudinei, este sugeriu que todos os novos empreendimentos futuros que possuam 
lotes com frente para a Avenida São Gonçalo deveriam ser comerciais, com medi-
das de doze metros de frente por vinte e cinco de lados obrigatoriamente, sendo 
respondido pelo Sr. Erik que constará em ata a sugestão, passando a fazer parte do 
processo; Dada a palavra ao presente, o sr. André Faganelo, este questionou se o 
zoneamento ao redor do bairro Estância Hípica será alterado; O Sr. Erik respondeu 
que não haverá alterações; Passada a palavra ao Sr. Fábio Simões, que questionou 
se as mudanças de algumas áreas possibilitando abertura de comércio em alguns 
bairros poderiam abrir precedente para solicitação de comércios novos em bairros 
predominantemente residências, como o Maria Helena questionou ainda a como se 
dá a composição do conselho de desenvolvimento urbano – COMDUR; pelo Sr. 
Erik fora respondido que para tal, tem que ser cumpridas formalidades e obedeci-
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das diretrizes a serem sanadas por meio de consultas públicas, sendo que as altera-
ções previstas no anteprojeto tem origem na regularização de situação já existente, 
onde fora solicitado para que se procedesse dessa forma, haja vista que os adqui-
rentes das esquinas não comerciais, quando da compra, foram levados a acreditar 
que todas seriam comerciais; Dada a Palavra ao Sr. Robson, este respondeu que os 
procedimentos observam as normatizações legais, sendo que ainda haverá partici-
pação na finalização do anteprojeto em debate, nos termos das resoluções do Con-
selho das Cidades; Passada a palavra ao Sr. Carlos Francisco, este perguntou se 
existem garantias que novos empreendimentos satisfarão as diretrizes de infraes-
trutura pretendidas, dando como exemplo o residencial Terra América, empreendi-
mento que aumentará em torno de mil famílias uma região sem previsão de adequa-
ção da malha viária, inclusive o fornecimento de água, sugerindo que se vincule 
contrapartidas dos novos loteamentos a realização de obras de infraestrutura neces-
sárias, sendo que reforçou a sugestão do Sr. Claudinei e que naquela região não 
seja possível a construção de prédios com mais de dois pavimentos; dada a palavra 
ao Sr. Erik, este respondeu que, com relação à pressão da água nos loteamentos da 
região da Estância Hípica se deu em função de medidas adotadas pela CODEN para 
fins de redução de perdas e desperdícios na rede de fornecimento, segundo seus 
representantes o informaram, quanto ao residencial Terra América, já havia a apro-
vação  anterior ao ano de 2013, porém, as alterações sugeridas visam a tentativa de 
sanar os problemas anteriormente não previstos quando da aprovação, no que tange 
as contrapartidas, a prefeitura já solicita que o empreendedor realize as obras cabí-
veis para a redução do impacto do empreendimento, citando como exemplo a du-
plicação da Avenida Rodolfo Kivitz, que será realizada pelo responsável pelo lote-
amento Recanto das Águas, sendo realizada pausa técnica para substituição do 
cartão de memória, retomando as respostas, complementando que, embora de com-
petência da CODEN, sabe-se que esta exige o cumprimento de compensações e 
contrapartidas às expensas do empreendedor; Interpelado pelo Sr. Presidente, este 
intervindo para manter a ordem da audiência, relatou que estavam sendo feitas as 
perguntas em duplicidade, tanto oral, quanto por escrito, determinando que os pre-
sentes não perguntem oralmente as questões já apresentadas por escrito; Passada a 
palavra para o Dr. Robson, este complementou as respostas ao Sr. Carlos, dizendo 
que reforçando que todos os processos de aprovação são públicos e podem ser 
acessados por qualquer do povo, sendo que a legislação municipal vigente já exige 
que a prefeitura condicione a aprovação do empreendimento que seu responsável 
realize obras para a redução dos impactos que irá causar, sendo interpelado pelo Sr. 
Erik, este complementou ainda que a prefeitura pode, segundo a necessidade do 
caso, exigir contrapartidas locais diferentes do município, sendo que o Sr. Carlos 
pediu novamente a palavra, sugerindo que conste no anteprojeto que o empreende-

dor deve realizar as obras de redução de impacto, sendo esclarecido pelo Sr. Erik 
que essas medidas já são obrigatórias; Passada a palavra ao Sr. Presidente, este 
novamente ressaltou que, conforme foram expostas as regras da audiência, que 
serão respondidos os questionamentos entregues por escrito, devendo os presentes 
respeitar a ordem; pedida a palavra pelo Sr. Claudinei, este questionou sobre a si-
tuação da medida quando da duplicação da Avenida Rodolfo Kivitz, se esta será 
mantida para toda a sua extensão; O Sr. Erik passou a responder que dependerá da 
peculiaridade da altura da via, podendo variar para  mais ou para menos, sendo 
interpelado pelo Sr. Claudinei, que sugeriu que fossem obrigados os novos empre-
endimentos do lado direito da via que adequasse ao padrão de um metro do cantei-
ro, sendo respondido pelo Sr. Erik que, na realidade, o canteiro possui função de 
segurança, possuindo metragens variadas, já que sua função é prevenir que veícu-
los invadam as faixas contrárias; passada a palavra para o Sr. Presidente, este sus-
pendeu a audiência por cinco minutos para a leitura das perguntas por escrito e por 
email; retomada a audiência; Sr. Presidente, este solicitou ao Sr. Edson a leitura dos 
e-mails, sendo lidas as respostas pelos Srs. Robson e Erik, sendo que tais ficam 
fazendo parte integrante desta ata; dada a palavra ao Sr. Edson que leu as sugestões 
do Sr. Heliton, que resume-se no incentivo de redes subterrâneas, ampliação e re-
cuperação de calçadas e padronização, ações integradas com municípios vizinhos 
como exemplo a travessia do Bairro são Jorge com o Jardim Picerno, promover 
conexão dos fragmentos de conservação e recuperação, possibilidade de implanta-
ção de empreendimentos de interesse social para famílias de faixa um e dois pos-
sam ser implantados onde o zoneamento permitir, demarcação de áreas de regula-
rização segundo lei federal 13.465/2017; pedida a palavra pelo Sr. Erik, que 
questionou o sr. Héliton quanto à passagem do exemplo, pois já existe , sendo es-
clarecido pelo Sr. Héliton que o intuito é para travessia de pedestres; Passada a 
leitura do questionamento do Sr. André Faganelo, já respondida, posto que reali-
zada oralmente; Passou-se a leitura do Sr. Carlos, sendo que já possui parte res-
pondida, posto que realizada oralmente, sendo esclarecido que questionamentos 
que dependam de setores outros serão por estes respondidos posteriormente; Pas-
sada a leitura da Sugestão do Sr. Davison, que requisita estudo para ampliação do 
cemitério, sendo posicionado pelo Dr. Robson que não é objeto do anteprojeto e 
que será encaminhada para o setor responsável; Sr. Presidente encerrou a audiên-
cia pública convidando os presentes à comparecerem as demais audiências que se 
realizariam nos dias 12, 13 e 14 do mês de fevereiro do ano de 2019, sendo que 
solicitou ao Sr. Marcelino que informasse o horário de encerramento, a qual ver-
balizou que jaziam 13h00; assim, Robson Fontes Paulo, Secretário designado pelo 
Sr. Presidente do COMDUR e nesta qualidade Presidente desta Audiência Pública, 
lavrou esta ata.
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