
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 30/PP/2018 que será realiza-
da na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida 
João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no 
dia 15/03/2019, às 9h15min, e tem por objeto: Contratação de empresa especializa-
da para realização de exames médicos de otorrinolaringologia para atendimento dos 
usuários da rede municipal de saúde. Informações poderão ser obtidas das 8h00min às 
16h30min, no endereço acima mencionado ou através do telefone (19) 3476.8602. O 
edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: http://www.novao-
dessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

ASSUNTOS DISCIPLINARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO 13130/2018

P.A.D. 103/2018. Dispositivo da r. decisão: "Pelo exposto, considerando o contido no 
relatório final pela Comissão Processante do qual acolho integralmente, consideran-
do a incidência, no caso, do disposto no art. 3°, inciso IX, bem como o disposto no 
art. 4°, inciso IX, considerando ainda o contido no art. 15 e considerando por fim o 
expresso disposto no art. 13, § 6°,  todos da Lei n° 2.913/2014, determino a aplicação 
da pena de suspensão com prejuízo dos vencimentos pelo prazo de 01 (um) dia ao 
processado R.A.M. Publique-se na forma da Lei."

Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
SUZELY AP. BARBOSA

OAB/SP 263.257
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que o edi-
tal de Pregão Presencial n.º 04/PP/2019, do tipo menor preço por lote, que trata 
do registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa especiali-
zada para realização de serviços de castração de cães e gatos com fornecimento 
de materiais e mão de obra (equipe de apoio), sofreu alteração na condição de 
participação referente à habilitação jurídica ficando o subitem 9.1.1 suprimido.  

 A sessão pública de processamento do pregão presencial fica prorrogado para o 
dia, 14 de março de 2019, às 09h:15min.

 O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição 
dos interessados, no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/
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Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

AVISO DE REAGENDAMENTO 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 
dia06/03/2019às 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, 26 de fevereiro de 2019
RICARDO ONGARO

Diretor-Presidente
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que, passariam a ser consideradas faixas especiais as seguintes vias: Rua Tamboril, 
Rua Silvio de Paula, Av. São Gonçalo, Av. Brasil, Av. Eddy de Freitas Criciúma, Estra-
da 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 zonas em que estão implantados; Após, foi exposta a alteração do mapa de zonea-
mento, explicando a sistemática da localização de áreas em seu corpo; Em seguida 
foram trazidas as alterações dos índices urbanísticos a) Para Construções e Edifica-
ções: Coeficientes de aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 (sete déci-
mos); b) Para parcelamento de solo será permitido as condições de média, alta e altís-
sima densidade. II- ZPR-2: a) Para Construções e Edificações: Coeficientes de 
aproveitamento: 2,0 (dois) e Taxa de ocupação: 0,7 (sete décimos); b) Para parcela-
mento de solo será permitido as condições de média e alta densidade. Neste zoneamen-
to para novos empreendimentos somente são aprovados loteamentos/parcelamento de 
solo com acesso único controlado. III- ZPR-3: a) Para Construções e Edificações: Co-
eficientes 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 parcelamento de solo será permitido 
as condições de média e alta densidade. Neste zoneamento para novos empreendimen-
tos somente são aprovados loteamentos/parcelamento de solo com acesso único con-
trolado; 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 parcelamento de solo será permitido as condições de média e alta 
densidade. VII- ZPR-7: a) Para Construções e Edificações: Coeficientes de aproveita-
mento: 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 Constru-
ções 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 empreendimentos somente são aprova-
dos 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 condi-
ções de média e alta densidade. Neste zoneamento para novos empreendimentos so-
mente são aprovados loteamentos/parcelamento de solo com acesso único controlado. 
X- ZPR-10 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 per-
mitido as condições de média, alta e altíssima densidade. Neste zoneamento para no-
vos empreendimentos somente são aprovados loteamentos/parcelamento de solo com 
acesso único controlado. Onde se tratara de bacias de abastecimento, deve ser incenti-
vado o reuso de águas pluviais, bem como a diminuição da taxa de impermeabilização; 
encerrada a apresentação pelo Sr. Erik, com a palavra o Presidente, foi aberta a palavra 
aos presentes, ressalvando que os questionamentos feitos por escrito serão respondidos 
nesta audiência, não havendo a necessidade de ser feita oralmente, prevenindo assim a 
duplicidade do questionamento; com a palavra o Vereador presente, o Sr. Angelo Rés-
tio, questionou acerca da junção da Avenida Eduardo Karklis com a Avenida Brasil, 
quando será efetivamente realizada a junção da Eduardo Karklis com a Avenida Am-
pélio Gazzeta, já que a situação atual já demanda tal medida, já que o início da avenida 
Rodolfo Kivitz precisa de alargamento, pois gera um estrangulamento do fluxo de ve-
ículos; respondido pelo Sr. Erik, este respondeu que as previsões no plano diretor de 
tais medidas geram prioridade na sua execução, não sendo possível a fixação do prazo, 
sendo que serão exigidas de futuros empreendedores para fins de compensação de 
impacto dos seus empreendimentos, como o exemplo dos loteamento recentemente 
aprovado na Avenida Brasil, onde o empreendedor deverá realizar a pavimentação 
desta via até a rua Eduardo Karklis, sendo que tais previsões podem, além deste meio, 
realizar com recursos próprios. No que tange a ligação da avenida Rodolfo Kivitz com 
a avenida Ampélio Gazzeta, já existe projeto, porém depende da realocação de galerias 
da CODEN, o que gera um elevado custo, sendo que o poder público, por meio do 
executivo ou do legislativo, podem angariar as verbas necessárias junto à convênios 
com outros órgãos. No trecho apontado, a via Rodolfo Kivitz possui o nome de Rua 
Eddy de Freitas Criciúma, sendo que seu alargamento já foi objeto de estudo, inclusive 
com a utilização de um pedaço da área da CODEN além de, numa faixa de terras co-
nhecidas como sendo do Espanhol, futuramente deverão ser utilizadas para esse fim, 
quando da realização de empreendimento no local, sendo tal alargamento possível; 
passada a palavra à Sra. Eleni, esta questionou acerca do bairro Monte das Oliveiras, 
se na proposta de alteração, realmente todas as esquinas do bairro passarão a ser co-
merciais, sendo respondido pelo Sr. Erik que sim, ressaltando que na audiência passada 
houveram sugestões contrárias à mudança, sendo interpelada pela Sra. Eleni, esta as-
severou sobre a rua Pastor Claudio, que é travessa da rua Oscar Araium, sendo que 
uma das esquinas é de sua propriedade, motivo pelo qual possuía interesse de constru-
ção de comércio no lote, sendo impedida em razão da situação atual, questionando 
quando poderá instalar comércio no local; pelo Sr. Erik foi respondido que no momen-
to ainda não é possível e que somente poderão ser construídos comércios em todas as 
esquinas quando e se for aprovado o anteprojeto, o qual dependa da Câmara Munici-
pal, ressaltando que o posicionamento da Sra. Eleni é favorável a alteração; sendo 
passada a palavra ao Sr. Héliton, que iniciou agradecendo a condução da mesa na dis-
cussão do anteprojeto, sendo que apontou um questionamento acerca do viário que 
passa por de trás do São Vicente, sendo continuação da avenida João Pessoa, sendo que 
em audiência pública sobre o plano de mobilidade urbana, fora discutida a possibilida-
de de criação de uma via passando ali, ligando a avenida Ampélio Gazeta e a avenida 
Rodolfo Kivitz, se não seria possível constar também no anteprojeto do plano diretor, 
sendo solicitado também que nas suas perguntas escritas, pudessem haver os aponta-
mentos no mapa projetado; pelo Sr. Erik foi respondido que na via em questão existe 
uma passagem de servidão para uma adutora da CODEN que leva água aos bairros da 
região, situando-se mais especificamente na área entre o Supermercado são Vicente e 
o Residencial Imigrantes, sendo que o prefeito alterou a natureza do local, passando a 
ser Rua, porém, encontra-se em área particular, dependendo de uma desapropriação 
pelo poder público ou de um projeto do particular envolvido junto ao GRAPOHAB 
para sua abertura, sendo que, pelo que sabe informalmente, o município não possui 
recursos para indenizar eventual desapropriação, sendo que existem restrições para 

 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

ATA DA 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
REVISÃO DO PLANO DIRETOR 2019-2029

Às 14h06 do dia 14 de fevereiro do ano de 2019, nas dependências Emef Alvina Maria  
Adamson, sito à Rua Aracaju, 215, Jardim São Jorge, Odessa/SP, teve início a terceira 
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 cumprimentan-
do os pares e os presentes, solicitando ao Sr.  Héliton para proferir em bom tom o ho-
rário de início, fora dito que se iniciava a reunião às 14h06, passando a palavra ao Sr. 
Edson Antônio Teixeira para leitura do Edital de Convite, Justificativas e Esclareci-
mentos, o qual passou à leitura do material. Retornada a palavra ao presidente. Passou 
a apresentar a mesa, apresentou os membros da mesa, Sr. Erik Ortolano, diretor de 
Obras da Prefeitura e o Sr. Guilherme Blumer Ferreira, membro do Conselho de Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano – COMDUR, sendo este último escolhido para 
secretariá-lo durante a audiência, sendo que este ressaltou o local da lista de presença, 
bem como a necessidade de sua assinatura, além de ressaltar a possibilidade de elabo-
ração de perguntas e sugestões por escrito para comporem o processo e de forma oral, 
sendo suspensa a audiência por cinco minutos para elaboração de eventuais questiona-
mentos; Retomado o andamento da audiência, com a palavra o Sr. Presidente, passada 
a palavra ao Sr. Erik para se apresentar os principais pontos de alteração, sendo de 
pronto deferida a dilação do tempo para tal, pelo tempo que for necessário; com a pa-
lavra o Sr. Erik, o qual passou a apontar todas as alterações previstas no anteprojeto do 
Plano diretor com apresentação 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 referida diretriz, bem como pela Secretaria Municipal de Saúde certificando da 
existência de capacidade de atendimento à demanda a ser gerada na área da referida 
diretriz. 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 Gon-
çalo até a Eduardo Karkliz passando por trás do Residencial Recanto da Fazenda, 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 Ki-
vitz da Rua Tamboril até a Rua Frederico Puke, que dá acesso ao Bairro Recanto do 
Guarapari ,Trecho da Avenida Brasil a partir do Jardim Marajoara 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 porcen-
tagem de áreas verdes, sendo que para todos 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 loteamen-
tos, 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, 
obrigatoriamente deverão dispor de tubulação para afastamento de águas pluviais exe-
cutados na referida faixa, além da obrigatoriedade de em decorrência do aumento de 
energia elétrica para iluminação pública do novo empreendimento, caberá ao Lotea-
dor/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 carga a ser 
instalada e compensada esta nova demanda em substituição de mesma tecnologia em 
luminárias já existentes a serem apontadas pelo município, propiciando o não acrésci-
mo de custeio mensal de Iluminação pública ao município; após, fora exposta a pro-
posta de haver a possibilidade de o município poder recusar a aprovação de projetos 
cujas características configurem construção visando o desmembramento de terreno, 
em bairros em que o desdobro é proibido mediante ato normativo específico; Em se-
guida foi exposta a proposta onde os parcelamentos poderão adotar a forma fechada 
desde que, no pedido de diretrizes ou no requerimento formulado pela associação de 
moradores legalmente constituída, os parcelados manifestem tal intenção e o projeto 
apresentado atenda a todas as normas urbanísticas 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 (Sete-
centos 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 mínima dos lotes é de 160m² (cento e sessenta metros quadrados), devendo obser-
var 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 localizados 
nas zonas predominantemente residenciais  ZPR, sendo que o número de unidade ha-
bitacionais não poderão ultrapassar 200 (duzentas) unidades, devendo dispor 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 mínima 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 perímetro da propriedade objeto; Em seguida, foi exposto 
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que áreas doadas ao município possam ser transformadas em vias públicas, sendo so-
licitado ao secretário que inclua sugestão na ata; pedida a palavre, o Sr. Presidente 
ressaltou que existe questionamentos acerca da desapropriação das áreas em questão, 
junto ao COMDUR, não havendo previsão para seu deslinde; passada a palavra ao 
presente, o Sr. Sebastião, este questionou acerca do local específico onde seria a liga-
ção do Bairro São Jorge com as áreas em sentido da anhanguera; pelo Sr. Erik foi res-
pondido que será preferencialmente no local onde já existe uma passarela de pedestres, 
próximo à Rua Rio de Janeiro, do bairro São Jorge, ressaltando que o traçado final será 
definido pela topografia do local após o estudo de engenharia; passada a palavra ao 
Presidente que suspendeu a audiência por cinco minutos para apreciação dos questio-
namentos escritos, naquilo que for tecnicamente possível; decorridos os cinco minu-
tos, fora dada a palavra ao Sr. Edson para a leitura dos e-mails, sendo lidas as respostas 
pelos Srs. Guilherme e Erik, sendo que tais ficam fazendo parte integrante desta ata; 
pelo Sr. Presidente, foi determinado que o Sr. Edson passasse à leitura dos questiona-
mentos feitos por escrito; passou-se à leitura do questionamento do Sr. Angelo Restio 
acerca do bairro Chácaras Reunidas, em específico a estrada dos Vasconcelos, que por 
ser estrada possui regramento de recuo diferente daqueles das avenidas, prejudicando 
indústrias, perguntando se haveria possibilidade de mudar para avenida; pelo Sr. Erik 
foi respondido que existe a possibilidade de seu alongamento até o bairro São Jorge e 
consequentemente poderia ser transformada, ficando registrado como sugestão, haja 
vista que este alongamento já assim o será em sua grande parte, já que existem lotea-
mentos projetados para a região contemplando a criação desta avenida; Ressalvado 
pelo Sr. Edson fora ressaltado que todos os questionamentos entregues no âmbito das 
audiências públicas serão parte da ata da referida, acompanhando o processo legislati-
vo; prosseguindo no questionamento do Sr. Angelo, onde questionado a situação em 
que, na região da Avenida São Gonçalo, um terreno que passar a ser comercial em ra-
zão das alteração poderá ser unificado com um residencial, transformando-se em mis-
to; pelo Sr. Erik foi respondido que sim, havendo essa previsão no plano; Pelo Sr. 
Presidente fora solicitado que o Sr. Erik, a título de complementação, que expusesse a 
proposta apresentada na segunda audiência pública, sendo por este exposto que houve 
sugestão nesse sentido, onde ficariam obrigados os futuros empreendimentos que te-
nham lotes voltados para a Avenida São Gonçalo sejam comerciais; Passada a leitura 
do questionamento da Sra. Rosimari, onde é questionado se existe previsão de altera-
ção rua Goiânia, haja vista esta ser muito utilizada, gerando trinca nas residências; Pelo 
Sr. Erik foi respondido que esta via está sendo transformada em faixa especial, sendo 
que esse assunto fora debatido no âmbito do anteprojeto do plano de mobilidade urba-
na, ficando inserida a sugestão de melhora no tráfego local para serem preservadas as 
construções da região; passada a leitura das propostas do sr. Héliton, compreendidas 
pela alteração do inciso V do artigo 116, incluindo como profissional autorizado para 
apresentar os documentos em questão aquele registrado no CAU, o conselho de arqui-
tetura e urbanismo, apresentando também proposta de alteração do artigo 79, estabele-
cendo critérios de benefícios na Lei do Plano Diretor; pedida a palavra pelo Sr. Erik, 
este ressaltou que em ralação aos profissionais inscritos no CAU, deve ser acatada, já 
que são devidamente habilitados para tanto, sendo que o referido órgão se desvinculou 
do antigo CREA, sendo este último somente para os engenheiros, sendo, portanto uma 

correção obrigatória para o anteprojeto; passada a leitura do formulário apresentado 
pela Sr. Carolina, onde o qual junta e-mails enviados anteriormente, sendo dito pelo Sr. 
Guilherme que será recebido, neste momento, como sugestões que ficarão integradas 
ao processo; passada a leitura do formulário do sr. Claudemir, o qual solicita aprecia-
ção de requerimentos apresentados na prefeitura no ano de 2018, os quais ele anexa; 
pelo Sr. Guilherme foi respondido que leu o número dos requerimentos, quais sejam o 
11.426 de 2018 e o 11.427 de 2018, que como sendo processos administrativos, serão 
respondidos em seus próprios autos, sendo que farão parte deste processo, como suges-
tão, seguindo a mesma regra aplicada à Sra. Carolina; interpelado pelo Sr. Claudemir, 
este solicitou a leitura e debate de seus requerimentos, sendo respondido pelo Sr. Gui-
lherme que, nos termos do edital, para tanto o interessado deveria tê-los apresentado 
no prazo estipulado, sendo facultado ao sr. Presidente permitir ou não o que requerido, 
ressaltando que o processo de elaboração é público, podendo ser consultado por quem 
de interesse; pelo Sr. Presidente foi dito que aqueles que tivessem interesse no conteú-
do dos formulários poderiam dirigir-se a mesa para consulta, após o encerramento da 
audiência, ficando vetada a leitura e debate dos anexos; Passada a leitura dos questio-
namentos do Sr. Héliton, este solicita esclarecimento baseados em estudos técnicos 
acerca as alterações dos zoneamentos de ZEIS 2 para ZPR 4, ZPR 2 para ZM 1, ZPR 
2 para ZC, ZM 5 para ZPRs 5 e 6, ZPI 5 para ZM 6; pelo Sr. Erik foi apontado no mapa 
as regiões alteradas, a ZEIS 2 foi alterada para ZPR 4 para impedir os empreendimen-
tos da região de que alterassem os parâmetros, instituindo lotes menores dos já aprova-
dos, sendo que atende ao melhor interesse social, além de restringir o acesso  
à esta, já que o aumento no adensamento da região poderá causar impactos na represa, 
quanto à ZPR2 foi alterada para ZM 1 por adequar à realidade preponderante do local, 
quanto a ZPR2 alterado para ZC foi acatada a sugestão apresentada no âmbito do an-
teprojeto anterior, ampliando de forma mais amena, já que haverá alterações nos parâ-
metros urbanísticos do local, no que tange a ZM5 alterada para ZPRs 5 e 6 está sendo 
feita uma correção do mapa, sendo que a lei já obrigava os lotes que fazem frente para 
as vias Pedro de Oliveira, Natalia Klava Muth e Ampélio Gazzeta são de uso misto, 
quanto a ZPI 5 alterado para ZM 6, fora também por motivo de correção, destacando 
as zonas criadas; lido pelo Sr. Edson a segunda parte do questionamento do Sr. Heliton, 
onde pergunta quais os critérios técnicos para a ocupação da área denominada ZIAP 
em recorte delimitado as margens da represa Recanto denominada ZPATR 7; pelo Sr. 
Erik foi respondido que, quando da desapropriação da área, a cerca de quarenta anos 
atrás, ficou acordado entre o executivo e os proprietários que aquela faixa de terra te-
riam aquela destinação como contrapartida do fornecimento de benfeitorias urbanas no 
local; Pelo Sr. Edson foi lida ainda a sugestão do Sr. Heliton, no sentido de manter a 
ligação da Av. São Gonçalo com a cidade de Sumaré, criando traçado de interligação 
metropolitana; Pelo Sr. Erik foi respondido que não será fechada a ligação, sendo que 
o anteprojeto prevê apenas a ligação desta avenida com a Rua José Maria Belinati 
como prioritária; com a palavra o Sr. Presidente, este solicitou ao Sr. Evandro que in-
formasse o horário de encerramento, a qual verbalizou que jaziam 15h58; assim o Sr. 
Presidente encerrou a audiência pública, sendo que Guilherme Blumer Ferreira, Secre-
tário designado pelo Sr. Presidente do COMDUR e nesta qualidade Presidente desta 
Audiência Pública, lavrou esta ata.
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