
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR 2019-2029

Às 18h13 do dia 11 de fevereiro do ano de 2019, nas dependências do Auditório do 
Paço Municipal da Prefeitura de Nova Odessa, sito à Av. João Pessoa, 777, 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 Henri-
que Bichof, Presidente do Conselho de Municipal de Desenvolvimento Urbano – 
COMDUR abriu a audiência cumprimentando os pares e os presentes, solicitando ao 
Sr. Luiz Carlos Contato para proferir em bom tom o horário de início, fora dito que se 
iniciava a reunião às 18h13, passando a palavra ao Sr. Edson Antônio Teixeira para 
leitura do Edital de Convite, Justificativas e Esclarecimentos, o qual passou à leitura 
do material. Retornada a palavra ao presidente, este ressaltou o local da lista de pre-
sença, bem como a necessidade de sua assinatura, além de ressaltar a possibilidade de 
elaboração de perguntas e sugestões por escrito para comporem o processo; após foi 
explicado que foram encaminhados ofícios para entidades representativas da socieda-
de civil convidando-as para participarem das audiências públicas; após, determinou 
pausa de cinco minutos para elaboração dos questionamentos e sugestões; Passou a 
apresentar a mesa de cinco em cinco minutos. Apresentou os membros da mesa, Sr. 
Erik Ortolano, diretor de Obras da Prefeitura e o Sr. Guilherme Blumer Ferreira, 
membro do Conselho de Municipal de Desenvolvimento Urbano – COMDUR, sendo 
este último escolhido para secretariá-lo durante a audiência. Após, fora passada a 
palavra para o Sr. Erik, o qual passou a apontar todas as alterações previstas no ante-
projeto do Plano diretor, o qual solicitou o tempo que fosse necessário para tais expli-
cações, tendo sido deferido pelo Presidente; com apresentação em slides e aponta-
mentos 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 
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Municipal de Saúde certificando da existência de capacidade de atendimento à de-
manda a ser gerada na área da referida diretriz. Assim, a emissão das certidões exigi-
das fica condicionada ao cumprimento das possíveis exigências a serem indicadas 
pelas respectivas secretarias, as quais podem demandar novas e necessárias ações a 
serem implementadas pelos respectivos empreendedores; Após, fora exposto a previ-
são da interligação da Estrada de São Gonçalo 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, com-
preendendo o alargamento desta via; Em seguida, fora expostas as previsões de alar-
gamento 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 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 porcentagem de áreas verdes, sendo 
que para todos os loteamentos a porcentagem de área verde passa para 20%, adequan-
do-se à legislação federal, sendo que atualmente é de 15%; Após, fora trazida a alte-
ração 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 com-
primento é de 120m; em seguida, é proposto que aos novos empreendedores a obriga-
toriedade de os novos lotes que possuírem viela sanitária, obrigatoriamente 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 ilumi-
nação pública do novo empreendimento, caberá ao Loteador/Empreendedor, á título 
de compensação, as obrigações de utilizar luminárias de Led e ou de tecnologia supe-
rior que vier a substitui-la em todo o perímetro interno do empreendimento para ilu-
minação 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 acréscimo de custeio mensal de 
Iluminação pública ao município; após, fora exposta a proposta de haver a possibili-
dade de o município poder recusar a aprovação de projetos cujas características con-
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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 ocu-
pação: 0,7 (sete décimos); b) Para parcelamento de solo será permitido as condições 
de média, alta e altíssima densidade. Neste zoneamento para novos empreendimentos 
somente são aprovados loteamentos/parcelamento de solo com acesso único contro-
lado. 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, foi dado cinco minutos para 
que fossem analisados, pelos membros da mesa, os questionamentos apresentados; 
retomada a audiência, iniciaram-se as perguntas dos presentes, onde o Sr. Geninho 
solicitou esclarecimentos acerca das alterações das obrigatoriedades relativas à ilumi-
nação pública, estes foram esclarecidos pelo Sr. Erik; Passada a palavra ao presente, 
o Sr. Manuel Messias, este questionou sobre a abertura e trajeto da via de ligação 
entre o são Jorge e a Fazenda Fortaleza, se já existem loteamentos aprovados na área 
da Fazenda Fortaleza e quanto a permeabilidade do solo, já que a região possui histó-
ricos de enchentes, tendo o Sr. Erik respondido aos questionamentos, sendo que o 
trajeto da via de ligação é definida pela topografia do local, que existem loteamentos 
já aprovados e no que tange a permeabilidade do solo, na região já há zoneamento de 
área com restrição de edificação e com previsão para construção de piscinão para 
prevenção de enchente; passada a palavra para o Sr. Heliton, o presente, este deixou 
posta sua preocupação com a situação de zona industrial do município em local o qual 
pode vir a prejudicar o tráfego em razão de onde se situa, sendo que o Sr. Erik respon-
deu esclarecendo que a instalação de novas indústrias depende de estudo de impacto 
de vizinhança, sendo que há possibilidade de negar a instalação de novas indústrias 
caso sejam prejudiciais urbanisticamente falando, retornada a palavra ao Sr. Heliton, 
fora questionada a ausência de áreas verdes no mapa, passando a palavra ao Sr. Erik 
que respondeu que o mapa apresentado é de zoneamento, sendo certo de que as áreas 
verdes e de preservação estão previstas em texto legal, sendo sugerido pelo Sr. Heli-
ton que a prefeitura faça um mapa destacando as áreas questionadas, além de questio-
nado acerca dos cuidados necessários com as áreas de captação de água para abaste-
cer as represas, pois são industriais, sendo respondido pelo Sr. Erik que no mapa 
existem delimitações de bacia de contribuição, zonas em que as águas correrão para 
as represas e assim sendo, todos os empreendimentos nessas áreas, deverão realizar 
tratamento destas águas; passada a palavra ao Sr. Luiz Carlos Contato questionou se 
a proposta contempla zoneamento das áreas sujeitas a alagamento, sendo respondido 
pelo Sr. Erik que o que se propõe no presente momento é a manutenção das previsões 
das diretrizes para tanto, já incluídas no plano vigente; passada a palavra ao Sr. Leo-
nardo Campos, este questionou acerca do caimento mínimo das ruas, sendo respondi-
do pelo Sr. Erik que já há questionamento por email, o qual será respondido ao final 
da audiência; Passada a palavra ao Sr. Fabio Simões sobre a abertura de vias no bair-
ro Maria Helena, sendo respondido pelo Sr. Erik que houveram manifestações contrá-
rias por parte dos moradores, não mais constando no anteprojeto atual; passada a pa-
lavra para o Sr. Presidente, este suspendeu a audiência por cinco minutos para a 
leitura das perguntas por escrito e por email; retomada a audiência; dada a palavra ao 
Sr. Erik, que leu a pergunta do Sr. Ivan, acerca da regularização do bairro Recanto 
Ceci, sendo respondido que o Plano diretor não trata da regularização, mas que no 
âmbito do processo administrativo estão sendo solicitados providências para tanto; 
Passada a leitura do questionamento do Sr. Geninho, acerca do zoneamento do Bairro 
Campo Belo, sendo respondido pelo Sr. Erik que a alteração no mapa atual é, na rea-
lidade, uma adequação de um equívoco do passado, adequando-se a realidade já exis-
tente no local; pedida a palavra pelo Sr. Guilherme, este leu o questionamento do Sr. 
Manuel Messias, esclarecendo que já há questão idêntica no email, a qual será respon-
dida ao final; ainda com a palavra, o Sr. Guilherme leu os questionamentos do Sr. 
Heliton, os quais foram os mesmos feitos por este verbalmente e devidamente respon-
didas; com a palavra o Sr. Presidente, este solicitou ao Sr. Edson a leitura dos e-mails, 
sendo lidas as respostas pelos Srs. Guilherme e Erik, sendo que tais ficam fazendo 
parte integrante desta ata; passada a palavra ao Sr. Presidente, este solicitou à Sra. 
Rachel que informasse o horário de encerramento, a qual verbalizou que jaziam 
19h51; assim o Sr. Presidente encerrou a audiência 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, nos locais apresentados, assim, Guilherme Blumer Fer-
reira, Secretário designado pelo Sr. Presidente do COMDUR e nesta qualidade Presi-
dente desta Audiência Pública, lavrou esta ata.

figurem construção visando o desmembramento de terreno, em bairros em que o des-
dobro 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 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 requisi-
to, com área de fechamento de até 500.000 m², desde que não haja prejuízo ao Siste-
ma 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 qua-
renta 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 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 localizados nas zonas 
predominantemente residenciais  ZPR, sendo que o número de unidade habitacionais 
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 res-
peitar 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 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, 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 zonas em que estão implantados; Após, foi exposta a alteração do mapa de zone-
amento, 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 zonea-
mento para novos empreendimentos somente são aprovados loteamentos/parcela-
mento 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 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. Neste zoneamento para 
novos empreendimentos somente são aprovados loteamentos/parcelamento de solo 
com acesso único controlado; V- ZPR-5: a) Para Construções e Edificações: Coefi-
cientes 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 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 e alta den-
sidade; VIII- ZPR-8: 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 zonea-
mento para novos empreendimentos somente são aprovados loteamentos/parcela-
mento 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 empreendimentos somente são aprovados 
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