
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CMPDC – Conselho Municipal do Plano Diretor de Colatina
Rua Elpidio Ferreira da Silva, s/n, Bairro Adélia Giuberti, Colatina/ES 

Telefone: 3177-7048

 ATA 04-2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DO PLANO DIRETOR DE COLATINA-ES  (CMPD-COLATINA)

Aos 02 (dois) dias do mês de  junho (06) de dois mil  e vinte  dois (2022), às 08h15min (oito horas e quinze

minutos), no auditório do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), localizado na Rua Benjamin

Costa, n.º 105, Bairro Marista, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor de Colatina-ES

(CMPD-C),  em  sessão  ordinária,  estando  presentes  os  seguintes  conselheiros:  Edvaldo  Almeida  Vieira

(membro titular) Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma) e Presidente do

Conselho; Francisco Hermes Lopes (membro titular) representante da AEAC – Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Colatina; Leandro Dellacqua Coutinho (membro suplente) representantes do CREA – Conselho

Regional  de  Engenharia  e  Agronomia;  Agostinho  de  Vasconcelos  Leite  da  Cunha (membro  titular)

representante do  Ifes – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina;  Lenize Varnier Mazolini Guio

(membro titular), representante da  OAB  – Ordem dos Advogados do Brasil;  Welder Hintz da Silva (membro

titular) representante do Sanear – Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental; José Carlos

Diniz Lourenço (membro titular) representante da  Semtran – Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e

Segurança  Pública;  Carolina  Paulino  do  Couto (membro  titular)  representante  da  Semfaz –  Secretaria

Municipal da Fazenda e Gustavo Conopca Lievore (membro suplente) representantes do CAU – Conselho de

Arquitetura  e  Urbanismo do  Brasil.  Além dos  conselheiros,  estavam presentes:  Gustavo  Tavares  Emerick

(Engenheiro Analista da Seduma); Rodrigo Costa Bissoli (Engenheiro Analista da Seduma); Willian da Cunha

Ventura (Engenheiro  Analista  da  Seduma);  Marco  Wilker  Figueiredo  de  Souza (Engenheiro  Analista  da

Seduma); Gilmara  Driely  Martins  Bispo (Estagiário  de  Nível  Superior  da  Seduma); e  Leonardo  Lizardo

(Coordenador  de  Informação,  Planejamento  Urbanístico  e  Ambiental)  que  anotou  todas  as  informações

pertinentes às manifestações e deliberações pelos conselheiros para elaboração da presente ATA.  Depois de

verificada a existência de "Quórum", o Presidente do Conselho deu por aberta a reunião ordinária, conforme

dispõe o Artigo 15, parágrafo 1° do Regimento Interno do Conselho Municipal do Plano Diretor de Colatina. Após

iniciou-se a análise das  matérias, conforme a pauta do dia:  1) 017.741/2021 – ROGERIO FRANCISCO DE

OLIVEIRA: Solicitação de Aprovação de Projeto Arquitetônico para construção de 01 (um) imóvel residencial

com 04 (quatro) pavimentos, com área total de 975,79 m², localizada na Avenida Pedro Vitali, Bairro Fazenda

Vitalli, Colatina/ES, Inscrição Municipal nº 01.02.029.0139.001. Autor do projeto Vivian Moura Fadini. Engenheiro

analista da Seduma Willian da Cunha Ventura solicita o envio do processo ao CPDM, em virtude do projeto não
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respeitar integralmente os afastamentos frontais nas referidas vias.  Manifestações: O engenheiro analista do

processo  Willian  da  Cunha  Ventura,  apresentou  o  projeto,  sua  localização  e  a  implantação  da  edificação,

destacando  que  o  afastamento  solicitado  é  menor  do  que  o  previsto  por  Lei.  Apresentou  o  relatório  das

edificações do entorno, demostrando que não repeitam o afastamento previsto. Expôs que qualquer alteração no

afastamento da via, pode ser prejudicial para futuras alterações no local, sendo um dos principais acessos para

os bairros no entorno. O conselheiro Francisco esclareceu que os loteamentos do entorno possuem cerca de

1500 lotes, possuindo assim potencial para grande fluxo de pessoas na região. Destacou ainda, que a prefeitura

possui um projeto de uma ponte que interliga o bairro Vila Lenira até a Fazenda Vitali, desta forma sendo um

acesso importante para a região.  O conselheiro Agostinho salientou que o lote possui  um grande potencial

construtivo, assim não sendo necessário a retirada do afastamento na edificação. O conselheiro José Carlos

Diniz, expõe que a via não pode ser estrangulada na entrada do bairro, para não prejudicar futuras alterações no

local.  Deliberação:  Dirimidas  todas as  dúvidas  e  estando aptos  a  votar,  os  Conselheiros,  por  maioria  dos

votantes,  foram  desfavoráveis a  solicitação  da  redução  do  afastamento,  optando  pela  permanência  do

afastamento  previsto  por  Lei.  O  conselheiro  Leandro  se  absteve  da  votação,  por  ser  morador  da  rua.  Por

impedimento regimental, não houve votação do Presidente do Conselho Edvaldo Almeida Vieira. 2) 1836/2022 –

GILSON CEZARIO DE JESUS: Solicitação de Aprovação de Projeto Arquitetônico para construção de 01

imóvel residencial unifamiliar com 02 pavimentos, com área total de 280,06 m², localizado na rua João Jonas,

s/n, Bairro Vila Lenira, Colatina/ES, Inscrição Municipal nº 01.01.088.0117.001. Autora do projeto arquitetônico

Natália Stein Polez Pereira. Engenheiro Analista da Seduma Marco Wilker Figueiredo de Souza, solicita o envio

do processo ao CMPD, para definição do zoneamento a ser utilizado para prosseguimento da análise do projeto,

visto que ele está localizado em uma zona de expansão urbana (ZEU), próximo de uma ZR-2/1. Manifestações:

O engenheiro analista Marco Wilker apresentou o projeto, evidenciando que a edificação está próximo ao rio

Santa  Maria,  ressaltou  ainda  que  o  processo  ainda  vai  para  o  setor  do  Meio  Ambiente.  Destacou,  que  a

edificação está inserida em uma ZEU, assim é necessário saber qual zoneamento deve utilizar para a análise. O

analista Marcos entende que o local deve ser entendido como ZR2-1, sendo o mesmo zoneamento da região do

entorno. O conselheiro Leandro destacou que em períodos de chuva é o primeiro local da cidade que alaga.

Deliberação:  Dirimidas  todas  as  dúvidas  e  estando  aptos  a  votar,  os  Conselheiros,  por  unanimidade,

entenderam que a edificação deve ser analisada como ZR2-1. Por impedimento regimental, não houve votação

do Presidente do Conselho Edvaldo Almeida Vieira. 3) 4893/2021 – NILTON MACIEL DE OLIVEIRA: Solicitação

de aprovação de projeto arquitetônico para construção de um galpão comercial com 01 pavimento, localizado
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na estrada Colatina x Graça Aranha, lotes nº 01,02,03,04 e 05, quadra 18, loteamento Jardim Tropical, s/n, Bairro

Mario Giurizato,  Inscrição Municipal  nº  01.05.659.0071.001.  Autor  do projeto  Gilmar C.  Das Neves Lima.  O

engenheiro analista Gustavo Tavares Emerick solicita o envio do processo para o CMPD para verificado se o

conselho possui maiores exigências para instalação do empreendimento de uso  tolerado.  Manifestações: O

engenheiro analista Gustavo apresentou o processo e sua localização. Demostrou que a edificação está inserida

em uma ZUD 1, e seu uso é tolerado na região, assim encaminhou para o conselho para maiores exigências

sobre o projeto. Destacou que quando for  implantar a atividade na edificação, deverá ser feito o pedido de

viabilidade do empreendimento. Expôs ainda, que não possui nenhuma exigência para implantação do galpão.

Deliberação:  Dirimidas todas as dúvidas e estando aptos a votar,  os Conselheiros, por unanimidade, foram

favoráveis  para  instalação  do  galpão,  sem  maiores  exigências.  Por  impedimento  regimental,  não  houve

votação do Presidente do Conselho Edvaldo Almeida Vieira. 4) 012.328/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE: Solicitação definição do zoneamento no trecho entre o 8º

Batalhão da Polícia Militar e a rua Pedro Epichin, conforme art. 131 da Lei Municipal. O engenheiro analista da

Seduma Rodrigo  Costa  Bissoli,  vai  apresentar  o  processo.  Manifestações:  O  engenheiro  analista  Rodrigo

apresentou a proposta do projeto de Lei para criação do zoneamento no trecho entre o 8º Batalhão da Polícia

Militar e a rua Pedro Epichin (Avenida Beira Rio), onde atualmente é definido como uma Zona Especial (ZE 2).

Destacou  que  atualmente  não  possui  parâmetros  para  análise  de  projeto.  Evidenciou  que  os  parâmetros

apresentados são apenas para a praça e não para os imóveis da rua Pedro Epichin. O conselheiro Leandro

evidenciou que caso construam alguma edificação na praça, iria ser muito prejudicial para a cidade, sendo um

local de grande valor paisagístico e de lazer para a população. O concelheiro Gustavo constatou que ocorreu

algo similar a Praça Sol Poente, consequentemente redução o potencial de lazer da praça. O conselheiro Diniz

evidenciou que o projeto do enrocamento foi feito para construções de edificações públicas, como a instalação

da nova rodoviária.  O presidente Edvaldo,  expôs que para nível  de informação, está previsto no local  uma

unidade do Corpo de Bombeiros, para a área próxima a pista de skate, assim a provocação da alteração do

zoneamento é em função desta solicitação. O conselheiro Leandro destacou que a área verde é muito importante

para a cidade. O presidente Edvaldo, esclareceu que a implantação da edificação do Corpo de Bombeiros é no

final da praça, e na proposta do zoneamento seria enquadrado como uso tolerado. O conselheiro José Carlos

Diniz, expressou que quando houver algum evento na praça, como uma festa, carnaval ou show e o carro do

Corpo de Bombeiros, tiver que passar, iria ser um problema. O presidente Edvaldo, destacou que no momento a

votação é apenas para alteração do zoneamento, para a instalação do Corpo de Bombeiros a discussão é em
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um outro momento. O engenheiro Willian, expressou que seria interessante repensar nessa área como um todo,

assim subdividir a área em outros zoneamentos como uma ZPA para preservar a área verde e dividir a outra área

para instalação dos órgãos públicos. O conselheiro Diniz expôs que a área é muito importante para o Lazer de

Colatina. O conselheiro Gustavo apontou que seria melhor desapropriar um lote vazio do outro lado da rua

Pedro Epichin para instalação do Corpo de Bombeiros. O conselheiro Diniz sugeriu que a implantação do Corpo

de Bombeiros fosse feita nos galpões no IBC, não sendo interessante para a cidade a redução da área pública.

O conselheiro Agostinho destacou que Colatina está perdendo muitas áreas públicas para implantação de órgãos

públicos. O presidente Edvaldo porpôs que não houvesse votação do processo na atual reunião, sugerindo que

um  representante  do  Corpo  de  Bombeiros  encontra-se  presente  para  esclarecer  dúvidas  sobre  o  projeto.

Deliberação: Não houve votação, para definição do zoneamento no trecho entre o 8º Batalhão da Polícia Militar

e a rua Pedro Epichin, continuando a análise em uma próxima reunião com a presença de um representante do

Corpo de Bombeiros. 5) 007.326/2021 – MAIARA RAMILE FERIGUETTE: Solicitação de Aprovação de Projeto

Arquitetônico para Documentação de 01 (um) imóvel residencial unifamiliar com 02 (dois) pavimentos com área

total de 149,00 m² e construção de 01 (um) imóvel residencial de 01 (quatro) pavimentos com área de 235,67 m²,

localizado na rua Francisco Cunha com rua João XXIII,  nº 127, Bairro Maria Ismênia, Colatina/ES, Inscrição

Municipal  nº  01.03.040.0057.001.  O  responsável  técnico/autor  do  projeto  engenheira  civil  Lais  Fereguetti.

Engenheiro  Analista  da  Seduma  Rodrigo  Costa  Bissoli,  solicita  o  envio  do  processo  para  o  CMPD  para

ampliação e mudança de uso de uma edificação regularizada pelo PRE e apreciação quanto a supressão do

afastamento frontal.  Manifestações: O engenheiro analista Rodrigo apresentou o processo e sua localização,

destacando que é para supressão de afastamento frontal.  Ressaltou que dos 27 imóveis  inseridos na rua,

apenas 3 respeitam o afastamento frontal. Esclareceu ainda que a edificação vai ser ampliada e alterar o uso da

edificação. O conselheiro Diniz apontou que na rua da escadaria poderia suprimir o afastamento, porém para

entrada de veículos na entrada prevista, teria que destruir  a calçada da escadaria, caso contrário não seria

possível.  O  engenheiro  Willian  esclareceu  que  suprimir  totalmente  o  afastamento  é  algo  prejudicial

urbanisticamente. O conselheiro Gustavo expôs que o acesso para a rua é muit estrangulado. O conselheiro

Leandro expressou que a edificação possui  espaço, não sendo necessário a supressão do afastamento.  O

engenheiro Rodrigo esclareceu que a supressão do afastamento é para a rua inteira. O conselheiro Agostinho

apontou que conforme a Lei, se maior parte das edificações da rua estão no alinhamento, o requerente pode

solicitar para seguir também o alinhamento. Deliberação: Dirimidas todas as dúvidas e estando aptos a votar, os

Conselheiros, por maioria dos votantes, foram  favoráveis ao afastamento de  1,00 metro na rua Francisco
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Cunha. Por impedimento regimental, não houve votação do Presidente do Conselho Edvaldo Almeida Vieira. 6)

015.754/2021 – ILSON VANDERLEY SOELLA: Solicitação de aprovação de projeto de reforma de imóvel de

uso misto, localizado na rua Adwalter Ribeiro Soares, nº 132, Bairro Centro, Colatina/ES, inscrição municipal nº

01.03.004.0164.001/002/003/004. Autor do projeto arquitetônico Luiz Carlos da Luz Junior. Engenheiro Analista

da Seduma Rodrigo Costa Bissoli, solicita o envio do processo ao CMPD, para orientações sobre a aplicação da

legislação, quanto a necessidade ou não da exigência da vaga de garagem.  Manifestações:  O engenheiro

analista Rodrigo apresentou o processo e sua localização. Destacou que é uma reforma sem acréscimo de área,

e neste caso não é necessário vaga de garagem. O engenheiro Marco esclareceu que a vaga de garagem é por

unidade habitacional e não pela área da edificação. O analista Rodrigo expôs que atualmente o local é um

apartamento, e o requerente está solicitando alteração para dois.  Deliberação: Dirimidas todas as dúvidas e

estando aptos a votar, os Conselheiros, por unanimidade, foram  favoráveis a solicitação, sem exigência da

vaga  de  garagem.  7)  EXTRAPAUTA: Após  término  da  reunião  o  conselheiro  Leandro  solicitou  a  palavra.

Apontou  que  na  região  do  ponto  central  de  Colatina,  não  possui  áreas  para  pedestres.  Ressaltou  que  foi

instalado grades na praça, impedindo que os pedestres adentrem no local. Expôs ainda, a falta de calçada na

região, levando os pedestres a transitar na rua, sendo algo perigoso para pedestres.  Não existindo quaisquer

outras  manifestações,  o  Presidente do Conselho deu  por  encerrada a reunião  às 10h20min,  lavrando-se  a

presente Ata, a qual foi por mim, Leonardo Lizardo, Coordenador de Informação, Planejamento Urbanístico e

Ambiental  da  Seduma  _____________________,  redigida  e,  ao  final,  aprovada  e  assinada  por  todos  os

conselheiros presentes.

______________________________________
EDVALDO ALMEIDA VIEIRA – Conselheiro titular
Seduma – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

______________________________________
AGOSTINHO DE VASCONCELOS LEITE DA CUNHA  – membro titular
Ifes – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina

_____________________________________
CAROLINA PAULINO DO COUTO  – membro titular
Sem-faz – Secretaria Municipal da Fazenda

______________________________________
FRANCISCO HERMES LOPES – Conselheiro titular
AEAC – Associação de Engenheiros e Arquitetos de Colatina
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_____________________________________
GUSTAVO CONOPCA LIEVORE  – membro suplente
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

_____________________________________
JOSÉ CARLOS DINIZ LOURENÇO  – membro titular
Semtran – Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

______________________________________
LENIZE VARNIER MAZOLINI GUIO  – membro titular
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

______________________________________
LEANDRO DELLACQUA COUTINHO  – membro suplente
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

 

______________________________________
WELDER HINTZ DA SILVA  – membro titular
Sanear – Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

______________________________________
GILMARA DRIELY MARTINS BISPO
Estagiário de Nível Superior da Seduma

______________________________________
 GUSTAVO TAVARES EMERICK
Engenheiro Analista da SEDUMA

______________________________________
RODRIGO COSTA BISSOLI
Engenheiro Analista da SEDUMA

______________________________________
MARCO WILKER FIGUEIREDO DE SOUZA
Engenheiro Analista da SEDUMA

______________________________________
WILLIAN DA CUNHA VENTURA
Engenheiro Analista da SEDUMA
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