
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE COLATINA-ES
ATA 01 de 02 DE FEVEREIRO DE 2016

Aos 02 (dois) dias do mês de Fevereiro (02) de dois mil e dezesseis (2016), às 08:30 (oito e trinta horas), na sala

de  reunião  da  SEDETUR  –  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Economico  e  Turismo,  localizada  na

Avenida Angelo Giubert, nº 261, Bairro Esplanada, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Plano

Diretor  de  Colatina-ES,  em sessão ordinária,  estando presentes  os  seguintes  conselheiros:  Daniel  Dadalto

Schultz (Secretário Interino), representante da SEMDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e

Presidente  do  Conselho;  Breno Fernandes,  representante  do  CREA -  Conselho Regional  de  Engenharia  e

Agronomia/ES;  Francisco Hermes Lopes,  representante da  AEAC - Associação de Engenheiros, Arquitetos e

Agronômos de Colatina (membro titular); José Carlos Diniz, representante da SEMTRAN – Secretaria Municipal

de Transito, Transporte e Segurança; José Afonso C. Coelho e Robson Fernando Campos, representante da

SEMPLAN – Secretaria Municipal  de Planejamento (membro suplente);  Adalberto de Castro Galvão Neto,

representante da SEMOB – Secretaria Municipal de Obras;  João Batista Azevedo da Silva, representante da

UNASCOL  SUL –  Assossiação  de  Moradores  da  Região  Sul  de  Colatina;  José  Carlos  Loss  Júnior,

representante  da  SEMDER  -  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural;  Carlos  Augusto  Carneiro,

representante da  ASSEDIC – Associaçao Empresarial de Desenvolvimento de Colatina; Leandro Camatta de

Assis, representante do IFES – Instituto Federal do Espírito Santo; Rafael Rebelo de O. Albane, representante

do  IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal;  Daniel Pereira de Araujo, representante da  ACODE;

Osmar José Saquetto, representante da  OAB/ES – Ordem dos Advogados do Brasil;  Eliamar de Alvarenga,

representante  do  CBMES -  Corpo  de  Bombeiro  Militar  do  Espírito  Santo  –  3º  CIA;  Pablo  José  Miclos,

representante do FINDES/SENAI  e Natalia Stein Polez Pereira, secretária da SEMDUR. Depois de verificada a

existencia de "Quorum",o presidente do Conselho deu por aberta a reunião ordinária, foram apresentados objetos

de  análises  e  deliberações  os  seguintes  processos:  1º  –  3.135/2015  –  HABIBRAS/ENGESTE: Objeto  de

Análise: Apresentação do RIU – Relatório de Impacto Urbano – da proposta de Loteamento Vivenda Santa Maria

por seu representante geógrafo Patrick Palassi da Silva. Deliberação: Em discussão e após apresentação dos

quesitos pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da

solicitação e do RIU. No entanto, o requerente deverá atender ao parecer do engenheiro analista da SEMDUR e

requerer laudo de vistoria para loteamento no IDAF, além de demais documentos necessários pela SEMDUR.  2º

– 2.301/2016 – REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA: Objeto de Análise: Apresentação do RIU – Relatório de

Impacto Urbano – da proposta do Supermercado Extrabom, no bairro São Silvano, por seu responsável técnico

engenheiro Francisco Hermes Lopes. Deliberação: Em discussão e após apresentação dos quesitos pelo Setor

Técnico  da  SEMDUR,  os Conselheiros,  por  maioria,  foram favoráveis  ao  empreendimento  quanto ao uso e

ocupação do solo. O processo deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito – SEMTRAN, para

análise e parecer quanto ao sistema viário e trânsito em análise conjunta com a SEMDUR.  3º – 99600000028608



– MONTANA BLUE CONFECÇÕES EIRELI ME: Objeto de Análise: Anuencia quanto ao uso e ocupação do

solo  do  empreendimento  com  atividade  de  transporte  de  cargas  com  uso  tolerado  na  localidade.  O

empreendimento não esta instalada no local e possui toda infraestrutura para seu funcionamento, de acordo com

parecer do Técnico Luan Gomes. Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do setor técnico da

SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da solicitação quanto ao uso/atividade,

devendo  entretanto  o  requerente  apresentar  RIU  –  Relatório  de  Impacto  Urbano.  4º  –  22.797/2015  –

SUPERMERCADO  DOIS  AMIGOS:  Objeto  de  Análise:  Anuencia  quanto  ao  uso  e  ocupação  do  solo  do

empreendimento com atividade de uso tolerado na localidade.  Deliberação: Da análise do processo e após

apresentação do setor técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da

solicitação.  5º – 23.853/2015 – RE – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME: Objeto de Análise: Anuencia

quanto ao uso e ocupação do solo do empreendimento com atividade de lavanderia industrial de uso tolerado na

localidade. O empreendimento se encontra em funcionamento.  Deliberação: Da análise do processo e após

apresentação do setor técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da

solicitação quanto ao uso/atividade. 6º – 24.954/2015 – ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA: Objeto de Análise:

Anuencia quanto ao uso e ocupação do solo do empreendimento com atividade vinculada a lubrificação de uso

tolerado na localidade. Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do setor técnico da SEMDUR,

os Conselheiros,  por  maioria,  foram favoráveis  pela  aprovação da  solicitação  quanto  ao uso/atividade.  7º  –

25.987/2015 – SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS: Objeto de Análise: Anuencia

quanto ao uso e ocupação do solo do empreendimento com atividade de posto de revenda de combustíveis de

uso tolerado na localidade.  O empreendimento se encontra  em funcionamento.  Deliberação: Da análise do

processo e após apresentação do setor técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela

aprovação da solicitação quanto ao uso/atividade. 8º – 26.800/2015 – DANIEL CAETANO: Objeto de Análise:

Anuencia quanto ao uso e ocupação do solo do empreendimento com atividade de distribuidora de água mineral

de uso tolerado na localidade.  Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do setor técnico da

SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da solicitação quanto ao uso/atividade.

9º – 26.397/2015 – GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES: Objeto de Análise: Anuencia quanto ao uso e ocupação

do solo do empreendimento com atividade de comércio varejista de bebidas de uso tolerado na localidade. O

empreendimento se encontra em funcionamento. Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do

setor técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da solicitação quanto

ao uso/atividade. 10º – 18.987/2015 – KV MACHADO CONFECÇÕES ME: Objeto de Análise: Anuencia quanto

ao uso e ocupação do solo do empreendimento com atividade de lavanderia e tinturaria industrial de uso tolerado

na localidade.  Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do setor  técnico da SEMDUR, os

Conselheiros,  por  maioria,  foram  favoráveis  pela  aprovação  da  solicitação  quanto  ao  uso/atividade.  11º  –

164/2016 – CARLA ZOTTELI AMICHI: Objeto de Análise:  Anuencia quanto ao uso e ocupação do solo do

empreendimento com atividade de distribuidora de água de uso tolerado na localidade. Deliberação: Da análise



do processo e após apresentação do setor técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis

pela aprovação da solicitação quanto ao uso/atividade. 12º – 27.118/2015 – JOILSON MATUSOCH: Objeto de

Análise: Apreciação quanto a viabilidade de aprovação de projeto para construção de imóvel comercial com 02

pavimentos, localizado no bairro São Silvano. Trata-se de imóvel localizado no entorno do córrego São Silvano,

no qual já existe uma laje edificada sobre o mesmo. Segundo análise técnica do Sanear, não há impedimentos

ambientais para implantação da edificação. Deliberação: A maioria dos conselheiros foram favoráveis ao uso do

comércio, porém, o projeto arquitetônico deverá sofrer alterações a fim de reduzir a construção até o limite do

córrego, não edificando sobre o mesmo. 13º – 23.800/2015 – BRAIDIO OLIVEIRA TÁVORA: Objeto de Análise:

Apreciação quanto a viabilidade de aprovação de projeto para construção e ampliação de imóvel multifamiliar

com  03  pavimentos,  localizado  no  bairro  Maria  das  Graças,  sem  afastamento  lateral.   Deliberação:  Os

conselheiros,  por  maioria,  foram  desfavoráveis  à  construção,  devendo,  portanto,  o  requerente  atender  a

legislação  vigente.  14º  –  24.854/2015  –  ANTONIO ZOÉ ROLDI:  Objeto  de  Análise:  Apreciação  quanto  a

viabilidade de aprovação de projeto para construção de imóvel comercial com 01 pavimento, sem afastamento

frontal, localizado no bairro Vila Lenira. Deliberação: Trata-se de imóvel localizado em uma rua no qual a maioria

dos imóveis se encontra edificado no alinhamento frontal, de acordo com a planta de localização apresentada

pelo responsável técnico. Após discussão, os conselheiros, entenderam pela aprovação da solicitação quanto ao

recuo  frontal,  devendo  o  requerente  apresentar  fotos  ampliadas  do  entorno  da  edificação  para  maior

embasamento do processo.  Após o mesmo retorne ao conselho para nova apreciação.  Não existindo qualquer

outra manifestação, o presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata, a qual foi por mim,

Natalia Stein Polez Pereira ___________________________, redigida e lida e, ao final, aprovada e assinada

por todos os conselheiros presentes.

DANIEL DADALTO SCHULTZ
 SEMDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Presidente do Conselho

BRENO FERNANDES
CREA -Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ES

FRANCISCO HERMES LOPES
AEAC - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agronômos de Colatina



JOSÉ CARLOS DINIZ

SEMTRAN – Secretaria Municipal de Transito, Transporte e Segurança

ROBSON FERNANDO CAMPOS

SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento 

JOSÉ AFONSO C. COELHO

SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento 

OSMAR JOSÉ SAQUETTO
OAB/ES – Ordem dos Advogados do Brasil

ADALBERTO DE CASTRO GALVÃO NETO
SEMOB – Secretaria Municipal de Obras

JOÃO BATISTA AZEVEDO DA SILVA
UNASCOL SUL – Assossiação de Moradores da Região Sul de Colatina

JOSÉ CARLOS LOSS JÚNIOR

SEMDER - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural



CARLOS AUGUSTO CARNEIRO
ASSEDIC -  Associaçao Empresarial de Desenvolvimento de Colatina

PABLO JOSÉ MICLOS
FINDES/SENAI

LEANDRO CAMATTA DE ASSIS
IFES -  Instituto Federal do Espirito Santo

RAFAEL REBELO DE O. ALBANE
IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal

DANIEL PEREIRA DE ARAUJO
 ACODE

ELIAMAR ALVARENGA
CBMES - Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo – 3º CIA


