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

Rua Melvin Jones, 90, 3º Andar, Bairro Esplanada – Colatina (ES)
Telefone: 3177-7077

ATA 04 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE COLATINA-ES

Aos 06 (seis) dias do mês de Julho (07) de dois mil e dezessete (2017), às 08:00 (oito horas), na sala de reunião

da SEDETUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 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:  Breno  Dalapicola  Barcelos

Superintendente da SEDUMA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Presidente

do Conselho;  Renata Mattos Simôes  representante do  IFES –  Instituto Federal do Espirito Santo – Campos

Colatina; Breno Fernandes (membro titular) e Leandro Dellacqua Coutinho (membro suplente) representantes

do CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/ES; Francisco Hermes Lopes (membro

titular) representante da AEAC - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Colatina e Olivia Maria

Zon  (membro  suplente);  Renato  Moreira  representante  do  SANEAR-  Serviço  Colatinense  de  Saneamento

Ambiental;  Rafael  Rebelo de Oliveira  Albane  representante  do  IDAF –  Instituto  de Defesa Agropecuária  e

Frorestal;  José Carlos  Diniz,  representante  da  SEMTRAN – Secretaria  Municipal  de Transporte,  Transito  e

Segurança Pública;  Franco André Bereta  representante  da  ASSEDIC –  Entidade Empresarias  de Colatina;

Eliamar de Alvarenga representante do CBMES – Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo – 2° CIA do 2°

BBM e Natália Stein Polez Pereira, Profissional Municipal de Administração III (PMA III) da SEDUMA. Depois de

verificada a existência de "Quorum", o presidente do Conselho deu por aberta a reunião ordinária. Foi discutido e

sugerido pelo representante da APROC, Srº Nestor Andrade de Assis Netto, que a reunião do Conselho do PDM

seja realizada quinzenalmente e todos os conselheiros presentes foram de acordo com a solicitação. O contador

Nestor pediu a palavra na reunião para expor as dificuldades nas analises de processos de viabilidade e abertura

de empresas no municipio, bem como demora no retorno dos resultados e problemas de acesso as informações

no banco  de dados do  sistema do  municipio  e  junta  comercial.  Foram apresentados objetos  de análises  e

deliberações os  seguintes  processos: 1º  –  ESP1700292190 – VAGO TRANSPORTES: Objeto  de  Análise:

Solicitação  de  Viabilidade  de  empreendimento  não  estabelecido  no  local  com espaço  interno  para  fluxo  de

veículos longos e pesados, com atividade principal de transportes e hortaliças, localizada na Avenida Ada lberto

de Castro Galvão, N° 1.018, Bairro Barbados. O empreendimento encontra-se no zoneamento ZI0, categoria de
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uso comercio especial e serviço prncipal.  Deliberação:  Da análise do processo e após apresentação do setor

técnico  da  SEDUMA, os  Conselheiros,  por  maioria,  foram  favoráveis  pela  aprovação  solicitada .  2°   –  

ESP1700286860 – CIA DO JEANS INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO: Objeto de Análise: Solicitação

de Viabilidade de empreendimento com atividade principal de confecção de peças do vestuário, localizada na

Avenida Fioravante Rossi, N° 3.580, Bairro Honório Fraga. O empreendimento encontra-se no zoneamento ZI

categoria  de  uso  comércio  especial  e  serviço  principal.  Deliberação:  Da  análise  do  processo  e  após

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

solicitada. 3º – ESP1700259421 – COMERCIAL AGROPECUÁRIO NORTE EIRELI (PRO CAMPO): Objeto de

Análise:  Solicitação de Viabilidade de empreendimento nao estabelecido no local com atividade principal de

Comércio Varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimaçao , localizada na Rodovia do Café, N°

3.040,  Bairro  Carlos  Germano  Naumann.  O  empreendimento  encontra-se  no  zoneamento  ZUD  -  1,  sendo

categoria de uso comércio principal. Deliberação: Da analise do processo e após apresentação do setor tecnico

da SEDUMA, os conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovaçao solicitada. 4º – ESP1700259721 –

COMERCIAL AGROPECUÁRIO NORTE EIRELI ME: Objeto de Análise: Solicitação de renovação de carta de

anuencia de empreendimento com atividade principal de Comércio Varejista de animais  vivos e alimentos para

animais de estimaçao (Rações Bolzani), localizada na Rua Germano Naumann Filho, N° 240, Bairro Centro. O

empreendimento encontra-se no zoneamento ZUD - 1, sendo categoria de uso comércio principal. Deliberação:

Da analise do processo e após apresentação do setor tecnico da SEDUMA, os conselheiros, por maioria, foram

favoráveis pela aprovaçao solicitada. 5º - ESP1700261371 –  MJ2 CUSTOMIZAÇÃO LTDA: Objeto de Análise:

Solicitação  de  carta  de  anuência  de  empreendimento  já  estabelecido  no  local  (antiga  lavanderia  GB),  com

atividade principal de alvejamento, tingimento e torção de fios e tecidos, localizada à Rua Amarilio Caiado Fraga,

nº 228,  Bairro Honório Fraga.  O empreendimento encontra-se no zoneamento ZR3,  sendo categoria de uso

Industria Especial I4. Deliberação: Da analise do processo e após apresentação do setor tecnico da SEDUMA,

os conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovaçao solicitada.  6 º – 5.542/2017  – WANDER LUIZ

MENEGATTI: Objeto  de  Análise:  Solicitação  de  viabilidade  de  atividade  no  qual  era  estabelecido  no  local

empreendimento similiar  (pizzaria la romanina) com atividade principal de churrascaria em domicilio (serviços de

alimentação  para  eventos  e  recepções  –  buffet),  desprovido  de  estacionamento, localizada  na  Rua  Jacinto

Bassetti, N° 118, Bairro São Silvano. O empreendimento encontra-se no zoneamento ZUD - 1, sendo categoria

de  uso  comércio  principal.  Deliberação:  Da analise  do  processo  e  após apresentação  do  setor  tecnico  da
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SEDUMA, os conselheiros solicitaram do requerente que apresente local para vagas de estacionamento e RIU.

Tais  condicionantes  deverão ser  atendidas  e  apresentadas novamente  ao conselho  para  deliberação.  7 º  –

7.278/2017   –  LARISSA  TEBALDE  DE  OLIVEIRA: Objeto  de  Análise:  Solicitação  de  viabilidade  de

emprendimento já estabelecido no local  com atividade principal  de casa de festas e eventos, desprovido de

estacionamento e com alto impacto no transito local,  localizada na Rodovia Gether Lopes de Faria, N° 4.115, KM

09, Bairro Carlos Germano Naumann. O empreendimento encontra-se no zoneamento ZUD - 1, sendo categoria

de  uso  serviço  principal.  Deliberação:  Da  analise  do  processo  e  após  apresentação  do  setor  tecnico  da

SEDUMA,  os  conselheiros  solicitaram do  requerente  que  apresente  local  para  vagas  de  estacionamento  e

respeitar o recuo frontal imposto pela via (indices urbanisticos). Solicitam também da SEDUMA que entrem em

contato  com DER para obter  informações a respeito  das  rodovias  no  municipio  para facilitar  a  analise  dos

processos  e  aplicação  dos  indices  urbanisticos  da  lei  vigente.  Tais  condicionantes  deverão  ser  atendidas  e

apresentadas novamente ao conselho para deliberação.  8º – 12.293/2017 –  CARIAS GRANITOS DO BRASIL

LTDA: Objeto de Análise:  Solicitação anuência prévia quanto ao uso e ocupação do solo para licenciamento

ambiental de empreendimento já estabelecido no local , com atividade principal de corte e acabamento manual de

rochas ornamentais, localizada à Rua Jonas Taumaturgo Rocha, nº 95, Bairro Honório Fraga. O empreendimento

encontra-se no zoneamento ZR3, sendo categoria de uso Industria de Grande Porte I3. Deliberação: Da analise

do  processo  e  após  apresentação  do  setor  tecnico  da  SEDUMA,  os  conselheiros,  por  maioria,  solicitaram

encaminhar  processo  para  superintendente  de  meio  ambiente  da  SEDUMA para  analise  e  parecer.  9º  –

12.001/2017 –  PAULO ROBERTO MARTINS FILHO/MG COMÉRCIO ATACADISTA LTDA: Objeto de Análise:

Solicitação  de  Viabilidade  da  empresa  MG Comercial  Atacadista  Ltda  com atividade  principal  de  Comércio

Atacadista, localizada na Avenida das Nações, N° 2.230, Bairro Benjamin Carlos dos Santos  (Antigo IBC). O

empreendimento encontra-se no zoneamento ZUD - 2, sendo a atividade de uso tolerado. Foi lido e apresentado

parecer da conselheira Rita E. C. Tardin, que solicicitou vista do processo, que sugeriu "que se faça uma rua

paralela a rodovia, para que os acessos liberados no loca, não ocasionem um desequilibrio ao meio ambiente

urbanistico."  Deliberação:  Da analise  do  processo  e  após apresentação  do  setor  tecnico  da  SEDUMA,  os

conselheiros, após longa discussão, nao viram necessidade da construção de via paralela à rodovia conform e

sugerido pela conselheira e solicitaram, em comum acordo, que seja elaborado um Termo de Compromisso entre

o requerente e o municipio (para qualquer empreendimento naquela localidade) no qual venha a respeitar o

afastamento da via e o afastamento frontal do lote, visto possivel  expansão naquela região. A solicitação foi
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aprovado sem a necessidade de derrubar o muro frontal construido e o requerente fica ciente de que podem

haver  futuramente  intervenções  fisicas,  como  a  retirada  do  muro  no  local,  em  atendendimento  ao  TAC

estabelecido. Não existindo qualquer outra manifestação, o presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se

a presente Ata, a qual foi por mim, Natália Stein Polez Pereira______________________, redigida e lida e, ao

final, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes.

________________________________________________
BRENO DALAPICOLA BARCELOS

SEDUMA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Vice-Presidente do Conselho

________________________________________________

BRENO FERNANDES

CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

________________________________________________

LEANDRO DELLACQUA COUTINHO

CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

________________________________________________

RENATA MATTOS SIMÕES

IFES -  Instituto Federal do Espirito Santo Campus Colatina

________________________________________________
FRANCISCO HERMES LOPES

AEAC - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Colatina
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________________________________________________
RENATO MOREIRA 

SANEAR- Serviço Colatinense de Saneamento Ambienta

________________________________________________
 RAFAEL REBELO DE OLIVEIRA ALBANE

 IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Frorestal

________________________________________________
ELIAMAR DE ALVARENGA

CBMES - Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo – 2º CIA

________________________________________________
FRANCO ANDRÉ BERETA

ASSEDIC -  Entidade Empresarial de Colatina

________________________________________________
JOSÉ CARLOS DINIZ

SEMTRAN – Secretaria Municipal de Transporte, Transito e Segurança Pública

________________________________________________
MARIA OLIVIA ZON

AEAC - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Colatina
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