
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE COLATINA-ES
ATA   04   de 17 DE MAIO DE 2016

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Maio (05) de dois mil e dezesseis (2016), às 08:00 (oito 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:  Mathias  Coelho  Filho,

Secretário da  SEMDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Presidente do Conselho;  Breno

Fernandes e Leandro Coutinho, 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 Afonso da Costa Coelho, representante da SEMPLAN – Secretaria Municipal de

Planejamento (membro suplente);  Adalberto de Castro Galvão Neto, representante da  SEMOB – Secretaria

Municipal de Obras;  Eliamar de Alvarenga, representante do CBMES - Corpo de Bombeiro Militar do Espírito

Santo – 3º CIA;  Daniel Pereira de Araujo, representante da ACODE; Carlos Augusto Carneiro, representante

da ASSEDIC – Associaçao Empresarial de Desenvolvimento de Colatina; Pablo José Miclos, representante do

FINDES/SENAI;  João  Batista  Azevedo  da  Silva,  representante  da  UNASCOL  SUL –  Assossiação  de

Moradores da Região Sul de Colatina; Rafael Rebelo de O. Albane, representante  do IDAF - Instituto de Defesa

Agropecuária  e  Florestal; 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. Foi discutido e sugerido

pelos conselheiros presentes, adequações no transito para melhorar o mobilidade urbana e fluxo de veiculos e

pedestres em relaçao às faixas exclusivas de onibus no Bairro São Silvano e revisão do semaforo proximo ao

Supermercado Extra Bom São Silvano. Os membros presentes discutiram a respeito do fluxo de veiculos na

região onde se encontram os loteamentos Santa Clara, Caminho da Floresta, Noemia Vitali, Bosque da Princesa,

Recanto Marista entre outros, solicitando uma alternativa para o acesso estrangulado da ponte que liga o bairro

Marista  aos  Loteamentos  mencionados.  Além  do  mais,  os  conselheiros  solicitaram  um  posicionamento  da

Prefeitura Municipal de Colatina quanto a falta de infraestrutura em parte do Loteamento Santa Clara, ficando a

comunidade  local  sem possibilidade  de  acesso  aos  equipamentos  comunitários  e  áreas  de  uso  comum ali

projetadas.  Foi  proposto  adequações  no  mapa  de  Zoneamento  –  Anexo  6  da  Lei  5.273/2007  (adequação

6.042/2013):  1º ZR1 para ZI – Região próximo ao Frisa até a Rodovia / 2º ZI – Próximo a região da Bertoline / 3º

ZUD-2 podendo comportar Industrias I, II  e III  – Patrimonio dos Cachorros /  4º ZUD – BR 259 Bairro Mário

Giurizatto, proximo a Ponte do Pancas / 5º ZUD 2 – Quadra G do Loteamento Village Jardins / 6º ZUD 1 e Via

Indeficada – Rua Fioravante Zanetti no Bairro Carlos Germano Numann – Processo 16.087/2015 Renzo Morelato.

Foram apresentados para análises e deliberações os seguintes processos:  7.973/2011 – M e M IMOBILIÁRIA

LTDA: 1º – 9.197/2016 / 26.508/2015 – PETROPASY TECNOLOGIA EM POLIURETANOS LTDA: Objeto de

Análise:  Apreciação  quanto  ao  pedido  de  de  implantação  de  empreendimento,  apresentada  pelo  seu



autor/resposanvel tecnico Arquiteto Frederico Lopes Freire, no que se refere a instalação ao uso tolerado no

zoneamento do local e ao numero de vagas de estacionamento, localizada no Polo Industrial Mário Cassani.

Deliberação: Da  análise  do  processo, os  Conselheiros,  por  maioria,  foram  favoraveis  a  implantaçao  do

empreendimento no local. O numero de vagas de eastacionamento ficou deliberado em 80 (oitenta) vagas. O

projeto  deverá  atender  tambem  a  carga  e  descarga  de  veiculos  do  empreendimento.  2º  –  9.064/2016  –

JONATHAN  SOARES  BOLZAN  :   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 do Bairro Maria

das Graças. Deliberação: A atividade já encontra-se em funcionamento, não oferecendo transtornos ao local. Da

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

favoráveis pela aprovação da solicitação. 3º – 99600000185428 – BOA FONTE VEÍCULOS: Objeto de Análise:

Anuencia  quanto  ao  uso  e  ocupação  do  solo  do  empreendimento  com atividade  de  comércio  varejista  de

automoveis de uso tolerado na localidade do Bairro São Silvano.  Deliberação: A atividade já encontra-se em

funcionamento,  não oferecendo transtornos ao local.  Da análise do processo e após apresentação do setor

técnico  da  SEMDUR, os  Conselheiros,  por  maioria,  foram  favoráveis  pela  aprovação  da  solicitação.  4º  –

8.700/2016 –  ANTONIO CARLOS NELO GALVÃO:  Objeto  de  Análise:  Anuencia  quanto  a  viabilidade  de

localização e instalação de Lavanderia Hospitalar localizada no bairro Carlos Germano Naumann, tendo como

proprietário Sr.º Henrique José Motta Neto. Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do setor

técnico  da  SEMDUR, os  Conselheiros,  por  maioria,  foram  favoráveis  pela  aprovação  da  solicitação.   5º  –

325/2016  (18.099/2015  /  7.671/2016)  –  INDUSTRIA DE  RAÇÕES COLATINA EIRELI: Objeto  de  Análise:

Anuencia quanto ao uso e ocupação do solo com atividade de Industria e Comercio de Rações de uso tolerado

na localidade de São Zenon e parecer quanto a necessidade da apresentação do Relatório de Impacto Urbano.

Deliberação: A atividade já encontra-se em funcionamento, não oferecendo transtornos ao local. Da análise do

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

aprovação da solicitação. 6º – 24.599/2015 – ROSILDA CORREA DA SILVA: Objeto de Análise:  Apreciação

quanto a viabilidade de aprovação de projeto para Aprovação de Imovel Residencial Unifamiliar com 01 (um)

Pavimento,  localizado  no  Bairro  São  Silvano,  sem  afastamento  frontal.  Deliberação: Trata-se  de  imóvel

localizado  em uma  rua  no  qual  a  maioria  dos  imóveis  se  encontra  edificado  no  alinhamento  frontal.  Após

discussão, os conselheiros, entenderam pela aprovação da solicitação quanto ao recuo frontal.  7º – 10.630/2016

– ZACHÉ PRE-MOLDADOS LTDA ME: Objeto de Análise:  Anuencia quanto ao uso e ocupação do solo do

empreendimento com atividade de Industria e Comercio na localidade do Bairro Honorio Fraga. Deliberação: A

atividade nao é permitida no local de acordo com a Lei 5.273/2007. Entretanto, a empresa funciona usando o

espaço fisico já existente e está em situação consolidada. Da análise do processo e após apresentação do setor

técnico  da  SEMDUR, os  Conselheiros,  por  maioria,  foram  favoráveis  pela  aprovação  da  solicitação.  8º  –

7.1992016 – PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE COLATINA:  Objeto de Análise:  Apreciação quanto a

viabilidade de aprovação de projeto para Construção de Igreja, localizado na Rua Sebastião Gonçalves Dias, no



Bairro  Carlos  Germano  Naumann. Deliberação: O  imovel  encontra-se  em Zona  Residencial  e  em via  não

identificada.  Da análise do processo e após apresentação do setor técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por

maioria,  foram  favoráveis  pela  aprovação  da  solicitação  desde  com a  identificação  da  Via:  Rua  Sebastião

Gonçalves Dias. 9º – 3.135/2015 – HABIBRAS/ENGESTE: Objeto de Análise: Apreciação quanto a viabilidade

de aprovação de projeto da proposta de Loteamento Vivenda Santa Maria, no Bairro Fazenda Vitali. Deliberação:

O proprietário atendeu os requisitos do analista tecnico da SEMDUR e já foi apresentado ao conselho o Relatório

de Impacto Urbano. Os Conselheiros tomaram ciencia do empreendimento e o processo deverá proseguir para

aprovação.  10º – 7.945/2016 – BERETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA: Objeto de Análise:

Apresentação do RIU – Relatório de Impacto Urbano – da proposta de Loteamentos Recanto Marista I e Recanto

Marista II por seu representante Arquiteto e Urbanista José Afonso da Costa Coelho.  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. O processo deverá ser encaminhado a Secretaria de Transito

para analise e parecer. 

 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.
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