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 ATA 07-2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE COLATINA-ES CMPDC

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Junho (06) de dois mil e vinte (2020), às 08:15 (oito horas e quinze minutos), via

aplicativo ZOOM reuniram-se os membros do Conselho do Plano Diretor Municipal de Colatina-ES CMPDC, em

sessão ordinária,  por  vídeo  conferência,  estando presentes  os  seguintes  conselheiros:  Fernanda Lavagnoli

Gomes (membro titular - Respondendo pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e

Presidente  do  Conselho) e  Robson  Fernando  Campos  (membro  suplente) representantes  da  SEDUMA;

Francisco  Hermes  Lopes (membro  titular)  e  Olívia  Zon (membro  suplente)  representantes  da  AEAC  –

Associação  de  Engenheiros  e  Arquitetos  de  Colatina;  Franco  Beretta (membro  suplente)  representante  da

ASSEDIC – Associação Empresarial de Colatina e Região; Hugo Leonardo Stefenoni Guerra representante do

OAB –  Ordem dos  Advogados do  Brasil;  Guilherme Ribeiro (membro  titular)  representante  do  SEMDER  -

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; Nestor Andrade (membro suplente) representante da APROC –

Associação  dos  Profissionais  de  Contabilidade  de  Colatina;  Agostinho  de  Vasconcelos  Leite  da  Cunha

representante do IFES – Instituto Federal do Espírito Santo;  Rômulo Croce (membro titular) representante do

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo; Breno Fernandes (membro titular) representante do CREA-ES –

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; Rita Eliete Tardin (membro titular) representante da ACODE –

Associação  Colatinense  de  Defesa  Ecológica;  Olivian  Barcelos  Campo  Dall'Orto (membro  suplente)

representante  SEMOB – Secretaria Municipal  de Obras.  Além  dos conselheiros,  estavam presentes: Marco

Wilker  Figueiredo  Souza  (Engenheiro  Analista  SEDUMA),  Leandro  Grameliki  Espalenza  (Assessor  Jurídico

SEDUMA) e Gustavo Conopca Lievore (Superintendente de Planejamento Urbano SEDUMA) que secretariou a

reunião e anotou todas as informações pertinentes às manifestações e deliberações pelos conselheiros.  Não

compareceram nesta reunião os representantes das entidades SEMFAZ, ELFSM, BOMBEIROS, SANEAR,

SEMTRAN,  IDAF,  DEFICIENTES  e  STR.  Depois  de  verificada  a  existência  de  "Quorum",  a  presidente  do

Conselho deu por aberta a reunião ordinária,  com base no Artigo 15 parágrafo 1° do Regimento Interno do

Conselho Municipal do Plano Diretor de Colatina. 1º – 21.445/2019 –   ERIVELTON LUIZ ANGELI  : Solicitação de

Aprovação de Projeto - Redução do Afastamento Frontal - Rua João Angeli - Luiz Iglésias. Aprovação de Projeto

de Construção Residencial  Unifamiliar  com 02 (dois)  Pavimentos,  esquina entre  as ruas João Angeli  e  Ireni

Iglesias, lote 13, Quadra G, Bairro Luis Iglésias. Conforme folha 51, na rua João Angeli foi solicitada redução do

afastamento frontal obrigatório de 3m (três metros), considerando o relatório de afastamento frontal da via nas

folhas 38-41. Engenheiro Analista SEDUMA Marco Wilker.  Deliberação: Da análise do processo e encerrada a
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discussão, a palavra foi passada para cada membro poder se manifestar. Indicou-se que a redução solicitada no

afastamento  em relação  a  rua  Rua João Angeli  é  de  três  metros  para  dois  metros  e  dez  centímetros.  Foi

apresentada a situação da via que é curta e possui edificações antigas, de porte pequeno, sendo a maior parte

sem nenhum afastamento. Não foram apontadas objeções a proposta como solicitada, sendo o pedido de

redução de afastamento frontal  deferido. 2º -  31.576/2019   –    NILSO SOELA:   Projeto de Terraplenagem -

Margem  da  BR-259  -  Próximo  ao  Bairro  São  Miguel  -  Córrego   da  Saúde.  Aprovação  de  Projeto  de

Terraplenagem com corte e aterro de mais de 200.000m³. Conforme processo número 002.114/2020, referente a

licença ambiental, o uso pretendido para o local é de Garagem de Veículos. Considerando que está dentro de

perímetro urbano e em local recentemente analisado pelo CPDMC, encaminha-se os autos para consulta sobre o

caso. Deliberação:   O  processo  foi  apresentado,  indicando-se  que  trata-se  de  Projeto  de  Aprovação  de

Terraplenagem, em localização vizinha a de processo analisado na reunião anterior do CPDMC. Verificada a

situação do cadastro do imóvel como urbano (não existente) e considerando o uso pretendido pelo requerente,

identificado pela existência de processo de licenciamento ambiental sob nº 002.114/2020. Visto a entrada de

outro processo para ocupação da área e considerando a decisão anterior do CPDMC sobre o local solicitando-se

a adequação da infraestrutura urbana para a ocupação ordenada da região, os conselheiros fizeram sugestões

para o devido prosseguimento do processo de terraplenagem em análise: a adequação do acesso na rotatória,

autorizado pelas autoridades competentes; cadastro do imóvel como urbano, visto que este passará a ter

uso de comércio/serviço; definição da largura da via pelo poder público, que deverá ser respeitada pelas

ocupações a serem instaladas na região, para induzir o crescimento ordenado da área sem inviabilizar

futuros  empreendimentos. 3º  006073/2020 apenso ao 024523/2019  –    CARLO REDAELI  :   Aprovação de

Projeto  -  Regularização e  Ampliação,  Bairro  Honório  Fraga,  Rua Taumaturgo  Rocha,  nº  568. Requerente

apresentou recurso contra decisão do CPDMC sobre a supressão do afastamento frontal na Rua Taumaturgo

Rocha, bairro Honório Fraga, considerando que houve decisão anterior do CPDMC ATA 19-19 sobre a mesma via

autorizando a supressão e decisão contrária posterior. Conforme indicação da Procuradoria-Geral do Município,

os autos retornam ao CPDMC para nova análise considerando os novos fatos apresentados.  Deliberação: Foi

apresentada a situação do processo 006.073/2020, sendo esse recurso sobre a manifestaçaõ do CPDMC emitido

no  processo  024.523/2019  em  relação  a  supressão  de  afastamento  frontal  para  ampliação  de  edificação

residencial. Conforme recurso apresentado pelo requerente, verificou-se que no processo 019.173/2016 houve

decisão do CPDMC aceitando a supressão do afastamento frontal em edificações da Rua Taumaturgo Rocha, na

mesma quadra do requerimento em análise. Considerando ainda que a característica de topografia, largura da via

e ocupação varia ao longo da rua em questão,  foi sugerido que seja estabelecido para o trecho da via
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Taumaturgo Rocha, entre a Rua 22 de agosto (coordenada -19.527572, -40.665179) e a Rua José Lírio

(coordenada -19.527364, -40.663221) a supressão do afastamento frontal de 3m (três metros).  Não foram

apresentadas  objeções  a  esta  proposta.  Dessa  forma,  a  solicitação  do  processo  024523/2019  para  não

atendimento do afastamento frontal na rua Taumaturgo Rocha fica deferido . 4º 24243/2018 -   SECRETARIA  

DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO  E  MEIO  AMBIENTE  :   Solicitação  de  Suspensão  Temporária  da

Aprovação  de  Novos  Loteamentos  no  Município  de  Colatina.  Conforme  relatórios  técnicos  e  jurídicos,

encaminha-se ao CPDMC para ampla discussão de proposta de lei municipal para "Suspensão Temporária da

Aprovação de Novos Loteamentos no Município de Colatina", considerando a situação atual do município nos

quesitos urbanísticos, econômicos e jurídicos referentes aos loteamentos recém executados e em execução.

Deliberação: Foi apresentado o histórico do processo, iniciado em 2018 pelo então secretário da SEDUMA para

suspensão temporária da aprovação de novos loteamentos. Posteriormente, foram realizadas análises jurídicas e

técnicas  que  fundamentaram  a  questão,  e  conforme  sugestão  da  Procuradoria-Geral  do  Município,  foi

encaminhado  para  ampla  discussão  e  elaboração  do  projeto  de  Lei  com  contribuição  do  CPDMC.  Os

conselheiros  Guilherme,  Chico,  Franco,  Hugo  e  Breno  apresentaram  preocupações  quanto  aos  impactos

econômicos de tal medida, que pode ocasionar valorização dos loteamentos já existentes, restrição da expansão

da cidade, incentivo a realização de loteamentos clandestinos, redução das oportunidade de novas construções e

dificuldade de ocupação de vazios urbanos atendidos por infraestrutura urbana. Em contraponto, os conselheiros

Romulo,  Agostinho  e  os  técnicos  da  SEDUMA Gustavo  Conopca,  Robson  Campos  e  Leandro  Espalenza

indicaram preocupações com o  crescimento  ocorrido  na  mancha urbana nos  últimos vinte  anos,  tanto  com

loteamentos  regulares  quanto  irregulares,  a  grande  disponibilidade  de  lotes  sem  ocupação  no  município

(estimado em cerca de 17.000 pelo Cadastro Imobiliário), o aumento dos custos de manutenção da infraestrutura

para o poder público, o crescimento da mancha urbana em proporção superior ao crescimento populacional. Foi

sugerida  a  possibilidade  de  abordagem  da  questão  com  outro  mecanismo,  que  possa  restringir  a

implantação de novos loteamentos de forma dispersa. A grande extensão da mancha urbana conforme Lei

Municipal  5789/2011  foi  apontada  como  um  dos  motivos  da  facilidade  de  implantação  de  novos

loteamentos sem mecanismos legais suficientes para controle por parte do poder público.  A reunião foi

finalizada as 11h15,  com a sugestão de retorno da discussão ao CPDMC após o levantamento de novos

dados e verificação de outras possibilidades de abordagem. Não existindo qualquer outra manifestação, o

presidente deu por encerrada a reunião as 11h15min, 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.
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_______________________________________
FERNANDA LAVAGNOLI GOMES
SEDUMA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Presidente do Conselho

_______________________________________
ROBSON FERNANDO CAMPOS
SEDUMA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

________________________________________________
GUSTAVO CONOPCA LIEVORE
SEDUMA – Superintendente de Planejamento Urbano

________________________________________________
MARCO WILKER F. SOUZA
SEDUMA – Engenheiro Civil Analista

________________________________________________
LEANDRO GRAMELIKI ESPALENZA
SEDUMA – Assessor Jurírico

_______________________________________
FRANCISCO HERMES LOPES
AEAC -  Associação de Engenheiros e Arquitetos de Colatina

_______________________________________
OLIVIA ZON
AEAC -  Associação de Engenheiros e Arquitetos de Colatina

_______________________________________
FRANCO BERETTA
ASSEDIC -  Associação Empresarial de Colatina e Região
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_______________________________________
HUGO LEONARDO STEFENONI GUERRA
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

_______________________________________
GUILHERME RIBEIRO
SEMDER -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

_____________________________________
NESTOR ANDRADE
APROC –  Associação dos Profissionais de Contabilidade de Colatina

_____________________________________
AGOSTINHO DE VASCONCELOS LEITE DA CUNHA
IFES –  Instituto Federal do Espírito Santo

_____________________________________
RÔMULO CROCE
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo

_____________________________________
BRENO FERNANDES
CREA-ES – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

____________________________________
RITA ELIETE TARDIN 
ACODE – Associação Colatinense de Defesa Ecológica

____________________________________
OLIVIAN BARCELOS CAMPO DALL'ORTO
SEMOB – Secretaria Municipal de Obras
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