
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE COLATINA-ES
ATA   08   de 15 DE SETEMBRO DE 2016

Aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro (09) de dois mil e dezesseis (2016), 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  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; Adalberto de Castro Galvão Neto, representante da SEMOB – Secretaria Municipal de Obras;

Daniel Pereira de Araujo,  representante da  ACODE; Pablo José Miclos,  representante do  FINDES/SENAI;

Carlos  Augusto  Carneiro,  representante  da  ASSEDIC –  Associação  Empresarial  de  Desenvolvimento  de

Colatina;  Eliamar de Alvarenga, representante do CBMES - Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo – 3º

CIA; Robson Fernando Campos, representante da SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento (membro

suplente); Rafael Rebelo de O. Albane, representante  do IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal;

José Carlos Loss Júnior,  representante  da SEMDER -  Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento Rural  ;  e

Natalia  Stein  Polez  Pereira, secretária  da  SEMDUR.  Depois  de  verificada  a  existência  de  "Quorum",  o

presidente do Conselho deu por aberta a reunião ordinária. Foi discutido e sugerido pelos conselheiros presentes

a  identificação  da  via  Maria  Vitalli  Vago. Foram  apresentados  para análises  e  deliberações  os  seguintes

processos:  1º – 19.173/2016– DIEGO CAVASSANI: Análise: Apreciação quanto a viabilidade de aprovação de

projeto para construção de imóvel residencial com 05 pavimentos e um subsolo, localizado no Bairro Honório

Fraga, sem afastamento frontal. O imóvel estar localizando na Rua 22 de Agosto, na qual maioria dos imoveis se

encontra  edificado  sem  afastamento.  Segundo  o  analista  técnico  da  SEMDUR  Luciano  Filogonio  Dias,  a

edificação já estar na fase de acabamento. Deliberação: Da Analise do processo e após apresentação do setor

técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, deliberaram a favor do afastamento frontal sendo analisado

juris prudencia contra construção já executada.2º    – 19.061/2016 – EDSON MARCO LEBARCKY:     Objeto de

Análise:  Apreciação quanto a viabilidade de aprovação de projeto para Construção de um imóvel residencial

unifamiliar  com  03  (três)  Pavimentos,  localizado  no  Bairro  Vila  Lenira,  sem  afastamento  frontal.

Deliberação:Trata-se de um Imóvel localizando em uma rua no qual a maioria das edificações se encontra sem o

afastamento frontal, os conselheiros tomaram ciência e deliberaram a favor da construção .     3º – 13.339/2016 –  

MITRA DIOCESANA DE COLATINA -  PAR. SAGRADO: Analise: Apreciação quanto a viabilidade de aprovação

de projeto por sua responsável técnica Arquiteta Patricia Zacche Iglesias para Construção de Igreja Católica com

02 (dois) Pavimentos , localizado a Rua Floriano Alves Brandão, Esquina com Rua 19 de Abril, Lotes 03 e 04,

Quadra 42,  Loteamento  Moacir  Brotas.  Deliberação:  Trata-se de edificação para fins religiosos em via  não

identificada, sendo que ja foi solicitado na ATA 07-16 de 09 de Agosto de 2016 questões sobre a alteração do

zoneamento  no  local  e  a  identificação  da  via  Rua  Floriano  Alves  Brandão  sendo  indeferido.  Entretanto  a



população do bairro realizou um baixo assinado 190 assinaturas solicitando autorização para a construção da

igreja, assim os conselheiros entenderam por identificar a via Rua Alves Brandão.   4º – 19.776/2015 – IRAILDA

ALBANI DE OLIVEIRA: Objeto de Análise: Solicita nova análise da regularização de solo em área consolidada

solicitando para que seja analisado quanto a regularização fundiária, localizada no Distrito de Baunilha BR-259,

Colatina-ES. Deliberação: De acordo com a responsável do setor de regularização fundiária de Colatina, Maria

Giogirna da Silva, a área se encontra consolidada a mais de 15 (quinze) anos, sendo que o local já possui

algumas  infraestruturas  básicas  parcialmente  implantada  restando  finalizar  rede  de  drenagem,  esgoto,

calçamento das vias e iluminação publico, sendo que a mesma já possui projeto aprovada pela EMPRESA LUZ E

FORÇA SANTA MARIA. Os conselheiros tomaram ciência e após a discussão deliberaram por maioria a favor da

analise como regularização fundiária.  5º – 19.580/2016 LUIS FILIPE DUARTE DA SILVA: Objeto de Análise:

Apreciação quanto a viabilidade de aprovação de projeto para Reforma e Ampliação de uma Clinica Medica,

localizado na Avenida Champagnat esquina com Rua Nossa Senhora das Graças, Nº38, Bairro Sagrado Coração

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

Conselheiros, tomaram ciência e deliberaram a favor implantação da empresa na localidade e que os índices

urbanísticos ficara a cargo do engenheiro analista Paulo Vitor Vieria Oliveira.  6º – 14.390/2016 – PEDRO ALVES

DE OLIVEIRA: Objeto de Análise: Apreciação quanto a viabilidade de aprovação de projeto para uma Reforma

de residencia multifamiliar,  localizada na Rua Cachoeiro de Itapemirim, Bairro São Marcos, sem afastamento

frontal.  Deliberação:  Trata-se de um Imóvel  localizando em uma rua  no  qual  a  maioria  das  edificações se

encontra sem o afastamento frontal, os conselheiros tomaram ciência e deliberaram favorável a construção. 7º –

18.326/2016 FLORENCO BARBOSA: Objeto de Análise:  Apreciação quanto a viabilidade de aprovação de

projeto para Construção de uma Garagem, localizada na Rua Pedro Barbosa Filho, Bairro Santo Antônio, sendo

uma via não identificada. Deliberação: Trata-se de um imóvel em uma localidade que não possui clara definição

de  zoneamento  pelo  mapa  não  ser  georreferenciado.  Os  conselheiros  entenderam  por  maioria  que  pelas

características da região o zoneamento não se define como ZUD-1.  8º – 20.399/2016 GB LAVANDERIA LTDA -

EPP: Objeto de Análise:  Apresentação do RIU – Relatório de Impacto Urbano – por seu responsável técnico

Engenheira  Brendalee Cabral  Galon,  para o cumprimento das exigências legais  e análise  de apreciação do

conselho do Plano Diretor Municipal da empresa GB Lavanderia LTDA – EPP que estar em funcionamento a 26

anos, localizada na Rua Armarilio Caiado Fraga, Bairro Honório Fraga.  Deliberação:  Após a apresentação do

RIU,  os  conselheiros,  tomaram ciência  de  que  a  população  realizou  denuncia  devido  transtorno  de  ruídos,

alegando a empresa como responsável, na análise técnica de ruido realizado no RIU os níveis se encontram a

cima do tolerado. De acordo com a responsável técnica Engenheira Brendalee Cabral Galon, mesmo com a

empresa  não  estando  em funcionamento  os  níveis  de  ruido  já  superam o  permitido,  entretanto  com níveis

menores de que em funcionamento. Assim os conselheiros deliberaram que a empresa se adéque a legislação e

que seja  realizada uma análise e  parecer  técnico quanto aos  níveis  de ruido  pelo  órgão competente.  9º  –

20.846/2016 BRENDALEE CABRAL GALON : Objeto de Análise: Apresentação do EIV – estudo de impacto de



vizinhança – por seu responsável técnico Engenheira Brendalee Cabral Galon, da empresa GB Lavanderia LTDA

– EPP. Deliberação: Os conselheiros entenderam que não compete ao conselho e sim audiência publica.10º –

25.136/2015 – POSTO MOTOCAP LTDA:  Objeto de Análise:  Apresentação do RIU – Relatório de Impacto

Urbano – por seu responsável técnico Engenheira Brendalee Cabral Galon, para a  renovação de anuência quanto

ao uso e ocupação do solo do empreendimento com atividade em funcionamento à aproximadamente 66 anos de

um Comércio Varejista de Combustível para Veículos Automotores, localizada na Praça Almirante Barroso, nº 52,

Bairro Lacê.  Deliberação:  Após a apresentação do RIU, os conselheiros entenderam que o projeto deverá se

adequar  a  legislação  quanto  ao  fluxo  de  veículos  e  pedestre  e  apresentar  alvará  de  licença  do  Corpo  de

Bombeiro. 11º –26.289/2015 POSTO MOTOCAP LTDA:  Apresentação do RIU – Relatório de Impacto Urbano –

por seu responsável técnico Engenheira Brendalee Cabral Galon, para a  renovação de anuência quanto ao uso e

ocupação do solo do empreendimento com atividade em funcionamento à aproximadamente 09 anos de um

Comércio Varejista de Combustível para Veículos Automotores, localizada na Rodovia Gether Lopes de Farias, nº

2600, Carlos Germano Naumann. Deliberação: Após a apresentação do RIU, os conselheiros entenderam que o

projeto  deverá  se  adequar  a  legislação  quanto  ao  fluxo  de  veículos  e  pedestre.  12º  –  20.283/2016  –

ALEXSANDRO JADEJESKI KEFLER: Objeto de Análise: Consulta Prévia quanto ao cadastramento de uma

empresa  de  usinagem  localizada  no  final  da  Rua  Pedro  Epichim,  com  atividade  tolerada  no  local,  sendo

zoneamento ZUD-2. Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do setor técnico da SEMDUR, os

Conselheiros,  por maioria,  foram favoráveis pela aprovação da solicitação. 13º – 20.881/2016 – ART NOVA

ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP: Objeto de Análise: Solicitação de Viabilidade da empresa ART NOVA

ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP, localizada na Avenida Fioravanti Rossi, Nº 3509, Bairro Honório Fraga.

Deliberação:  A atividade que a empresa exerce não é permitida na localidade, porém a mesma já possui pré-

ocupação da área e de acordo com o Artigo 239 do Plano Diretor Municipal essa situação torna a viabilidade da

empresa como tolerada cabendo ao conselho sua deliberação. Assim os Conselheiros por maioria deliberaram a

favor da sua viabilidade.  14º – 20.894/2016 – IVAN WILLIAN LOSS: Objetivo de Análise:  Consulta Prévia

quanto a construção de uma Clinica de Fisioterapia voltada para equoterapia,  localizada na Rua Fioravante

Rossi, Bairro Honório Fraga. Deliberação: Trata-se de um imóvel com atividade permitida na localidade até 300

m², no entanto, demanda de uma área de 800 m².  Dá analise do processo e após apresentação do setor técnico

da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da solicitação.15º – 19.949/2016 –

MOACYR BATISTA JUNIOR: Objetivo de Análise:  Consulta Prévia quanto a construção de um Galpão com

intuito de armazenamento de 02 (dois) caminhões guinchos, localizada na Rua Marcílio Dias, Bairro São Silvano,

com atividade tolerada no local, zoneamento  ZUD-1. Deliberação: Dá analise do processo e após apresentação

do setor técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da solicitação.16º –

18.892/2016 – MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA -  ME Objetivo de  Análise:  Solicitação  de  Viabilidade  da

Empresa Marco Antônio de Oliveira – ME, localizada na  Deliberação: A empresa exerce atividade no ramo de

transporte rodoviário de passageiros e locação de automóveis e de acordo com a declaração do proprietário o



endereço  citado  funcionará  apenas  como  escritório  administrativo.  Assim  os  Conselheiros  por  maioria

deliberaram a favor da sua viabilidade. 17º – 19.047/2016 – UNIÃO ELETROMECANICA LTDA ME: Objetivo de

Análise: Anuência quanto ao uso e ocupação do solo do empreendimento com atividade em funcionamento de

Serviços de Usinagem, torneira e solda, localizada na Rodovia Gether Lopes de Faria, Bairro Carlos Germano

Naumann. Empreendimento se encontra em uma ZUD – 1,  sendo uma atividade tolerada.  Deliberação:  Dá

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

favoráveis pela aprovação da solicitação.18º – 16.939/2016 – SERRARIA IGLESIAS LTDA ME: Objetivo de

Análise:  Anuência quanto ao uso e ocupação do solo  do empreendimento com atividade de Serraria  com

desdobramento  de  madeira,  localizada  na  BR  –  259,  km  67,6,  Córrego  Cativa  no  Distrito  de  Itapina.

Empreendimento se encontra em uma zona de expansão não definida. Deliberação: Dá analise do processo e

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

da solicitação.  19º – 99600000379044 – A J SUPRIMENTOS LTDA ME: Objetivo de Análise:  Solicitação de

Viabilidade da empresa A J SUPRIMENTOS LTDA ME com atividade de Comercio Varejista de Mercadorias em

Geral, localizada na Rodovia do Café, Km 01 Loja B Térreo.  Deliberação: Empreendimento encontra-se  no

zoneamento ZUD-1 , sendo a atividade de uso tolerado. Da análise do processo e após apresentação do setor

técnico  da  SEMDUR, os  Conselheiros,  tomaram  ciência  e  deliberaram  a  favor  a  solicitação,sendo   que  o

requerente deverá apresentar  na próxima reunião do conselho um relatório de impacto urbano (RIU).  20º –

99600000418740 – VELTEN LOGÍSTICA E TRASNPORTE LTDA EPP: Objetivo de Análise:  Solicitação de

Viabilidade  da  empresa  VELTEN  LOGÍSTICA  E  TRANSPORTE  LTDA EPP  com  atividade  de  Transporte

Rodoviário de Carga, localizada na Rua São Pedro, Bairro Mário Giurizatto.  Deliberação:  A atividade que a

empresa  exerce  é  permitida  na  localidade,  já  existindo  um  galpão  onde  as  atividades  exercidas  são  da

transportadora.  Os  conselheiros  tomaram  ciência  e  deliberaram  a  favor  da  sua  viabilidade.  21º  –

99600000392652  –  SHEKIHAH  ASSISTENCIA  FAMILIAR  LTDA: Objetivo  de  Análise:  Solicitação  de

Viabilidade  da  empresa  SHEKIHAH  ASSISTENCIA FAMILIAR  LTDA com  objeto  social  comércio  varejista,

localizada na Rua Moacyr Avidos, Bairro Vila Nova.  Deliberação: A atividade que a empresa exerce é de uso

tolerado, sendo que ela se encontra nas proximidades do Centro de Colatina.Os conselheiros tomaram ciência e

deliberaram a favor da viabilidade. 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.



BRENO DALAPICOLA BARCELOS
 SEMDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Presidente do Conselho

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

ADALBERTO DE CASTRO GALVÃO NETO
SEMOB – Secretaria Municipal de Obras

DANIEL PEREIRA DE ARAUJO
 ACODE

PABLO JOSÉ MICLOS
FINDES/SENAI

LEANDRO D. COUTINHO
CREA -Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ES

CARLOS AUGUSTO CARNEIRO
ASSEDIC -  Associaçao Empresarial de Desenvolvimento de Colatina



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

ROBSON FERNANDO CAMPOS

SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento 

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

JOSÉ CARLOS LOSS JÚNIOR

SEMDER - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural


