
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 09 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE COLATINA-ES

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Setembro (09) de dois mil e dezessete (2017), às 08:00 (oito horas), na sala

de reunião do Sanear, localizada na Rua Benjamin Costa, N° 105, Bairro Marista  reuniram-se os membros do

Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor  de  Colatina-ES,  em sessão ordinária,  estando presentes  os  seguintes

conselheiros:  Breno  Dalapicola  Barcelos   representante  da  SEDUMA –  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Vice-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  Agrônomos de  Colatina;  Franco  André  Bereta  representante  da

ASSEDIC –  Entidade Empresarias de Colatina;  Rita Eliete Campostrini Tardin  representante da  ACODE –

Associação Colatinense de Defesa Ecológica;  Antônio César Ribeiro Sperandio  representante do  SEMOB –

Secretaria Municipal de Obras;  Juliano da Conceição Torezani (membro suplente) representante da  OAB –

Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Colatina; Rafael Rebelo de Oliveira Albane representante do

IDAF –  Instituto  de Defesa  Agropecuária  e  Florestal;  Renato Moreira  representante  do  SANEAR -  Serviço

Colatinense  de  Saneamento  Ambiental;  José Carlos  Loss Junior  representando do  SEMDER – Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Rural; José Carlos Diniz, representante da SEMTRAN – Secretaria Municipal de

Transporte, Trânsito e Segurança Pública; 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. O conselheiro Juliano, representante suplente da OAB, solicitou que os processos de

viabilidade sejam encaminhados à procuradoria para verificar a existência de ação judicial. O conselheiro Franco,

representante ASSEDIC, levantou questionamento sobre a gravação não autorizada realizada pela conselheira

Rita, representante da ACODE. Solicitou que fosse apagada a gravação de áudio pois consta suas falas sem

autorização prévia. A conselheira Rita se pronunciou alegando ter direito de gravar e sugeriu que a reunião do

PDM seja gravada. Após discussão, os conselheiros, votaram a respeito da gravação, sendo desfávoráveis os

conselheiros Júnior Loss, Breno Fernandes, Renato Moreira, César Sperandio e Franco Beretta, que alegou que

o conselho tem autonomia para deliberar a respeito, que tem que haver regras, disciplina, ética e respeito;. Não

se  manisfestaram os  conselheiros  Rita  Tardin  e  Francisco  Lopes.  Os conselheiros  Rafael  Rebelo  e  Juliano

Torezani solicitaram parecer da procuradoria a respeito de poder ou não gravar a reunião. Contudo,  a maioria
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dos  conselheiros  votaram desfavoráveis  a  gravação  de  aúdio  das  Reuniões  do  PDM .  O  secretário  e

presidente  do  conselho  Breno  Barcellos  solicitou  dos  conselheiros  uma  reunião  mais  organizada,  menos

conturbada, respeitando os demais colegas na vez de falar, seguindo a ordem de votação. Solicitou ainda que a

secretária notificasse as entidades que não comparecem às reuniões, para que as mesmas passem a participar

ou serão excluídas,  conforme consta  no regimento interno. A conselheira Rita pediu  licença e se retirou da

reunião as 9:12hs. Seguindo a reunião,  foram apresentados objetos de análises e deliberações os seguintes

processos:  1º  – 15.452/2017 (apenso 17.726/2017)  – TELEFÔNICA BRASIL S.A  :   Apresentação do RIU –

Relatório de Impacto Urbano – para viabilidade  Regularização/Licenciamento de Torre – Estação de Rádio

Base pela Arquiteta e Urbanista Regina Barbosa Marini CAU 17170-0, localizado à Rua Alexandre Calmon, nº

372, Bairro Centro, Colatina.  Deliberação: Da análise do processo e após discussão, os conselheiros, por

maioria, deliberaram favoráveis a apresentação do RIU e a regularização da Torre. O requerente deverá

apresentar parecer técnico emitido pela ANATEL sobre os impactos no local  (emissão de radiação e

impactos à saúde). 2º – 15.453/2017 (apenso 21.002/2016) – TELEFÔNICA BRASIL S.A  :   Apresentação do

RIU – Relatório de Impacto Urbano – para viabilidade  Regularização/Licenciamento de Torre – Estação de

Rádio  Base pela  Arquiteta  e  Urbanista  Regina  Barbosa  Marini  CAU 17170-0,  localizado  à  Rodovia  Carlos

Lindemberg, s/nº, km 40, Reta Grande, Colatina.  Deliberação: Da análise do processo e após discussão, os

conselheiros, por maioria, deliberaram favoráveis a apresentação do RIU e a regularização da Torre. O

requerente deverá apresentar parecer técnico emitido pela ANATEL sobre os impactos no local (emissão

de  radiação  e  impactos  à  saúde). 3º  –  15.451/2017  (apenso  21.004/2016)  –  TELEFÔNICA BRASIL S.A  :  

Apresentação do RIU – Relatório de Impacto Urbano – para viabilidade Regularização/Licenciamento de Torre

– Estação de Rádio Base pela Arquiteta e Urbanista Regina Barbosa Marini CAU 17170-0, localizado à Rua

Pedro Epichim, s/nº, Bairro Colatina Velha, Colatina. Deliberação: Da análise do processo e após discussão, os

conselheiros não se opõem a regularização da Torre e solicitam parecer da procuradoria do município em

relação a localização da torre nessa região. O requerente deverá apresentar parecer técnico emitido pela

ANATEL sobre os impactos no local  (emissão de radiação e impactos à saúde). 4º – 15.454/2017 (apenso

21.006/2016)  –  TELEFÔNICA BRASIL S.A  :   Apresentação  do  RIU –  Relatório  de  Impacto  Urbano  –  para

viabilidade Regularização/Licenciamento de Torre – Estação de Rádio Base pela Arquiteta e Urbanista Regina

Barbosa  Marini  CAU  17170-0,  localizado  à  Rua  Frederico  Botan,  nº  292,  Bairro  Honório  Fraga,  Colatina.

Deliberação: Da análise do processo e após discussão, os conselheiros, por maioria, deliberaram favoráveis
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a apresentação do RIU e a regularização da Torre. O requerente deverá apresentar parecer técnico emitido

pela  ANATEL sobre  os  impactos no local  (emissão  de  radiação  e impactos  à  saúde). 5º  –  15.447/2017

(apenso 15.449/2017) – TELEFÔNICA BRASIL S.A  :   Apresentação do RIU – Relatório de Impacto Urbano –

para viabilidade Regularização/Licenciamento de Torre – Estação de Rádio Base pela Arquiteta e Urbanista

Regina Barbosa Marini CAU 17170-0, localizado à Avenida Silvio Avidos, nº 46, Bairro Santo Antonio, Colatina.

Deliberação: Da análise do processo e após discussão, os conselheiros, por maioria, deliberaram favoráveis

a apresentação do RIU e a regularização da Torre. O requerente deverá apresentar parecer técnico emitido

pela ANATEL sobre os impactos no local  (emissão de radiação e impactos à saúde).   6º – 19.585/2017 –

MICHEL JORGE MACEDO MEI: Objeto de Análise: Solicitação quanto a viabilidade de aprovação de projeto

para Construção de Imóvel Residencial Unifamiliar com 02 (dois) Pavimentos,  localizado em terreno de

esquina  nas  Ruas  Avenida  Manoel  Locatelli  e  Leila  Brotas,  no  Bairro  Moacir  Brotas,  em  relação  aos

afastamentos frontais. A Arquiteta e Urbanista Patricia Zacché Iglésias, autora do projeto arquitetônico, pediu

reconsideração do processo e apresentou outro relatório com fotos e mais informações contextualizando o local,

no que se refere aos recuos frontas no limite da testada na região.  Deliberação: Da analise do processo e após

discussão, os conselheiros, por maioria, foram favoráveis a solicitação. O lote em questão, por ser de esquina,

foi  prejudicado,  deveria  ter  sido  contemplado  com  área  maior.    7  º  –  7.851/2017  (apenso  7.284/2017  e

7.851/2017 Larissa Tebalde de Oliveira)  – LUANA ZANI: 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: A requerente atendeu as solicitações da Ata 04-17 de 06 de Julho de 2017.

Apresentou relatório fotográfico do local com área para estacionamento. Segundo conselheiro Francisco, a via no

local  não  é  mais  Rodovia.  Da  analise  do  processo  e  após  discussão,  os  conselheiros,  por  maioria,  foram

favoráveis a solicitação. Solicitaram do requerente que demarque uma área mínima para estacionamento

de acordo com as quantidades de vagas exigidas para atividade.  8º – 19.170/2013  – RICARDO ALMEIDA:

Objeto de Análise: Solicitação quanto a  viabilidade de aprovação de projeto para Construção de Imóvel

Comercial  com  03  (três)  Pavimentos, localizado  à  Avenida  Silvio  Avidos,  nº  687,  Bairro  São  Silvano.  O

requrente se propôs a ceder parte do lote para melhoria do sistema viário no local, no raio da curva do lote.

Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do setor tecnico da SEDUMA, os conselheiros, por
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maioria,  foram favoráveis  pela  aprovaçao solicitada,  com base na  melhoria  do sistema viário  local  e

mobilidade urbana.  9 º – 13.401/2017  – SÔNIA MARIA MILANEZ VANELI: Objeto de Análise: Solicitação

quanto a viabilidade de aprovação de projeto para Documentação e Ampliação de Imóvel Residencial com

03 (três) Pavimentos, localizado à Ana Canuta, nº 92, Bairro Nossa Senhora Aparecida. A autora do Projeto

Arquitetonico Samira Bronetti apresentou laudo de segurança, estabilidade e vistoria do imóvel, no qual relata que

a  edificação  está  localizada  em  rua  com  declive  aproximado  de  35%,  que  existe  uma  calçada  com

aproximadamente 50cm de largura, onde constam postes e rampas de acesso de veículos.  Contudo, existe

dficuldade de executar calçada cidadça no local.  Deliberação: Da análise do processo e após discussão, os

conselheiros, por maioria,  solicitaram do requerente executar, na medida do possivel, calçada cidadã no

local. 10 º – 15.473/2017  – MILTON FAÉ: Objeto de Análise: Solicitação quanto a viabilidade de aprovação

de projeto para Construção de Imóvel Comercial com 03 (três) Pavimentos,  localizado à Rodovia Cônego

João Guilherme, ES 248. Deliberação: Da analise do processo e após discussão, os conselheiros, por maioria,

solicitaram  que  o  DNIT  se  manifeste  em  relação  a  faixa  de  domínio. 11º  –  21.288/2017  –   BRÁX

COMBUSTÍVEIS: Objeto  de  Análise: Solicitação  quanto  a  viabilidade  de  aprovação  de  projeto  para

Construção de Posto de Gasolina e Hotel, localizado à ES 248, Bairro Maria das Graças, com acréscimo de

área construída e não mudou a atividade do empreendimento.  Existe  projeto  aprovado no município sob nº

1.231/2008. O projeto já tem licença ambiental. Já foi apresentado RIU do projeto anterior.  Deliberação: Da

análise do processo e após discussão, os conselheiros Juliano e Rafael foram desfavoráveis a solicitação, pois o

mesmo nao se enquadra nas exigências do IDAF. Foram favoráveis a solicitação os conselheiros Franco, Breno,

Renato e Junior Loss.  Contudo, por maioria de votos, os conselheiros foram favoráveis a aprovação da

solicitação. O conselheiro José Carlos Diniz pediu licença e se ausentou da reunião as 10:45h, não participando

da votação  desse  processo.  12  º  –  ESP1700430912  –  EDURBAN EDIFICAÇÕES E URBANISMO LTDA:

Objeto de Análise: Solicitação de Viabilidade de empreendimento com atividade estabelecida no local de

construção de edifícios e comércio atacadista de máquinas, localizada na Rodovia do Café, N° 2.691, Bairro

Carlos  Germano Naumann,  zoneamento  ZUD -  1,  sendo categoria  de  uso  serviço  principal.  Sistema  viário

incompatível com a atividade na localidade, uma vez que apresenta um ponto de estrangulamento. Deliberação:

Da  analise  do  processo  e  após  apresentação  do  setor  tecnico  da  SEDUMA,  os  conselheiros  deliberaram

favoráveis à solicitação. 13 º – ESP1700453086  – COMÉRCIO MANSUR: Objeto de Análise: Solicitação de

Viabilidade de empreendimento com atividade estabelecida no local de comércio varejista de materiais de
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construção em geral,  localizada na Rodovia  do Café,  N° 3.406,  km 08, Bairro Carlos Germano Naumann,

zoneamento ZUD - 1, sendo categoria de uso serviço principal.  Deliberação: Da análise do processo e após

apresentação do setor  tecnico da SEDUMA, os conselheiros  deliberaram favoráveis à  solicitação. 14 º  –

ESP1700430912  – A.C DAL COL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA: Objeto de Análise: Solicitação de

Viabilidade de empreendimento com atividade estabelecida no local de comércio varejista de materiais de

construção em geral, localizada na Avenida Fioravante Rossi, N° 4.741, Bairro Honório Fraga, zoneamento ZUD

- 1, sendo categoria de uso serviço principal. Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do setor

tecnico da SEDUMA, os conselheiros deliberaram favoráveis quanto a atividade no local. Quanto à área e o

que mais for pertinente, compete ao setor técnico da SEDUMA avaliar. O requerente deverá atualizar a

licença ambiental. 15º – 6.206/2015 – DU PARA INCORPORADORA LTDA : Objeto de Análise: Apresentação

do RIU – Relatório de Impacto Urbano – para viabilidade do  Loteamento Monte Moriá localizado no Bairro

Columbia,  proximidades  do  Loteamento  Residencial  Robson  Eli  Torezani  (Zona  de  Interesse  Social).  O

requerente  apresentou  proposta  de  acesso  ao  novo  loteamento  pela  Avenida  Alice  Torezani  (Loteamento

Residencial Robson Eli Torezani ) com foco no transporte público coletivo. O projeto do loteamento se encontra

aprovado sob nº  6.206/2015 em 06/07/2015. Segundo o proprietário, todos os projetos de infraestrutura estão

aprovados pelas concessionárias. O mesmo propõe melhorias no Loteamento Residencial Robson Eli Torezani,

como abertura de vias de acesso, pavimentação, drenagem, esgoto, além da construção de uma escola.  O

conselheiro Eng. Francisco Hermes se manifestou quanto a largura das vias existentes no loteamento Robson Eli

Torezani, que são muito estreitas; que o RIU deveria ter sido apresentado antes, na fase de aprovação do projeto;

que expansão descontrolada de loteamentos não é bom para o município; que o empreendimento está nos limites

do perímetro urbano; e também questionou sobre as vias de acesso do loteamento aprovado (largura e raios de

curvatura). Deliberação: Da análise do processo e após discussão, os conselheiros, por maioria, deliberaram

desfavoráveis a apresentação do RIU.  Que o requerente apresente novo RIU propondo alternativa de

acesso diferente da apresentada, respeitando os índices urbanísticos.  Os conselheiros Rafael  e Juliano

foram desfavoráveis, por conta do acesso ao empreendimento passando pelo Loteamento Robson Eli Torezani e

quanto ao atendimento dos índices urbanísticos no novo empreendimento. Os conselheiros Breno Fernandes e

Junios Loss foram desfavoráveis, alegando que o município tem que se manifestar e tem que haver planejamento

urbano  para  evitar  problemas  futuros.  Os  conselheiros  César  e  Frando  Beretta  foram  favoráveis  ao

empreendimento, que o proprietário está fazendo compensações, alargando as vias de acesso do Robson Eli
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Torezani. O conselheiro Renato Moreira foi desfávorável, ressaltando a dificuldade de coleta de lixo no Robson Eli

Torezani.  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

________________________________________________
 RAFAEL REBELO DE OLIVEIRA ALBANE

 IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Frorestal

________________________________________________
FRANCISCO HERMES LOPES

AEAC - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Colatina

_______________________________________________

ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO SPERANDIO
SEMOB – Secretaria Municipal de Obras

________________________________________
JULIANO DA CONCEIÇÃO TOREZANI

OAB –  Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Colatina
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________________________________________________
BRENO FERNANDES

CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

_____________________________________________
FRANCO ANDRÉ BERETA

ASSEDIC -  Entidade Empresarial de Colatina

________________________________________________

RENATO MOREIRA
SANEAR – Serviço Colatinense de Saneamento Ambienta

________________________________________
RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN

ACODE – Associação Colatinense de Defesa Ecológica

________________________________________

JOSÉ CARLOS DINIZ

SEMTRAN – Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança

________________________________________________

JOSÉ CARLOS LOSS JUNIOR

SEMDER – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
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