
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 10 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE COLATINA-ES

Aos 10 (dez) dias do mês de Outubro (10) 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 (titular) e Leandro Delaqua Coutinho (suplente) representantes do CREA – Conselho

Regional  de  Engenharia  e  Agronomia/ES;  Francisco  Hermes  Lopes  (titular) e  Maria  Olívia  Zon

(suplente) representantes 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 (titular) e Melisse A. Bravo Segatto (suplente) representante

do SANEAR - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental; Renata Mattos Simões representante do

IFES – Instituto Federal do Espirito Santo – Campus Colatina; 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 Presidente Breno Barcellos apresentou o

novo  regimento  modificado  para  os  conselheiros.  O  conselheiro  Leandro  sugeriu  reenviar  ofício

convocando  as  entidades  a  participarem  das  reuniões.  O  conselheiro  Breno  Fernandes  sugeriu  a

inserção da instituição de ensino privada UNESC ao conselho PDM, caso a mesma demonstre interesse.

A conselheira Olívia questionou sobre a participação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU –

no conselho e sobre a revisão do PDM, pois alguns artigos causam dupla interpretação. O conselheiro

Franco  sugeriu  que  os  processos  encaminhados  ao  conselho  fossem apresentados  em slides  para

melhor vizualização e compreenssão dos assuntos abordados, ou pelo analista tecnico SEDUMA ou pelo

profissinal contratado. A conselheira Rita questionou sobre a aplicação do Artigo 45 da lei 5.273/2007
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Plano Diretor Municipal, no qual "O poder executivo garantirá suporte técnico e operacional ao Conselho

Municipal do Plano Diretor, para seu regular funcionamento. Paragrágo Único -  O Conselho Municipal

do Plano Diretor definirá a estrutura do suporte técnico e operacional que deverão ser denominadas de

Câmaras Técnicas". O conselheiro Juliano se manifestou favorável ao regimento apresentado, que tem

que seguir um formalismo para não haver nulidade das questões apresentadas em reunião. No entanto, a

maioria dos conselheiros sugeriram modificar o regimento apresentado, no que diz respeito ao relator.

Que  a  relatoria  venha  do  analista  técnico  da  SEDUMA  com  parecer  técnico  contextualizado,

apresentando a problemática com mais embasamento de dados e clareza para os demais conselheiros.

Ou  seja,  revisar  os  artigos   18  à  21  do  regimento  e  apresentá-lo  novamento  ao  Conselho  para

deliberação. No decorrrer da reunião, o Sr.º Arrigone foi solicitado pelo Presidente Breno para esclarecer

as dúvidas sobre o atraso na revisao do PDM. O mesmo disse que o processo estaria aguardando a

reestruturaçao da SEDUMA e contratação de pessoal via concursos públicos que foram lançados este

ano, e que em uns 15 dias teria a resposta sobre o andamento do processo. Que o termo de referencia

está pronto aguardando consultoria BID. Seguindo a reunião, foram apresentados objetos de análises e

deliberações os seguintes processos:  1  º – ESP1700460785 – ABRAS TRANSPORTES E LOGÍSTICA  

EIRELI  :   Solicitação de viabilidade de emprendimento já estabelecido no local com atividade principal de

transporte  rodoviário  de  cargas,  localizada  na  Rodovia  BR  259,  N°  6.650,  Bairro  Columbia.  O

empreendimento  encontra-se  no  zoneamento  ZUD  -  1,  sendo  categoria  de  uso  serviço  principal.

Deliberação: Da analise do processo e após discussão, os conselheiros, por maioria, foram favoráveis

ao  pedido  e  solicitaram  do  requerente  apresentação  do  RIU.  2º  –  11.578/2015  –

RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA: Objeto de Análise: Solicitação quanto a  viabilidade de

aprovação de projeto para Construção de Imóvel Comercial – Agência Bancária com 02 (dois)

Pavimentos, localizado na Avenida Silvio Avidos, nº 828, Bairro São Silvano. Ao fundo do lote  passa o

córrego são silvano e o construção usará parte do estacionamento do extrabom. O engenheiro  analista

SEDUMA Francisco  ressaltou que a cosntrução ficará à 3 metros do córrego são silvano. O conselheiro

Juliano questionou sobre o estacionamento existente no local e sobre o estragulamento do córrego na

região. A conselheira Renata questionou sobre a revisão do PMD, que sem isso, não tem embasamento

para votação, fica aleatório, não existindo medidas mitigadoras na legislação. A conselheira Rita sugeriu

como compensação a reestruturação de áreas verdes, fazer áreas de proteção ambietal.  Deliberação:
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Da analise do processo e após discussão, os conselheiros, por maioria, foram favoráveis a aprovação

solicitada, levando em consideração todas as observações acima que deverão ser analisadas pelo

setor técnico SEDUMA. 3 º – 17.565/2017  – HIGHLINE DO  BRASIL INFRAESTRUTURA: Objeto de

Análise: Apresentação do RIU – Relatório de Impacto Urbano – para viabilidade de instalação de torre

de sinal  telefonico,  pelo responsável  Eduardo,  localizada no Córrego das Piabas.  Deliberação: Da

análise  do  processo  e  após  discussão, os  conselheiros,  por  maioria,  deliberaram  favoráveis  a

solicitação. 4º – 6.206/2015 – DU PARA INCORPORADORA LTDA : Objeto de Análise: Viabilidade de

implantação do empreendimento Loteamento Monte Moriá localizado no Bairro Columbia, proximidades

do  Loteamento  Residencial  Robson  Eli  Torezani  (Zona  de  Interesse  Social).  O  presidente  Breno

apresentou a Sr.ª Maria Jorgina da Silva, responsável pela Regularizaçao Fundiária na SEDUMA, para

esclarecer sobre as dificuldades da infraestrutura no Loteamento Robson Eli Torezani. A regularização

fundiária do local se iniciou em 2011 e finalizou em 2015. A mesma ressaltou que hoje ainda falta concluir

parte da drenagem, esgoto e pavimentação. Que as familias nao tem acesso à ônibus. Que não existe

mobilidade urbana na região. Que não existe acesso para corpo de bombeiros e coleta de lixo. Que não

tem creche e que a prefeitura de colatina nao tem recurso para arcar com as despesas da instalação

dessas infraestruturas no local. Enfatizou que o requerente apresentou propostas para melhoramento na

região  para  viabilizar  o  novo  empreendimento.  Que será  elaborado  TAC (Termo de  Ajustamento  de

Conduta)  com cronogramas  e  etapas  a  cumprir,  com prestação  de  contas  ao  Ministério  Público.  A

conslelheira Rita se manifestou desfavorável a regularização de áreas irregulares, que é a favor de novas

áreas  para  encaminhar  às  familias.  Deliberação: Da  análise  do  processo  e  após  discussão, os

conselheiros,  por  maioria,  deliberaram favoráveis  a  solicitação.  Os  conselheiros  Rafael,  Rita  e

Juliano  foram desfavoráveis  a  solicitação,  mantendo o  mesmo posiocionamento  da  ata  anterior.  Os

demais conselheiros foram favoráveis, levando em consideração as compensações que irão fazer na

localidade, vinculados ao TAC com cronograma de obras. 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.
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_______________________________________________

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

_________________________________________________
MARIA OLIVIA ZON

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

________________________________________
LEANDRO DELLACQUA COUTINHO

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Página 4 de 5



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

________________________________________________
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 Ambiental

__________________________________
MELISE A. BRAVO SEGATTO

SANEAR- Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental

________________________________________
RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN

ACODE – Associação Colatinense de Defesa Ecológica

________________________________________________

RENATA MATTOS SIMÕES

IFES -  Instituto Federal do Espirito Santo Campus Colatina
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