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 ATA 16-2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DO PLANO DIRETOR DE COLATINA-ES CMPDC

Aos 05 (cinco) dias do mês de Novembro (11) de dois mil  e vinte (2020), às 08h15min (oito horas e quinze

minutos), via aplicativo ZOOM reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor 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) representante da  SEDUMA;  Francisco Hermes Lopes (membro titular)

representante da  AEAC  – Associação de Engenheiros e Arquitetos de Colatina;  Hugo Leonardo Stefenoni

Guerra  representante  do  OAB –  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil;  Breno  Fernandes (membro  titular)

representante do  CREA-ES – Conselho Regional  de Engenharia e Agronomia;   Agostinho de Vasconcelos

Leite  da  Cunha  representante  do IFES –  Instituto  Federal  do  Espírito  Santo;  Guilherme  Ribeiro  Giubert

(membro titular) representante do  SEMDER  - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;  Gabriella Dalla

Bernardina (membro  titular)  representante  da  ASSEDIC –  Associação  Empresarial  de  Colatina  e  Região;

Geraldo Ludovico (membro titular) representante da APROC – Associação dos Profissionais de Contabilidade

de Colatina; Fernando Casari (membro titular) representante da ELFSM – Empresa de Luz e Força Santa Maria;

Osmário Cavalcante Wanderlei Junior (membro titular) representante SEMOB – Secretaria Municipal de Obras;

Além dos  conselheiros,  estavam presentes  Marco  Wilker  F.  De  Souza  (engenheiro  civil  analista  SEDUMA),

Leandro  Grameliki  Espalenza  (Assessor  Jurídico  SEDUMA),  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 BOMBEIROS, SEMTRAN, SANEAR, IDAF, SEMFAZ, ACODE, DEFICIENTES, IFES 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  –

009225/2020  (APENSO 96.574/2020): Solicitação  de  Aprovação de  Projeto  para  Construção  de  Imóvel

Comercial com 01 (um) Pavimento com Área Total de 1.850,01m² localizada na Avenida Silvio Avidos, nº

2.448,  Bairro  Vila  Amélia,  cadastrado  como imóvel  urbano sob  nº  01.05.080.0575.001.  Autor  e  responsável

técnico pelo projeto arquitetônico Arquiteto Victor Pires Gonçalves da Luz. Eng analista SEDUMA Marco Wilker F.

De  Souza.  Os  conselheiros  presentes  na  reunião  do  CMPDC realizada  no  dia  24/09/2020  ATA 13-2020

solicitaram apresentação RIU.  Deliberação:   O processo foi apreciado no CMPDC outras duas vezes, em que
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foram solicitadas diligências e esclarecimentos quanto a obra iniciada de forma irregular. Visto as considerações

apresentadas pela Procuradoria-Geral do Município, o processo retornou para análise do  CMPDC, constando

ainda Relatório  de Impacto Urbano apresentado pelo requerente.  O responsável  técnico Luiz  Carlos da Luz

Junior, e os requerentes Franciscarlos Azevedo Barros e Leonardo Demoner entraram na reunião as 8h20min

para apresentar o RIU. O Resposável técnico apresentou o caso, indicando a existência de atividade anterior de

"Oficina", apontou os possíveis impactos a serem gerados pela implantação do empreendimento e indicou que a

descarga dos caminhões cegonha ocorrerá no pátio da empresa denominada "Center Mix", sendo os veículos

transportados individualmente até a loja. Indicou ainda a existência de vagas para clientes/visitantes e que haverá

agendamentos para o atendimento. A apresentação foi encerrada e foi aberto espaço para questionamentos e

considerações dos conselheiros. O superintendente Gustavo Conopca questionou quanto a contagem de veículos

apresentada no texto porém não indicada durante a apresentação.  O conselheiro Guilherme sugeriu que os

próximos casos similares sejam logo apresentados no  CMPDC, visto que é a terceira passagem do caso pelo

CMPDC. O conselheiro Breno questionou sobre a quantidade de vagas, sendo indicada a existência de 25 vagas

para clientes. O conselheiro Osmario considerou a apresentação suficiente para esclarecer o tema. O Sr. Luiz

Carlos  da Luz  Junior  e  os requerentes Franciscarlos Azevedo Barros e  Leonardo Demonar  se retiraram da

reunião as 9h08 e foram iniciadas as deliberações. Foi levantada dúvida quanto a possibilidade do conselho se

manifestar sobre o caso, sendo indicada que a motivação da análise do CMPDC é referente ao "Uso Tolerado" da

atividade no local, sendo que as demais pendências adminstrativas do caso deverão ser sanadas independente

da  decisão  do  conselho  sobre  a  questão  uso  do  solo.   Indicou-se  que  o  empreendimento  será  menos

problemático que a atividade anterior, porém que o problema de tráfego não concerne somente a este local,

sendo geral a alta demanda das vias do município não projetadas para o fluxo crescente atual. Foi apontada que

a resolução das pendências fosse sanada ainda na etapa da procuradoria, sendo indicado que a resolução do

embargo e demais pendências dependerá da deliberação do "Uso Tolerado". Foi esclarecido ainda que os temas

de Uso Tolerado em especial o que afeta a mobilidade urbana dependem de uma compatibilização efetiva entre o

Plano  Diretor  e  o  Plano  de  Mobilidade.  A discussão  foi  encerrada  sendo  iniciada  a  votação.  A conselheira

Gabriella  e  o  Engenheiro  Analista  Marco  Wilker  se  abstiveram.  Os conselheiros  Breno,  Francisco,  Geraldo,

Osmario,  Fernando,  Agostinho  e  Guilherme  votaram  favoráveis  ao  uso  tolerado,  desde  que  atendidas  as

condicionantes postas no Relátório de Impacto Urbano. O conselheiro Hugo não emitiu voto. O resultado final

foi favorável a implantação do uso de "Comércio de Veículos" desde que as medidas mitigatórias estejam

vinculadas na licença ambiental e no alvará de funcionamento.  2º – 8.228/2018 –  IGREJA EVANGÉLICA
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ASSEMBLÉIA  DE  DEUS  EM  MARECHAL  FLORIANO:  Solicitação  de  aprovação  de  projeto  para

Documentação, Reforma e Ampliação de Igreja com área total de 436,08m² localizada na Rua Bom Pastor, nº

23, Bairro São Marcos, Colatina-ES. Autor do projeto arquitetônico e Responsável Técnico Arquiteto e Urbanista

Leandro Damaceno Zacché. Analista Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Eng. Antônio

César Ribeiro Sperandio.  Imóvel inscrito no município sob nº 01.04.437.0012.001.  Deliberação:  Trata-se de

processo de "Aprovação de Projeto" de edificação de uso "Igreja" para regularização e ampliação no bairro São

Marcos.  O analista do PRE enviou os autos com questionamento quanto a possibilidade de suprimir a

necessidade de vagas de veículos obrigatórias previstas pelo PDM para estabelecimentos comerciais.

Verificou-se que trata-se de edificação instalada em via local, de esquina, sem vagas de estacionamento dentro

do lote. Os conselheiros questionaram quanto a outros estabelecimentos religiosos que também não possuem

vagas  específicas  disponíveis,  mesmo  em  áreas  de  maior  densidade  de  ocupação.  Sugeriu-se  ainda  a

possibilidade de solicitar  a  adequação acústica do estabelecimento,  visto  que este  encontra-se na etapa de

projeto e a viabilidade foi  tratada como permitida devido ao empreendimento estar  no local  desde antes da

vigência do PDM. Após esclarecimentos dos autos, inicou-se a deliberação. O superintendente Gustavo Conopca

e os conselheiros Breno,  Osmario,  Gabriella,  Geraldo e  Agostinho foram favoráveis  a  supressão das vagas

obrigatórias pela PDM. O conselheiro Hugo votou contra a supressão. A deliberação final fica definida como é

permitida a supressão das vagas de estacionamento no empreendimento. Sugere-se que o Eng. Analista

verifique  a  possibilidade  de  cobrar  solução  construtiva  para  reduzir  o  impacto  acústico  durante  o

funcionamento  do  estabelecimento. 3º  –  29.673/2019  (APENSO    9.760/2019)  -    MARCELO  NARDI  :  

Encaminhar  os  autos  ao CPDMC para  deliberação,  conforme indicado no  parecer  jurídico  fls.  12-13,

quanto a alteração do afastamento frontal exigido na Rua João Guirizatto, inserido em uma ZUD-3.  O

processo 9.760/2019 solicita aprovação de Projeto Arquitetônico para construção de imóvel  comercial  com 2

pavimentos e área total de 1.859,56m² à Rua João Giurizatto, lote 01, Quadra 03, Loteamento Residencial Sol

Nascente, Bairro Mário Giurizatto. Deliberação:  Trata-se de solicitação de ratificação da decisão emitida pelo

CMPDC na Ata 12-19 quanto a alteração do "Afastamento Frontal" obrigatório na via João Giurizatto, bairro Mario

Giurizzato, ZUD-3, de 6,00m para 3,00m, visto o relatório de afastamento frontal apresentado nas fls. 30-54 do

processo 9.760/2019 que solicita aprovação de projeto arquitetônico. A ratificação se faz necessária para emissão

do decreto de alteração do afastamento frontal. Visto que já houve decisão anterior sobre o tema, os conselheiros

presentes  não  apresentaram  objeção  a  ratificação  solicitada,  sendo  mantido  o  entendimento  de  que  o

afastamento frontal da rua João Giurizatto seja definido em 3,00m, visto que a maior parte das edificações
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existentes não atendem o afastamento obrigatório de 6,00m. Dessa forma, solicita-se o prosseguimento

da emissão do Decreto de Alteração do Afastamento Frontal. 4º – 93.169/2020 –   BRAZIL TOWER CESSÃO  

DE  INFRAESTRUTURA LTDA  :   Solicitação  de  anuência  para  implantação  de  torre  de  telefonia  celular

localizada na Rodovia BR 259, KM 51, Zona Rural de Colatina, em frente a Industria Bertolini,  coordenadas

Latitude 19º29'54.70"S; Longitude 40º37'28.70"O – DATUM: WGS84. Deliberação: Conforme previsão do PDM, o

requerente apresentou no processo Relatório de Impacto Urbano. A representante da empresa Manoella Queiroz

Duarte  Freitas  entrou  na  reunião  às  10h45min  para  prestar  esclarecimentos  e  sanar  eventuais  dúvidas  do

conselho. Verificou-se que a torre será instalada em local sem ocupação residencial próxima, em posição para

cobrir o sinal telefônico da rodovia BR-259, do Shopping Moda Brasil e de parte dos bairros Riviera e Santa

Helena. Os esclarecimentos apresentados pela representante da empresa foram considerados suficientes e ela

se retirou da reunião as 10h55min. A deliberação foi iniciada. Indicou-se preocupação com a possibilidade de

indicar  na  frente  da estrutura  da  torre  ao menos nome e telefone  de contato  do responsável  técnico,  para

eventuais problemas que a torre venha a apresentar. Foi informado que nos processos de licença ambiental os

empreendimentos devem dispor na frente dos imóveis,  em local visível,  placa contendo informações sobre o

processo  de  licença  ambiental,  sendo possível  através  desde identificar  o  responsável  técnico  em caso  de

necessidade. Verificou-se ainda que o CREA é também responsável pela fiscalização de tais estruturas, visto que

exige-se destas a emissão de responsabilidade técnica, incluindo a instalação de placa visível com o nome do RT

responsável. Apresentadas as questões sobre o caso, iniciou-se a deliberação. O conselheiro Hugo votou contra

a implantação da torre. Os conselheiros Agostinho, Breno, Gabriella, Osmario e Geraldo votaram favoráveis a

instalação da torre,  sendo esta a  deliberação final.  A reunião  foi  encerrada  as  11h25min.  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, PMA III - Escriturário _____________________, redigida e, ao final, aprovada

e assinada por todos os conselheiros presentes.

______________________________________
FERNANDA LAVAGNOLI GOMES
SEDUMA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
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________________________________________________
GUSTAVO CONOPCA LIEVORE
SEDUMA – Superintendente de Planejamento Urbano

_______________________________________
LEANDRO GRAMELIKI ESPALENZA
SEDUMA – Assessor Juridico

_______________________________________
MARCO WILKER F. DE SOUZA
SEDUMA – Engenheiro Civil Analista

______________________________________
HUGO LEONARDO STEFENONI GUERRA
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

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

______________________________________________________

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

GUILHERME RIBEIRO GIUBERT
SEMDER - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

______________________________________________________

FRANCISCO HERMES LOPES
AEAC – Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Colatina

______________________________________________________

GABRIELLA DALLA BERNARDINA
ASSEDIC – Associação Empresarial de Colatina e Região

_____________________________________________________

GERALDO LUDOVICO
APROC – Associação dos Profissionais de Contabilidade de Colatina

_____________________________________________________

OSMÁRIO  CAVALCANTE WANDERLEI JUNIOR
SEMOB– Secretaria Municipal de Obras
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