
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR - CMPD
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do

Plano Diretor de Colatina-ES, realizada em 
07/07/2015.

Aos 07 (sete) dias do mês de julho (07) de dois mil e quinze
(2015), às nove horas (09:00), na sala de reunião da SEDETUR
-  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  e
Turismo, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do
Plano Diretor de Colatina-ES, em sessão ordinária, estando
presentes os seguintes conselheiros: Daniel Dadalto Schultz
(Secretário Interino), representante da SEMDUR - Secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  e  presidente  do
Conselho; Breno Fernandes, representante do CREA - Conselho
Regional  de  Engenharia  e  Agronomia/ES;  Francisco  Hermes
Lopes,  representante  da  Associação  de  Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Colatina (membro titular);  José
Carlos  Diniz,  representante  da  SEMTRAN  –  Secretaria
Municipal  de  Trânsito,  Transporte  e  Segurança;  Robson
Fernando  Campos,   representante  da  SEMPLAN  -  Secretaria
Municipal  de  Planejamento  (membro  suplente);  Eliomar
Alvarenga, representante do Corpo de Bombeiros Militar do
Espírito Santo - 2º Cia do 2º BBM;  Rafael Rebelo de O.
Albane,  representante  do  IDAF  (Instituto  de  Defesa
Agropecuária  e  Florestal;  José  Afonso  da  Costa  Coelho
representante  da  SEMDUR  -  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Urbano,  Daniel  Pereira  de  Araújo,
representante  da  ACODE,  José  Carlos  Loss  Júnior,
representante  da  SEMDER  -  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Rural;  João  Batista  Azevedo  da  Silva,
representante  da  UNASCOL  -  Assossiação  de  Moradores  da
Região  Sul  de  Colatina;  Carlos  Augusto  Carneiro,
representante  da  ASSEDIC  -  Assossição  Empresarial  de
Desenvolvimento  de  Colatina  e  Ana  Paula  Drago
Superintendente  de  Gabinete.  Depois  de  verificada  a
existência de "Quorum", o presidente do conselho deu por
aberta  a  reunião  Ordinária,  objetos  de  análises  e
deliberações os seguintes processos: 
1  –  PROCESSO:  Regin  -  99500000313606  -  requerente:  TMG
TRANSPORTADORA DE MÁRMORE E GRANITOS LTDA ME. 
Objeto de análise: Viabilidade para alteração de endereço
entre  municípios  dentro  do  mesmo  estado,  localizado  na
Rodovia BR-259, s/n, KM 46 Trevo Barbados.
Deliberação: Da análise do processo, inclusive apresentado
pelo  Setor  Técnico  da  SEMDUR,  os  Conselheiros  após



manifestações e conforme autoriza a Lei Municipal em vigor,
os Conselheiros, por maioria, deliberaram pela aprovação do
processo. 
2 – PROCESSO Regin 99500000271040 – requerente: NOROESTE
VEÍCULOS LTDA EPP.
Objeto de análise: viabilidade para alteração de endereço e
atividade econômica dentro do mesmo município. 
Deliberação: Da análise do pedido, os Conselheiros, após
discussão e apresentação do Setor Técnico, deliberaram por
unanimidade, pela sua aprovação quanto ao uso e ocupação do
solo, nos termos da Lei Municipal em vigor.
3 – PROCESSO n° 12357/2015 – Requerente: ROSEMARA APARECIDA
DE SOUZA SENA DAMM.
Objeto de análise: cadastramento de empresa.
Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do
Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros deliberaram, por
maioria, pela aprovação, desde que seja apresentada o plano
de  funcionamento  e  o  plano  de  garagem,  bem  como
contenção/isolamento acústico e impacto de vizinhança. 
4 – PROCESSO n° 12406/2015 – Requerente: NILSON RIBEIRO 
ALVES MEI.
Objeto de análise: cadastramento de empresa
Deliberação: Em discussão e após apresentação dos quesitos
pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria,
entenderam  pela  aprovação  da  solicitação  “in  examine”.
PROCESSO Regin  - 995000002556858 – Requerente: Colatina
Logística e Distribuição Ltda
Objeto 
5 – PROCESSO n° 12267/2015 – Requerente:  JULIANO CÁSSIO
VALBUZA
Objeto  de  análise:  Requerimento  de  alvará  de  licença
construção no terreno de sua propriedade localizada na Av.
Brasil,  Bairro  Maria  das  Graças,  Colatina-ES,  conforme
projeto e documentos colacionados nos autos.
Deliberação: Em discussão sobre o pedido formulado e mesmo
constando  um  recurso  escrito  do  requerente  visando  a
reconsideração do parecer técnico do Engenheiro da SEMDUR
Paulo  Vitor  Vieira  Oliveira,  os  membros  manifestaram-se
contrários  ao  recurso,  devendo,  portanto,  o  requerente
atender as exigências legais descritas no aludido parecer
técnico, especialmente quanto aos afastamentos.
6 – PROCESSO n° 21242/2013 – Requerente: ANTÔNIO FRANCISCO
WUTKUOSKY
Objeto  de  análise:  Análise  quanto  a  possibilidade  de
proceder a construção de um imóvel na Rua Antonio Margoto,
36, Bairro Vila Lenira, Colatina-ES



Deliberação: Trata-se de imóvel localizado em um Beco/Rua
sem saída, após discussão os Conselheiros, por unanimidade,
decidiram que deverá constar um afastamento frontal de 1,5m
(um metro e meio) sendo procedido através de Decreto do
Executivo Municipal. 
7 – PROCESSO nº 25591/2014 – Requerente: Abner Vieira de
Souza
Objeto  de  análise:  Apreciação  quanto  à  viabilidade  para
expedição  de  alvará  de  licença  para  proceder  a
modificação/ampliação/construção de um imóvel, localizado na
Av.  Costa  Rica,  Lote  40,  quadra  17,  Bairro  Colúmbia,
Colatina-ES.
Deliberação:  Os  Conselheiros,  em  uma  análise  atenta  da
planta que instruiu o pedido, detectaram que o coeficiente
deverá ser 2.4 para 2.56 e quanto ao afastamento frontal de
3.00m para 2,85/1,5m, atendendo ao parecer técnico do Setor
de Engenharia da SEMDUR.
8– PROCESSO n° 25344/2014 - Requerente: EVERSON LUIS MASIOLI
Objeto do pedido: Renovação do alvará de construção de um
imóvel localizado na Rua Reinaldo Ferrari, lote 11, quadra
G, Loteamento Américo Ferrari, Colatina-ES, especialmente no
que diz respeito ao parecer técnico de fl. 65, expedido pelo
Engenheiro Durion da SEMDUR, item 1 “para a definição do
zoneamento”.
Deliberação: Após deliberação do Conselho restou verificada
tratar-se apenas de erro material, ou seja, quanto a cor
(legenda) e letras de zonas, sendo definida tratar-se de uma
ZUD-2.
9 – PROCESSO n° 5076/2015 – Requerente: MITRA DIOCESANA DE
COLATINA-ES  .  
Objeto: Análise quanto a demarcação e quantidade de vagas
(insuficiente) no pátio da Igreja que está sendo construída.
Deliberação:  Após  discussão,  os  membros  do  Conselho
decidiram em autorizar referido pedido, eis que a legislação
em vigor autoriza que templos religiosos ou imóveis para
fins sociais a quantidade de vagas de garagem seja reduzida
sem prejuízo.
10  –  PROCESSO  n°  2989/2015  e  13985/2015  –  Requerente:
MARTINHO DEMONER
Objeto: Reanálise do processo 2989/2015, tendo em vista a
apresentação de recurso (13985/2015) pelo requerente, uma
vez que requer a revisão da decisão do Conselho do PDM.
Objeto de análise: Alteração de Zoneamento (de ZR-2 para
ZEIS) para futura implantação de parcelamento de solo, na
modalidade  de  loteamento  de  interesse  social,  nas
proximidades do Bairro Carlos Germano Naumam.   



Deliberação:  Após detida análise e posteriores discussões
sobre  o  pleito,  os  Conselheiros,  de  maneira  unânime,
deliberaram por manter a decisão da reunião do Conselho de
28/04/2015,  qual  seja,  não  dar  provimento  ao  pedido
formulado,  tendo  como  argumentos  balizadores,  o  prejuízo
sócio-ambiental que viria a ocorrer com a implantação do
empreendimento  fora  das  regras  pré-estabelecidas.  Os
Conselheiros destacaram que alterar Zoneamento sem um estudo
técnico  sobre  os  seus  impactos,  seria  perigoso  para  o
crescimento ordenado da cidade, e que essa alteração, caso
viesse a efeito, deveria ocorrer através de Lei.
Não existindo qualquer outra manifestação, o presidente deu
por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual
foi por mim, Ana Paula Drago ___________________, redigida e
lida  e,  ao  final,  aprovada  e  assinada  por  todos  os
Conselheiros presentes.
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