
 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR  - CPDM
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE COLATINA-ES

REALIZADA EM 05/11/2015.

Aos 05 (cinco) dias do mês de Novembro (11) de dois mil e quinze (2015), às 08:30 (oito e trinta horas), na sala

de  reunião  da  SEDETUR  –  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Economico  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:  Daniel  Dadalto

Schultz (Secretário Interino), representante da SEMDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e

Presidente do Conselho; Leandro D. Coutinho, representante do CREA - Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia/ES;  Francisco Hermes Lopes,  representante da  AEAC - Associação de Engenheiros, Arquitetos e

Agronômos de Colatina (membro titular); José Carlos Diniz, representante da SEMTRAN – Secretaria Municipal

de Transito, Transporte e Segurança;  Robson Fernando Campos,  representante da  SEMPLAN – Secretaria

Municipal de Planejamento (membro suplente); Osmar José Saquetto, representante da OAB/ES – Ordem dos

Advogados do Brasil; Adalberto de Castro Galvão Neto, representante da  SEMOB – Secretaria Municipal de

Obras;  João Batista Azevedo da Silva,  representante da  UNASCOL SUL – Assossiação de Moradores da

Região  Sul  de  Colatina;  Daniel  Pereira  de  Araujo, representante  da  ACODE;  José  Carlos  Loss  Júnior,

representante  da  SEMDER  -  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural;  Carlos  Augusto  Carneiro,

representante da  ASSEDIC – Associaçao Empresarial de Desenvolvimento de Colatina; Kátia Regina Nunes,

representante da UNASCOL NORTE – Assossiação de Moradores da Região Norte de Colatina; e Natalia Stein

Polez Pereira, secretária da SEMDUR. Depois de verificada a existencia de "Quorum",o presidente do Conselho

deu  por  aberta  a  reunião  ordinária, foram  apresentados  objetos  de  análises  e  deliberações  os  seguintes

processos:  1º – 18.386/2015 – INÁCIO CARLETE: Objeto de Análise: Apreciaçao quanto ao uso tolerado da

atividade em uma ZUD-1 quanto à viabilidade de aprovação de projeto para documentação de imóvel comercial

(fábrica de móveis) localizado na Rua Altivo Pereira Lopes, nº 713, lote 16, Quadra E, Loteamento Parque dos

Jacarandás, Bairro Carlos Germano Naumamm. Deliberação: Em discussão e após apresentação dos quesitos

pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da solicitação.  2º

–  16.784/2015  –  LUISA HILDA DE  NORONHA: Objeto  de  Análise:  Apreciaçao  quanto  à  viabilidade  de

aprovação de projeto de imóvel uso misto com 04 (quatro) pavimentos (em fase de construção) sem afastamento

frontal, localizado na Avenida Ângelo Morozini,  s/n,  Bairro Santos Dumont.  Deliberação:  Trata-se de imóvel

localizado em uma rua no qual a maioria dos imóveis se encontram edificados no alinhamento frontal, de acordo

com relatório apresentado pelo requerente com análise e fotos. Após discussão, os conselheiros, entenderam

pela aprovação da solicitação quanto ao recuo frontal.  Entretanto,  o  requerente deverá executar  reparações

físicas na edificação quanto a calçada, rampa de acesso de veículos e a retirada do balanço sobre o passeio.  3º –

25.344/2014 – EVERSON LUÍS MASIOLI: Objeto de Análise:  Apreciaçao quanto a definição do zoneamento no

Loteamento Américo Ferrari, Rua Reinaldo  Ferrari, Lote11, Quadra G.  Deliberação:  Em discussão ao pedido



formulado e após analise tecnica pelos conselheiros, os membros deliberaram que no local trata-se de uma ZUD-

2. 4º – 3.135/2015 – HABIBRAS/ENGESTE:  Objeto de Análise: Proposta para implantação de parcelamento de

solo urbano Residencial Vivenda Santa Maria.  Deliberação: Da análise do processo e após apresentação do

setor  técnico  da  SEMDUR,  os  conselheiros  tomaram  ciência  do  emprendimento  e  o  processo  deverá  ser

analisado pelo  corpo técnico da SEMDUR.  Após o mesmo retorne ao conselho para nova apreciação. 5º  –

18.357/2015 – ARMAZÉNS GERAIS FORZZA LTDA: Objeto de Análise:  Anuencia quanto à localização do

empreendimento  com  atividade  de  carga  e  atacadista  para  fins  de  renovação  de  licenciamento  ambiental.

Deliberação: Em discussão e após apresentação dos quesitos pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros,

por  maioria,  foram favoráveis  pela  aprovação da  solicitação  quanto  ao  uso/atividade .  O requerente deverá

apresentar projeto arquitetônico e RIU (Relatório de Impacto Urbano). 6º – 12.631/2015 – STROPS INDÚSTRIA

DE ROUPAS LTDA: Objeto de Análise: Anuencia quanto à localização do empreendimento já em funcionamento

com  atividade  de  fábrica/lavanderia  para  fins  de  renovação  de  licenciamento  ambiental.  Deliberação:  Em

discussão e após apresentação dos quesitos pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria,

foram favoráveis pela aprovação da solicitação quanto ao uso/atividade . O requerente deverá apresentar projeto

arquitetônico e  RIU (Relatório  de  Impacto  Urbano).  7º  –    14.063/2015 – ANTÔNIO ROGÉRIO RONCHETTI:  

Objeto de Análise: Apreciaçao quanto à viabilidade de aprovação de projeto de imóvel residencial multifamiliar

com 04 (quatro) pavimentos sem afastamento frontal, localizado na Rua Cônego João Guilherme, nº 472, Bairro

Vila Lenira. Deliberação: Trata-se de imóvel localizado em uma rua no qual a maioria dos imóveis se encontram

edificados no alinhamento frontal, de acordo com relatório apresentado pelo requerente com análise e fotos. Após

discussão, os conselheiros, entenderam pela aprovação da solicitação quanto ao recuo frontal.  8º – 10.142/2015

–  ADRIANA DA PENHA SPERANDIO  VACCARI: Objeto  de  Análise:  Apreciaçao  quanto  à  viabilidade  de

aprovação de projeto de reforma de imóvel residencial unifamiliar com 02 (dois) pavimentos sem afastamento

frontal, localizado na Rua Pica-Pau Amarelo, nº 106, Quadra E, Lote 20, Bairro Fiovarante Marino (Residencial

Recanto dos Pássaros). Deliberação: Trata-se de imóvel localizado em uma rua no qual a maioria dos imóveis se

encontram edificados no alinhamento frontal, de acordo com relatório apresentado pelo requerente com análise e

fotos. Após discussão, os conselheiros, entenderam pela aprovação da solicitação quanto ao recuo frontal. 9º –

19.769/2015 – POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA: Objeto de Análise:  Anuencia quanto ao uso e

ocupação do solo do empreendimento já em funcionamento com atividade de posto de revenda de combustíveis

e  troca  de  óleo  para  fins  de  renovação  de  licenciamento  ambiental.  Deliberação: Em  discussão  e  após

apresentação dos quesitos pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela

aprovação da solicitação sendo que o empreendimento deverá se adequar as leis vigentes, quanto a segurança,

sistema viário e mobilidade urbana.  Essas adequações deverão ser apresentadas na próxima solicitação de

renovação de anuência municipal.  10º – 19.770/2015 – POSTO ARCO LTDA: Objeto de Análise:  Anuencia

quanto ao uso e ocupação do solo do empreendimento já em funcionamento com atividade de posto de revenda

de combustíveis e troca de óleo para fins de renovação de licenciamento ambiental. Deliberação: Em discussão



e  após  apresentação  dos  quesitos  pelo  Setor  Técnico  da  SEMDUR,  os  Conselheiros,  por  maioria,  foram

favoráveis pela aprovação da solicitação sendo que o empreendimento deverá se adequar  as leis  vigentes,

quanto  a  segurança,  sistema  viário  e  mobilidade  urbana.  Essas  adequações  deverão  ser  apresentadas  na

próxima solicitação de renovação de de anuência municipal. 1  1º – 19.768/2015 – POSTO DE GASOLINA SÃO  

MIGUEL – LTDA MATRIZ: Objeto de Análise: Objeto de Análise: Anuencia quanto ao uso e ocupação do solo

do empreendimento já em funcionamento com atividade de posto de revenda de combustíveis e troca de óleo

para  fins  de  renovação  de  licenciamento  ambiental.  Deliberação: Em discussão  e  após  apresentação  dos

quesitos pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria,  foram favoráveis pela aprovação da

solicitação sendo que o empreendimento deverá se adequar as leis vigentes, quanto a segurança, sistema viário

e mobilidade urbana.  Essas adequações deverão ser  apresentadas na próxima solicitação de renovação de

anuência municipal.  12º – 19.772/2015 – POSTO ARNALDO LTDA: Objeto de Análise: Anuencia quanto ao uso

e  ocupação  do  solo  do  empreendimento  já  em  funcionamento  com  atividade  de  posto  de  revenda  de

combustíveis com lavagem e troca de óleo para fins de renovação de licenciamento ambiental. Deliberação: Em

discussão e após apresentação dos quesitos pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria,

foram favoráveis pela aprovação da solicitação sendo que o empreendimento deverá se adequar as leis vigentes,

quanto  a  segurança,  sistema  viário  e  mobilidade  urbana.  Essas  adequações  deverão  ser  apresentadas  na

próxima solicitação de renovação de anuência municipal.  13º – 20.975/2015 – FRISA – FRIGORÍFICO RIO

DOCE  S/A: Objeto  de  Análise:  Anuencia  quanto  ao  uso  e  ocupação  do  solo  do  empreendimento  já  em

funcionamento com atividade industrial.  Deliberação:  Em discussão e após apresentação dos quesitos pelo

Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, por maioria, foram favoráveis pela aprovação da solicitação quanto

ao uso/atividade sendo que o empreendimento deverá se adequar as leis vigentes, quanto a segurança, sistema

viário e mobilidade urbana. Essas adequações deverão ser apresentadas na próxima solicitação de renovação de

licenciamento ambiental. 14º – 18.624/2015 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLORO H.F LTDA - ME: Objeto de

Análise: Anuencia quanto a localização do empreedimento com atividade de fabricação de cloro e álcalis para

fins  de  licenciamento  ambiental.  Deliberação:  Em discussão  e  após  apresentação  dos  quesitos  pelo  Setor

Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, foram favoráveis pela aprovação da solicitação quanto ao uso/atividade.

O requerente deverá apresentar projeto arquitetônico para aprovação e o processo deverá ser encaminhado ao

SANEAR para análise e parecer.  15º – 150/2015 – ANEXO CONFECÇÕES LTDA - ME: Objeto de Análise:

Apreciaçao quanto à viabilidade de aprovação de projeto de imóvel comercial com 04 (quatro) pavimentos sem

afastamento frontal, localizado na Rua João Cavassani com Rua Alfa, nº 01, Quadra 32, Bairro Novo Horizonte e

definição do zoneamento do local. Deliberação: Trata-se de imóvel localizado em uma rua no qual a maioria dos

imóveis  se  encontram edificados no  alinhamento  frontal.  Após discussão,  os  conselheiros,  entenderam pela

aprovação da solicitação quanto ao recuo frontal e ficou definido que no local é uma ZR-3. O requerente deverá

fazer as correções solicitadas pelo analista técnico da SEMDUR e atender ao contrato de direito de superfície.

16º – 19.354/2015 – JOÃO HENRIQUE FABRIS: Objeto de Análise: Apreciaçao quanto à atividade o local  para



aprovação de projeto de galpão multiuso, localizado no Loteamento Jardim Tropical,  Lotes 10 e 11, Quadra 16,

Bairro  Mário  Giurizato.  Deliberação:  Após  discussão,  os  conselheiros  foram  favoráveis  pela  aprovação  da

solicitação.  17º – 22.348/2015 –  CR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA: Objeto de Análise: Apreciaçao

quanto  à  viabilidade  de  aprovação  de  projeto  para  construção  de  edifício  comercial/  empresarial  com  17

(dezessete) pavimentos, localizado na Avenida Senador Moacir Dalla, nº 02, Bairro Colatina Velha. Deliberação:

Em discussão e após apresentação dos quesitos pelo Setor Técnico da SEMDUR, os Conselheiros, tomaram

ciência do emprendimento. O processo deverá ser analisado pelo corpo técnico da SEMDUR e o requerento

deverá apresentar RIU (Relatório de Impacto Urbano).  Após o mesmo retorne ao conselho para nova apreciação.

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.

DANIEL DADALTO SCHULTZ
 SEMDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Presidente do Conselho

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

FRANCISCO HERMES LOPES
AEAC - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agronômos de Colatina

JOSÉ CARLOS DINIZ

SEMTRAN – Secretaria Municipal de Transito, Transporte e Segurança

ROBSON FERNANDO CAMPOS

SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento 



OSMAR JOSÉ SAQUETTO
OAB/ES – Ordem dos Advogados do Brasil

ADALBERTO DE CASTRO GALVÃO NETO
SEMOB – Secretaria Municipal de Obras

JOÃO BATISTA AZEVEDO DA SILVA
UNASCOL SUL – Assossiação de Moradores da Região Sul de Colatina

DANIEL PEREIRA DE ARAUJO
 ACODE

JOSÉ CARLOS LOSS JÚNIOR

SEMDER - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

CARLOS AUGUSTO CARNEIRO
ASSEDIC -  Associaçao Empresarial de Desenvolvimento de Colatina

KÁTIA REGINA NUNES
UNASCOL NORTE – Assossiação de Moradores da Região Sul de Colatina


