
Conselho do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Biênio 2009-2011

Reunião Ordinária

Ata n.º 57 do Conselho do Plano Diretor Municipal, que se reúne sob a Presidência 
da conselheira Emilene Rovetta da Silva, aos 28 dias do mês de abril de 2011, às 15 horas e 40 mi -
nutos, no Auditório da Câmara Municipal, para reunião ordinária. Estavam presentes os seguintes 
conselheiros: 1) Sônia Raquel Duarte Borges, SANTA CASA; 2) Isabela Romanelli Garschagen, 
HECI; 3) Valério Raymundo, SINDIROCHAS; 4) Carlos Heugênio Duarte Camisão, CREA; 5) 
Chrispiniano Francisco dos Reis, CETEMAG; 6) Pedro Luiz Ferreira Sandrini, AMOBAM; 7) Elpí-
dio Hemerly Fiório, SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO 
SUL DO E. SANTO; 8) Mário César do Nascimento Moreira, FAMMOPOCI; 9) Ana Paula de Oli-
veira C. Machado, SEBRAE; 10) Leandro Vianna Silva Souza, IFES; 11) Wando Alves Pereira, 
SEMDURB; 12) Yvana Bindes da Silva Bronze, SEME; 13) Joaquim Neiva de Rezende Junior, SE-
MAC; 14) Luiz Rogério Ramos Casaes, SEMDEC; 15) Fabiana Ramos Dias Caçador,  SEMMA; 
16) Emilene Rovetta da Silva e Débora Maria Moura Carias, SEMGES; 17) Marco Antonio Carva-
lho de Oliveira, SEMAG e 18) Paulo Cesar Baptista, DEFISC. Ausentes os representantes do AS-
CICI, SÃO CAMILO, APAE, OAB, CÂMARA MUNICIPAL, IBAMA, IDAF e SEMUS. Ausen-
tes, com justificativa os representantes do  SINDUSCON e ASCOSUL. Presidenta Emilene – 
Inicia a reunião com a verificação de quórum e questiona se todos os conselheiros receberam o e-
mail com a ata da reunião anterior. A presidenta coloca em votação a ata 56, que é aprovada por 
unanimidade pelos conselheiros presentes. A presidenta informa o recebimento de oficio do Minis-
tério Publico questionando a publicação das atas do conselho no Diário Oficial do Município e co-
loca para os conselheiros das dificuldades como falta de secretariado, ausência de conselheiros nas 
reuniões para que se possa colher a assinatura para posterior publicação. O conselheiro Carlos Ca-
misão propõe que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano se empenhe, destacando um servidor 
para colher as assinaturas e, em seguida, notificar a entidade de que o conselheiro não está cumprin-
do a sua atribuição no conselho quanto a assinatura das atas.  A conselheira Yvana propõe que o 
Ministério Público notifique os conselheiros para assinar a ata.  A presidenta acredita não ser o 
caso, no momento, e questiona ao Conselheiro Wando, representante da SEMDURB, oque a Secre-
taria pode fazer quanto a essa questão. O conselheiro Wando informa que a Secretaria está a dispo-
sição do Conselho, mas que acredita não ser o caso de procurar o conselheiro para a assinatura, já 
que esta deveria ser uma iniciativa do próprio conselheiro, mas que transmitira a solicitação ao Se-
cretário Paulo.  A conselheira Raquel sugere que os conselheiros faltosos sejam notificados por 
email da falta de assinatura nas atas. Ilvene, da SEMDURB, informa que a Secretaria já solicitou, 
tanto por email quanto por telefone da necessidade da assinatura nas atas e que alguns conselheiros 
já foram até substituídos. O conselheiro Camisão reforça sua proposta de se notificar as entidades 
da falta das assinaturas. Essa proposta é reforçada pelo conselheiro Chrispiniano, do CETEMAG. O 
conselheiro Joaquim Neiva coloca que, pelo regimento a ata só precisa da assinatura do presidente 
e do secretário executivo. O conselheiro Camisão coloca que existem leis maiores do que o regi-
mento interno e que entende que a forma legal de validar um documento é esse seguir com a assina-
tura. A presidenta informa que ira acolher as sugestões de todos e solicita que os conselheiros assi-
nem as resoluções que estarão sendo encaminhadas. A presidenta prossegue com a reunião e enca-
minha as resoluções das reuniões anteriores para a assinatura. A presidenta passa para o próximo 
ponto da pauta que trata de informe sobre o GT da Lei 6160, que ficaria a cargo do conselheiro De-
landi, que não está presente e nem passou a responsabilidade para sua suplente. A presidenta solicita 
que os conselheiros que estiveram presentes na palestra do engenheiro florestal Marcos Sossai, na 
sede do Ministério Público, repassem as informações pertinentes para os demais conselheiros.  Os 



conselheiros Chrispiniano e Carlos Camisão solicitam que o material da palestra seja repassado 
aos conselheiros por email. O conselheiro Carlos Camisão passa para os conselheiros suas impres-
sões sobre a apresentação do Sr. Marcos Sossai.  A conselheira Raquel resume a apresentação do 
Sr. Marcos Sossai. O conselheiro Camisão tece comentários sobre o novo código florestal brasilei-
ro, que está em discussão no Congresso Nacional. O conselheiro Valério faz considerações sobre o 
novo Código Florestal. A presidenta passa para o próximo ponto da pauta que trata da apresentação 
do  Grupo  de  Trabalho  que  interpôs  recurso  junto  ao  CPDM  através  do  processo  protocolo 
3346/2011 – Agencia Santana.  O conselheiro Joaquim Neiva lê para os conselheiros o relatório 
produzido pelo Grupo de Trabalho, que é parte integrante desta Ata. O referido relatório e favorável 
a manutenção do parecer elaborado pela COMTEC, já que atividade requerida não é permitida na 
zona de uso proposta. O relatório é aprovado pela maioria dos conselheiros presentes, com dois vo-
tos contrários. O conselheiro Camisão propõe que o processo seja encaminhado a COMTEC para 
análise de estudo de impacto de vizinhança. A proposta é referendada pela conselheira Débora. A 
proposta é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. A presidenta passa para o pró-
ximo ponto de pauta, que trata da formação do Grupo de Trabalho para estudo dos segmentos que 
compõe o CPDM. A comissão é formada pelos seguintes conselheiros: Rogério Casaes (Coordena-
dor), Isabela Romanelli (relatora), Carlos Camisão (Membro), Pedro Sandrini (Membro) e Chrispi-
niano (Membro). A Presidenta passa para o próximo ponto da pauta referente à Oficina de Trabalho 
do Zoneamento do Município. Os Conselheiros por unanimidade, por motivo de reinteradas ausên-
cias  decidem substituir a coordenação da São Camilo pelo CREA e como coordenador representan-
do a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB, o conselheiro Wando.   A 
Presidenta passa para para o próximo ponto da pauta, onde cobrou resultados dos grupos de traba-
lhos referente a : Central Parque, ZI-Zona Industrial e ZEIS-Zona Especial de Interesse Social. To-
dos grupos pediram mais 30 (trinta) dias de prazo. A Presidenta solicitou aos conselheiros que para 
próxima reunião fosse sugerido ideias para promover programas que tenham por objetivos orientar 
e educar os cidadãos, através de todos os meios de comunicação. A Presidenta encerra a reunião às 
18:00 horas.
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