
Conselho do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Biênio 2009-2011

Reunião Ordinária

Ata n.º 60 do Conselho do Plano Diretor Municipal, que se reúne sob a Presidência da 
conselheira Emilene Rovetta da Silva, aos 28 dias do mês de julho de 2011, às 15:30 
horas, no Auditório da ASCICI, para reunião ordinária. Estavam presentes os seguin-
tes conselheiros: 1) Sônia Raquel Duarte Borges, SANTA CASA; 2) Isabela Romanelli 
Garschagen, HECI; 3) Marcos Antonio Calegário dos Santos, ASCOSUL; 4) Valério 
Raymundo, SINDIROCHAS; 5) Gilsimar Cipriano, SINDUSCON; 6) Carlos Heugênio 
Duarte  Camisão,  CREA; 7)  Chrispiniano Francisco dos Reis,  CETEMAG; 8)  Pedro 
Luiz Ferreira Sandrini, AMOBAM; 9) Elpídio Hemerly Fiório, SINDICATO DOS ES-
TABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUL DO E. SANTO; 10) Má-
rio César do Nascimento Moreira, FAMMOPOCI; 11) Rubi José Salles Baptista, OAB; 
12) Leandro Viana Silva Souza, IFES; 13) Wando Alves Pereira, SEMDURB; 14) Joa-
quim Neiva de Rezende Junior, SEMAC; 15) Luiz Rogério Ramos Casaes, SEMDEC; 
16) Delandi Pereira Macedo e Fabiana Ramos Dias Caçador, SEMMA;  17) Emilene 
Rovetta da Silva, SEMGES; 18) Marco Antônio Carvalho de Oliveira, SEMAG e 19) 
Hermínia  Maria   Costalonga  Baptistini,  DEFISC.  Ausentes  os  representantes  da: 
ACISCI, SÃO CAMILO, APAE, CÂMARA MUNICIPAL, IDAF e SEMUS. Ausentes 
com justificativa: IBAMA, SEBRAE e SEME. A Presidenta Emilene inicia a reunião 
com verificação de quorum e em seguida faz os informes iniciais e agradece pela pre-
sença de todos. Na oportunidade despede-se de todos, visto que essa é a última reunião 
antes da eleição do próximo conselho, biênio 2011-2013. Coloca em votação o primeiro 
ponto da pauta sobre a aprovação da ata nº 59 que é aprovada com 14 votos favoráveis e 
01 abstenção.  O Conselheiro Carlos Camisão sugere que a numeração das linhas da 
ata para facilitar correções. A Presidenta Emilene apresenta o segundo ponto da pauta 
sobre a  proposta do Grupo de Trabalho do Central Parque. O Conselheiro Carlos Ca-
misão inicia a apresentação, onde é feita a leitura do relatório e explana sobre o assunto. 
O Conselheiro Joaquim questiona a respeito do Córrego dos Monos mencionado no 
relatório, uma vez que existe a preocupação existir atividades que possam obstruir o 
córrego ali existente. A Conselheira Raquel se manifesta dizendo que quando o grupo 
fez o estudo do local, também houve essa preocupação.  O Conselheiro Joaquim diz 
que seria melhor uma audiência pública, pois existe a preocupação de grande pico de 
chuva.  O Conselheiro Valério através de imagem explica sobre os imensos impactos 
que a impermeabilização da área poderá trazer. Comenta sobre as vertentes de córregos 
ali existente, que quando chove muita a rodovia fica cheia de barro. A Conselheira Ra-
quel diz que o córrego ali existente já está estrangulado. O Conselheiro Carlos Cami-
são conclui a apresentação, deixando claro que para evitar maiores impactos no local, o 
grupo decidiu por uma zona de uso com predominância de uso residencial. A Presiden-
ta Emilene coloca em votação  e por unanimidade votaram a proposta original do grupo 
com 19 votos. Em seguida ficou acordado que para o próximo conselho será apresenta-
do a proposta de  formação de um grupo com objetivo de se reunir e discutir com as au-
toridades locais sobre esse assunto. A Presidenta Emilene apresenta o terceiro ponto da 
pauta com informações sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, lembrando a 
todos os conselheiros que o projeto de lei que trata desse assunto encontra-se na Procu-
radoria Geral do Município - PGM aproximadamente 3 anos. Decidiu-se então obter 



resposta desse projeto de lei encaminhando ofício a presidência da Câmara e a Procura-
doria. O Conselho acordou que o próximo conselho deve priorizar o EIV. A conselhei-
ra Raquel comenta sobre obra que está acontecendo em terreno que ora havia solicita-
ção junto a esse conselho construção de um posto de gasolina e que teve seu pedido ne-
gado. Deverá ser investigado sobre o que se trata essa obra. A Presidenta Emilene diz 
que o conselho fez a denuncia ao Departamento de Fiscalização de Obras quanto a refe-
rida obra.  A conselheira Raquel diz que a obra está bem parecida com o desenho do 
projeto do posto apresentado.  O Conselheiro Joaquim comenta sobre as punições da 
lei para quem desobedecê-la em casos como esse.  O Conselheiro Wando diz que a 
SEMDURB tem cumprido suas ações e que nesse caso através da fiscalização o resulta-
do tem sido obtido. A Presidenta Emilene apresenta o quarto ponta da pauta que trata 
da eleição do novo CPDM, biênio 2011-2013. Informa aos conselheiros que 24 institui-
ções foram inscritas e 3 indeferidas por discordância com o Edital. Foi publicado o re-
sultado no Diário Oficial do Município do dia 26 de julho e afixado na SEMDURB. Ou-
tras informações gerais sobre as eleições também foram passadas. Qualquer dúvida é só 
entrar na página da prefeitura para obter maiores informações. Lamentou-se a ausência 
da inscrição de instituições relacionadas ao desenvolvimento da cidade. A eleição foi 
bem divulgada, utilizando todo meio de comunicação possível. Na oportunidade, Emile-
ne distribui as camisas que serão usadas no dia da eleição. O Conselheiro Delandi fez a 
leitura da lista que consta os nomes das entidades inscritas para a eleição. Após todos os 
assuntos tratados, a  Presidenta Emilene encerra a reunião com agradecimentos a todos 
pela jornada de trabalho que o CPDM, biênio 2009-2011 realizou. Goreth, servidora da 
SEMDURB parabeniza o conselho e fala sobre o PDM, ciente que as dificuldades exis-
tem, mas se vai vencendo. Lembra ao conselho sobre a preocupação com a margem do 
Rio Itapemirim e que é importante tratar desse assunto no próximo conselho. Diz está 
feliz com a competência do CPDM e que está funcionando muito bem. Seguido por ou-
tros conselheiros, assim como Joaquim,  Chrispiniano, Mário e Pedro fizeram o mes-
mo. Todos ressaltaram sobre a importância do CPDM para a cidade e da felicidade de 
servir a cidade através do conselho. 
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