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1 – Identificação
Evento Reunião Comunitária  nº  01 –  Subzonal  02  (Parque Laranjeiras,  Agostinho Simonato,

Caiçara, Waldir Furtado de Amorim, Gilson Carone, Coramara e Luiz Tinoco da Fonseca).
Data 07/10/2019
Horário Início 19h20 Horário Término 21h30
Local Emeb Pedro Estelita Herkenhoff – bairro Waldir Furtado de Amorim 

2 – Pauta
Ação de participação social prevista no projeto de atualização e revisão da Lei Municipal nº 5.890, de 31
de outubro de 2006, que instituiu o Plano Diretor Municipal e o Sistema de Planejamento e Gestão do
Município de Cachoeiro de Itapemirim para que a população local participe do processo de construção
do  novo  marco  legal  apresentando  críticas,  sugestões  e  expectativas  relacionadas  ao  PDM,  em
cumprimento do que determina a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), especialmente em
seu Artigo 40, §4°.

3 – Discussão
Aos sete dias do mês de outubro de 2019, às 19h15, nas dependências da Escola Municipal de Ensino
Básico  Pedro  Estelita  Herkenhoff,  no  bairro  Waldir  Furtado  de  Amorim,  deu-se  início  à  Reunião
Comunitária nº 01, que materializa ação de participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade, prevista no processo de atualização e revisão da Lei Municipal nº
5.890, de 31 de outubro de 2006, que instituiu o Plano Diretor Municipal e o Sistema de Planejamento e
Gestão do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento ao que prevê a  Lei  Federal  nº
10.257/2001 (Estatuto da  Cidade).  A Srta.  Manoela  Tosin,  da  Latus  Consultoria,  abriu  os  trabalhos
cumprimentando os presentes e agradecendo a participação da população da Subzonal 02, composta
pelos  bairros:  Parque  laranjeiras,  Agostinho  Simonato,  Caiçara,  Waldir  Furtado  de  Amorim,  Gilson
Carone, Coramara e Luiz Tinoco da Fonseca. Na sequência, exibiu uma apresentação cujo objetivo é o
de  fornecer  informações  acerca  do  processo  de  revisão  e  fomentar  a  participação  dos  presentes.
Enalteceu que a Subzonal 02 representa um percentual de 10,05% da população do Município, a fim de
melhor  ilustrar  sua inserção no  contexto municipal,  enaltecendo a  importância  de  que os  20.024
habitantes  que  a  compõem fossem ouvidos  por  sua  representação  e  para  que  apontassem  a  sua
conjuntura e as perspectivas para o futuro de seu território. Prosseguiu, explanando que o plano diretor
e  a  sua  importância  para  o  desenvolvimento  e  de  que  forma  o  uso  e  a  ocupação  do  solo  pode
resguardar a qualidade de vida das pessoas. Enfatizou a necessidade da participação social no processo
de construção do novo Plano Diretor Municipal. Ressaltou-se as principais características dos bairros,
utilizando uma diversidade de mapas que demonstrou como esta subzona está ocupada, quais sãos
seus  maiores  desafios,  suas  qualidades,  sua  vocação,  bem  como,  sua  importância  no  contexto
municipal,  destacando  diversas  características  da  Subzonal  02,  tais  como:  inserção  geográfica,
população,  quantidade  de  domicílios,  renda,  aspectos  ambientais,  atividades  econômicas,  sistema
viário, mobilidade, equipamentos e serviços disponíveis, saneamento e potencialidades. Na sequência,
iniciou a fase de contribuições, solicitando que os participantes se agrupassem em cinco grupos para
que manifestassem a sua visão acerca da sua região e do Município, apresentando sugestões de ações e
propostas visando o desenvolvimento do município, sendo concedido o tempo de vinte minutos para
que cada grupo consensasse as suas contribuições e as compartilhasse com os demais participantes. O
Sr. Ricardo Rosseto, Presidente da Associação dos Moradores do bairro BHH, destacou, como pontos
positivos, a qualidade de vida da população, o serviço de transporte coletivo em razão da diversidade
de horários disponibilizados, de modo especial para o bairro Waldir Furtado de Amorim. Prosseguiu,
avaliando positivamente o atendimento à Saúde, em razão do equipamento público instalado na região
ser bem estruturado e equipado, apesar de os participantes já indicarem a necessidade de ampliação, a
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fim  de  prestar  um  melhor  atendimento.  Continuou,  destacando  como  ponto  positivo  do  bairro  a
disponibilidade de espaços de lazer de qualidade, registrando a necessidade de que o Poder Público
promova uma melhoria contínua do uso dos citados espaços públicos. Prosseguiu, considerando como
positivo o quesito Educação, manifestando o entendimento de que a creche e as escolas atendem a
demanda  a  contento.  Na  sequência,  o  Sr.  Ricardo  Rosseto  ressaltou  que  o  bairro  cresceu  muito,
enaltecendo o fato de que foi inicialmente planejado para ser um bairro eminentemente residencial,
mas que, com o passar dos anos, acabou mudando tal perfil, assim como todo seu entorno, com a
instalação de indústrias, comércios e prestadores de serviço, que geram emprego e renda variados, mas
que,  em  contrapartida,  acabou  demandando  adequações  e  para  ajustar  o  território  a  esta  nova
realidade. Em continuidade, ressaltou à necessidade de investimento em infraestrutura relacionada ao
transporte coletivo, especificamente na modernização dos pontos de ônibus que atentem as linhas que
operam na região, de forma a trazer maior conforto e segurança à população usuária do serviço, que
merece abrigos nas paradas de ponto de ônibus sinalizados e adequados e, até mesmo, um terminal
para o serviço de transporte coletivo. Continuou, enaltecendo à necessidade de que o Poder Público
promova um estudo aprimorado no trânsito nas vias internas do bairro Waldir Furtado Amorim, pois
considera que, da forma que atualmente se encontra, coloca em risco diário de acidentes os veículos e
moradores que transito naquelas vias, salientando à necessidade de que a Administração Municipal
promova  a  manutenção  das  condições  de  trafegabilidade  das  ruas,  que  apresentam  saturação  de
tráfego e precárias condições de rodagem, com afundamento do piso em alguns pontos  e desfavor dos
moradores e de quem as utiliza no seu trajeto. Destacou que o serviço de limpeza pública geralmente é
feito em forma de mutirão pelos próprios moradores,  que reclamam que somente a coleta do lixo
doméstico  é  feita  pelo  Município,  mas  a  limpeza  do  espaço  público  não.  Ressaltou  ainda  que  a
segurança é de  baixa qualidade, sendo evidente o aumento de usuários de entorpecentes e pontos de
prostituição dentro do próprio bairro, deixando os moradores inseguros e amedrontados para circular
naquela região. Como outro aspecto negativo, indicou o mau cheiro diário advindo do córrego em razão
do  despejo  de  esgoto  in  natura,  motivo  pelo  qual  sugere  que  o  Poder  Público  cuide  do  córrego
providenciando o  devido  tratamento do esgoto gerado e  despejado naquela  região  para  evitar  tal
transtorno ou que construa uma galeria para solucionar definitivamente o problema. Concluiu a sua
participação sugerindo que o gabarito do bairro seja ampliado, destacando que o bairro tem crescido e
apresenta características positivas para  ocupação, devendo o novo PDM rever sua classificação no que
diz respeito ao quesito gabarito. Em relação ao bairro Agostinho Simonato, o Sr. Guilherme, destacou
que o bairro não apresenta tantos pontos  positivos quanto o Waldir  Furtado Amorim, pois  aquela
parcela da população vem enfrentando uma série de dificuldades em seu dia a dia. Enalteceu que a
unidade de saúde local está num ponto alugado pela Prefeitura e sua estrutura não a mais adequada
para o atendimento de todas as demandas apresentadas pela população. Destacou que a escola pública
ali existente vem sofrendo com deficit de vagas, exigindo que as crianças matriculem-se em escolas que
exigem a difícil travessia da Av. Jones dos Santos Neves, considerando que tal situação demonstra a
urgência de que o Poder Público viabilize passarelas ou outro tipo de tratamento da via que garanta a
segurança  e  a  integridade  da  vida  das  pessoas.  Ressaltou  que  as  últimas  intervenções  que  a
Administração Municipal promoveu no trânsito foram positivas, mas registrou que existe a necessidade
de se realizarem outras ações de melhoria do trânsito. Prosseguiu, enaltecendo que não há espaço
adequado para lazer, que não existe segurança pública no bairro, que os pontos de ônibus não possuem
abrigos  e nem sinalização adequada,  fazendo com que os  coletivos parem em locais  inadequados.
Continuou, informando que as ruas do bairro carecem de pavimentação adequada. Enalteceu que a
decisão do Poder Público em desativar a escola sem conferir  uma destinação específica ao imóvel,
proporcionou uma degradação do local  tendo em vista a utilização daquele prédio por usuários de
drogas.  Finalizou  a  sua  participação,  elencando  como  aspectos  positivos  os  trabalhos  de
macrodrenagem que estão sendo efetuados e a escola de ensino médio ali localizada. Em relação ao
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bairro Coramara, o Vereador Alexon Cipriano destacou a necessidade de que o Poder Público realize
investimentos em mobilidade, trânsito, calçada cidadã. Ressaltou a necessidade de que o Poder Público
proceda a ampliação dos horários das linhas do serviço de transporte público que servem a região.
Prosseguiu,  enaltecendo  a  necessidade  de  investimento  em  iluminação  pública  para  resguardar  a
segurança.  Manifestou o entendimento pela necessidade de restauração do Centro Comunitário  do
bairro, dando-lhe uso adequado não apenas para as pessoas, mas para que se proceda a requalificação
destas. Considera ruim os serviços de água e esgoto porque não existe separação da coleta das águas
pluviais  do  esgoto,  o  que  gera  a  proliferação  de  roedores  e  insetos.  Enalteceu  a  necessidade  de
investimento em educação para criação de uma cultura relacionada à coleta seletiva. Destacou que o
Poder Público precisa promover a regularização fundiária, de modo especial, no bairro Gilson Caroni,
que ainda precisa ofertar mais vagas nas escolas ali localizadas para atender devidamente as demandas
da população. Enalteceu que a Administração Municipal deve promover investimentos necessários a
superar o deficit habitacional. Destacou que o Município carece de projetos sociais destinados a lugares
críticos da cidade. Concluiu a sua participação enaltecendo a necessidade de criação de áreas verdes
estruturadas.  Finalizadas  as  participações,  registou-se  as  presenças  dos  vereadores,  Delandi  Pereira
Macedo, Antônio Geraldo de Almeida Costa e Allan Albert Lourenço Ferreira e da Secretária Municipal
de Meio Ambiente, Sra. Andressa Colombiano Louzada.  Nada mais sendo tratado, a Srta.  Manoela
Tosin,  da  Latus  Consultoria,  agradeceu  a  participação  de  todos  dando  por  encerrada  a  presente
reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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