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1 – Identificação
Evento Reunião Comunitária nº 02 (Distrito de Córrego dos Monos). 
Data 07/10/2019
Horário Início 19h15 Horário Término 21h20
Local Rancho do Delson – Distrito de Córrego dos Monos

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 do estabelecimento Rancho do
Delson, na sede do distrito de Córrego dos Monos, deu-se início à Reunião Comunitária nº 02, 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).  O  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano,  Jonei  Petri,  abriu  os
trabalhos cumprimentando os presentes e agradecendo a participação da população do distrito de
Córrego dos Monos,  passando a  palavra  ao  Sr.  Wesley  Mendes,  Sindicato  Rural,  que  iniciou  a  sua
participação agradecendo o apoio da associação de moradores  do distrito  de Córrego dos Monos.
Prosseguiu,  explanando  sobre  o  papel  do  Sindicato  Rural  dentro  do  Conselho  do  Plano  Diretor
Municipal (CPDM), destacando acerca da importância e da necessidade de se proceder a revisão do
PDM para que a realidade do interior, especialmente a do distrito de Córrego dos Monos, possam ser
contempladas  pelo  Plano  Diretor,  o  que  não  ocorre  atualmente,  destacou.  Afirmou  que  o  distrito
comunga de muitas das mazelas que atingem a sede do município quanto a sua parte urbanizada,
citando como exemplos: o transporte público deficiente, a precariedade das calçadas e do calçamento
das ruas, enaltecendo que a parte mais afastada da sede do distrito e que se encontra mais próxima das
propriedades rurais  não  se  encontra  retratada pelo  atual  PDM,  passando a  palavra  novamente ao
Secretário Jonei  Petri,  que, em continuidade, teceu breves considerações acerca da necessidade de
revisão do atual Plano Diretor, explanando sobre a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito
Santo  que  tornou  inconstitucionais  diversas  leis  municipais  que  alteraram  o  PDM,  tornando
indispensável à Administração promover ações voltadas a resgatar o patamar legal mínimo necessário à
gestão  do  território  municipal,  a  fim de  que  o  Poder  Público,  juntamente  a  sociedade  pudessem,
finalmente, realizar a atualização e a revisão do Plano Diretor.  Prosseguiu,  explanando que tanto o
antigo PDU, quanto o atua PDM não retratam todo o espaço territorial do município, enaltecendo que o
novo Plano Diretor será o primeiro a contemplar tal realidade. Concluiu, ressaltando que este é um
momento de celebração, uma vez que a sociedade, de modo especial, a população do interior, terá a
possibilidade de participar efetivamente da construção do novo PDM, informando as suas necessidades
e  expectativas,  passando  a  palavra  ao  Vereador  Elio  Carlos  Silva  de  Miranda,  que  iniciou  a  sua
participação  cumprimentando os  presentes.  Continuou,  enaltecendo a  importância  da  participação
social, de modo especial, da população do interior, em razão da necessidade de que o novo documento
consiga traduzir as expectativas da sociedade. Destacou as localidades de Lagarto, Córrego do Brás e
Bebedouro,  também  pertencentes  ao  distrito  de  Córrego  dos  Monos,  enaltecendo  que  apesar  de
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encontrarem-se urbanizadas, possuem característica rural, o que, segundo o vereador, traz significativas
dificuldades à realização dos investimentos necessários  ao desenvolvimento da região e ao próprio
município de Cachoeiro de Itapemirim de forma ordenada e organizada. Concluiu,  parabenizando a
Administração Municipal pela iniciativa de realizar reuniões no interior como ação inerente ao processo
de construção do novo Plano Diretor. Em continuidade, o Pr. Pedro, Assessor do Vereador Alexon Soares
Cipriano, que iniciou a sua participação cumprimentando a todos os presentes, destacou a importância
do papel das igrejas como facilitadoras e indutoras das ações de Governo. Continuou, afirmando que o
atual PDM prejudicou de forma muito severa a construção de novos templos, citando como exemplos
problemas  ocorridos  nos  bairros  Coramara  e  Zumbi  relacionado  a  aplicação  das  leis  urbanísticas.
Enalteceu  à  necessidade  de  que  o  novo  Plano  Diretor  Municipal  contemple  as  necessidades  das
comunidades  religiosas  independente  das  suas  denominações,  a  fim  de  se  evitar  a  repetição  dos
problemas atualmente enfrentados, encerrando a sua participação, devolvendo a palavra ao Secretário
Jonei Petri, que, na sequência, destacou que a Administração Municipal realizou um processo licitatório
específico  visando  a  contratação  de  uma  empresa  de  consultoria  especializada  na  construção  e
atualização de planos diretores, no qual sagrou-se vencedora a Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria
de Projeto, enaltecendo que a empresa possui vasta experiência, tendo participado de processos de
atualização  e  revisão  de  planos  diretores  em mais  de  vinte  municípios,  passando a  palavra  a  Sra.
Jacqueline Menegassi, Latus Consultoria, que, em continuidade, iniciou a sua participação agradecendo
as palavras de todos que a antecederam, explanando acerca da importância da participação popular na
construção do novo PDM, destacando que o novo Plano Diretor será o resultado de tudo o que for
decidido  coletivamente.  Na  sequência,  exibiu  uma  apresentação  cujo  objetivo  é  o  de  fornecer
informações  acerca  do  processo  de  revisão  e  fomentar  a  participação  dos  presentes.  Prosseguiu,
explanando  que   o  plano  diretor  é  uma  lei  que  define  como  se  dará  o  crescimento  da  cidade,
estabelecendo o que pode ser feito em cada parte do território urbano. Enfatizou que o processo de
participação social, além de necessário à construção do Plano Diretor e que se encontra contemplado
no projeto de atualização e revisão do Plano Diretor de Cachoeiro de Itapemirim, traduz uma exigência
legal advinda da Lei Federal nº 10.257/2011 (Estatuto da Cidade). Explicou que as políticas urbanas têm
o objetivo de ordenar o  desenvolvimento das  funções sociais  da  cidade e  da  propriedade urbana,
mediante o atendimento de diretrizes, a fim de que se tenha uma cidade sustentável cuja gestão do seu
território  seja  democrática,  fundamentada  na  participação  da  população.  Enalteceu  que  durante  a
realização de reuniões como esta,  a  população tem a oportunidade de expor as suas expectativas,
problemas, analisar contradições, atuando como parte fundamental na aplicação de estratégias e na
definição de instrumentos e de sistemas de gestão que, através do  pacto social, estarão contemplados
no  Plano  Diretor.  No  tocante  as  atividades  produzidas,  explanou  que  o  distrito  desenvolve  várias
atividades econômica, citando: pecuária de corte e de leite, rochas ornamentais, agroindústria e café,
alçando-o  numa condição  estratégica  favorável  por  não  ficar  dependente  de  um único  setor.  Com
relação às restrições ambientais e culturais, enalteceu à necessidade de que a população analise as
riquezas  existentes  naquele  local,  de  forma  a  desenvolvê-las  e  potencializá-las.  Em  continuidade,
suscitou aos presentes que analisassem como se apresentam as questões afetas à mobilidade, citando
as condições  de  rodagem das estradas  e  de uso das  calçadas.  Com relação ao tema saneamento,
informou que, segundo a Agersa,  o Distrito de Córrego dos Monos possui  sistema de esgotamento
sanitário.  Prosseguiu,  solicitando  aos  presentes  que  possam  analisar  os  equipamentos  e  serviços
públicos disponibilizados no distrito, como: creches, escolas, unidades básicas de saúde, praças e áreas
de lazer. O Sr. Wesley Mendes, Sindicato Rural, informou que o distrito de Córrego dos Monos possui
atualmente 500 famílias, totalizando 1405 pessoas. E continuidade, a Sra. Jacqueline Menegassi, Latus
Consultoria, enalteceu à necessidade de que o distrito tenha as mesmas condições e, a sua população,
os mesmos direitos daqueles residentes na cidade, finalizando a sua participação esclarecendo que o
objetivo da reunião é ouvir  a  população,  a fim de identificar quais  são as vocações,  dificuldades e
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desejos da população de Córrego dos Monos a fim de que tais informações, após serem devidamente
sistematizadas e acordadas democraticamente, possam ser traduzidas no novo Plano Diretor. Destacou
que os trabalhos de revisão encontram-se na fase de diagnóstico, enaltecendo a importância que, ao
final da reunião, os participantes possam escolher os representantes do distrito de Córrego dos Monos
que  atuarão  no  Fórum  das  Comunidades  que  será  constituído  ao  final  de  todas  as  reuniões
comunitárias, com a finalidade de representar as comunidades até o final dos debates dos temas afetos
ao processo de revisão do Plano Diretor. Os integrantes serão oportunamente  comunicados para que
possam participar dos debates. Como exemplo da importância da escolha dos representantes locais
para atuar no fórum para o tratamento de temas de interesse local, ci tou a possibilidade de se ajustar o
limite urbano de Córrego dos Monos em razão da existência de residências edificadas fora do citado
limite. Finalizou a sua participação, destacando que a questão ambiental é a principal direcionadora do
desenvolvimento  municipal,  solicitando  que  os  presentes  possam  dar  as  suas  contribuições
respondendo ao menos a três questionamentos: O que Córrego dos Monos tem de Bom? O que deve
ser  Melhorado?  Quais  são  as  suas  expectativas  e  sugestões?  Em  seguida,  devolveu  a  palavra  ao
Secretário  Jonei  Petri,  que,  em  continuidade,  ressaltou  que  o  material  referente  a  apresentação
veiculada, a ata, a lista de presença e as fotos serão disponibilizadas no site do Espaço Pano Diretor, que
pode ser acessado a partir do banner que se encontra na página principal da prefeitura, que poderá ser
acessada através do endereço eletrônico https://www.cachoeiro.es.gov.br/. Enalteceu que na referida
página do Espaço Plano Diretor,  a  população poderá acompanhar todas as ações desenvolvidas no
processo  de  revisão  do  PDM,  acessando  atas,  fotos,  apresentações  e  apresentando  contribuições
preenchendo o formulário eletrônico ali disponibilizado. Concluiu a sua participação, esclarecendo aos
participantes que estes poderão apresentar sugestões também pela internet, mesmo tendo participado
do evento presencial, informando, ainda, acerca da possibilidade de participação dos outros eventos
presenciais  que  serão  realizados  ao  longo  do  processo,  mesmo  que  noutras  regiões,  abrindo  os
trabalhos  às  contribuições  dos  participantes:  O  Sr.  Wesley  Mendes,  Sindicato  Rural,  ressaltou  à
necessidade  de  que  todos  possam  participar  respondendo  os  questionamentos  apresentados  pela
consultoria,  enaltecendo para  o  fato de que todas as  informações e  contribuições  prestadas serão
devidamente  registradas.  O  Sr.  José  Antônio  Balardino  iniciou  a  sua participação  esclarecendo que
entende  como absurdas  as  exigências  advindas  de  EIVs  exigidos  como condição  ara  que  se  possa
construir e empreender em Cachoeiro de Itapemirim, afirmando acreditar que o município deve ser um
dos únicos do país a possuir tantas exigências a respeito. Prosseguiu, manifestando que é muito bom
viver no distrito e Córrego dos Monos, diferentemente do que ocorre noutras regiões do Sul do Espírito
Santo. Concluiu a sua participação afirmando que nenhuma espécie de indústria deverá ser instalada no
distrito. A Sra. Augusta França destacou que a população precisa de um posto de saúde. Informou que
as ambulâncias não trabalham nos finais de semana. Finalizou a sua participação sugerindo que seja
disponibilizado um posto de saúde devidamente equipado e mais completo com funcionamento 24h. A
Sra. Elizabeth  Picoli  destacou  que  as  localidades  de  Lagarto,  Bebedouro  e  Moitão  encontram-se
próximas a sede do distrito e, por isso, precisam também estar contempladas no novo PDM. Entende
que  o  melhor  do  distrito   é  o  seu  povo.  Ressaltou  à  necessidade  de  se  recuperar  as  nascentes,
pavimentar  as  estradas  da  região,  principalmente  aquelas  que  servem  a  localidade  de  lagarto,
destacando  que  o  programa  Caminhos  do  Campo  não  contemplou  as  necessidades  do  distrito.
Enalteceu à necessidade de se melhorar a qualidade do pavimento das estradas para que se melhore a
qualidade do serviço de transporte público que atende a região. Informou que o distrito é carente de
praças e locais públicos de lazer.  Enalteceu que só existe uma escola pública e uma creche, que já
atingiu o limite da sua capacidade e não consegue atender devidamente as necessidades das mães que
trabalham fora. Finalizou a sua participação enaltecendo que o novo Plano Diretor precisa refletir as
necessidades da população a fim de não permitir que o distrito e a própria cidade cresçam de forma
desordenada.   O  Sr.  Roberto  Peccin  destacou  que  o  PDM  já  deveria  ter  sido  revisado  há  tempo.
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Enalteceu à necessidade de se melhorar a pavimentação das ruas, escolas, saúde, finalizando a sua
participação informando que, quando chove, as condições de trânsito de veículos e o acesso à região
ficam severamente comprometidas. A Sra. Maria da Penha iniciou a sua participação relembrando que o
distrito de Córrego dos Monos já contou com um posto policial, destacando que atualmente não existe
nenhuma viatura disponível para atender as necessidades da população local. Destacou que a questão
da falta de segurança vem trazendo sérias dificuldades ao comércio local, que vem sendo obrigado a
contratar segurança particular para tentar minimizar o problema, uma vez que nem todos têm condição
de arcar com os custos de contratar um serviço particular de segurança. A Sra. Maria Isaura, residente
da  localidade  do  Morro  do  Nicolau,  informou que  começou a  residir  no  distrito  no  ano de  2009.
Destacou a necessidade de melhorar as estradas para que se possa promover as necessárias melhorias
do transporte público. Enalteceu que a localidade na qual reside está crescendo muito, o que motivou
aos moradores locais a angariarem recursos próprios para custear as melhorias das estradas de acesso,
informando que  dependem da sinalização da Administração  Municipal  para  a  realização das  obras
necessárias.  Finalizou  a  sua  participação  destacando  como  principais  necessidades  do  distrito:  os
cuidados com a  água,  a  pavimentação das  estradas,  ampliação e  disponibilização de mais  creches,
disponibilização  de  um  posto  policial  e  de  um  posto  de  saúde  com  funcionamento  24h  para
atendimento da população, sobretudo dos idosos. O Sr. Marcelino Espolador, residente da região de
Moitãozinho,  destaca  como  principais  necessidades  do  distrito  a  melhoria  das  estradas,  com
manutenções mais constantes (ensaibramento) por parte do Poder Público e a disponibilização de uma
área  de  lazer  para  utilização,  principalmente  das  crianças.  Destacou  a  necessidade  de  proteger  as
nascentes, finalizando a sua participação informando que a Administração Municipal deixou de efetuar
a manutenção do campo e futebol, que era a única área de laser disponível para os residentes da sua
comunidade. A Sra. Rosângela da Cruz destacou como necessidades: a proteção das nascentes, que
atualmente estão secando; a manutenção das praças por parte do Poder Público, a disponibilidade de
transporte  público  à  localidade  de  Lagoa  Dourada,  a  disponibilização  de  ciclovia,  novas  praças,
iluminação pública e melhoria das estradas. O Sr. Werllington Gomes destacou como necessidades: a
melhoria das estradas, informando que ficam intransitáveis em período de chuva; melhoria da coleta de
lixo, que atualmente se apresenta de forma irregular; melhoria do abastecimento de água, que também
se encontra de forma irregular, tendo em vista que a bomba de abastecimento só é ligada durante a
madrugada.  A  Sra.  Bruna  Calegário  informou  como  necessidade  o  estabelecimento  de  uma  regra
municipal  relacionada  ao  reflorestamento  que  permita  e  viabilize  a  exploração  da  propriedade  e
incentive  a  permanência  da  população  no  interior.  O  Sr.  José  Vargas,  residente  da  localidade  de
Bebedouro, informou que a reativação da escola e a disponibilização do tratamento de esgoto, uma vez
que existe serviço de abastecimento de água são as principais necessidades da região. A Sra. Maria
Isaura, em nova participação, destacou à necessidade de se implantar um cemitério no distrito. O Sr.
José Miranda, Presidente da Associação de Moradores, destacou a alegria de perceber a participação da
população, destacando como necessidades do distrito: melhoria do transporte público, com oferta de
uma  maior  quantidade  de  horários  para  que  se  possa  atender  as  demandas  dos  trabalhadores,
especialmente das mulheres residentes na região. Sugeriu a possibilidade de se solicitar que alguns
horários da linha intermunicipal  que atende ao município de Atílio Vivacqua possam passar dentro do
distrito a fim de atender as necessidades da comunidade. Como expectativas, elencou: a melhoria da
segurança, lazer, educação, uso da água e de fomento ao emprego nas áreas onde a exploração de
atividades econômicas é permitida. A Sra. Elizabeth Picoli, em nova participação, destacou que a festa
do Tomate, um evento importante do distrito,  ficou comprometida em razão da crise hídrica.  O Sr.
Pedro, residente da localidade de Córrego do Braz, representante da Secretaria Municipal de Agricultura
e  Interior,  destacou  que  todas  as  ações  que  o  Poder  Público  realiza  na  sede  do  distrito  também
beneficiam as  demais  localidades a  ele pertencentes.  Enalteceu que a pavimentação das principais
estradas que ligam Córrego dos Monos à sede em Cachoeiro de Itapemirim já foi solicitada ao DER e,
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também, ao Governador do Estado. Com relação à coleta do lixo, destacou que as reclamações serão
devidamente  encaminhadas  ao  Secretário  Robertson  Valadão.  Como  principais  expectativas  para  o
distrito,  informou:  segurança  para  todas  as  localidades,  proteção  das  nascentes  e  cursos  d’água,
melhoria das estradas. Concluiu a sua participação, informando que a perfuração de poços artesianos
para auxílio aos proprietários rurais é uma das ações do Governo Municipal para tratamento da crise
hídrica. O Vereador Elio Carlos destacou à necessidade de se distinguir os desejos da realidade, a fim de
se evitar a criação de vãs expectativas. Enalteceu que o Prefeito Victor Coelho, juntamente ao vereador
e  ao  Secretário  Jonei  Petri  estiveram naquele  mesmo dia  em visita  ao  distrito,  destacando que  o
Prefeito efetuou contato com a Secretária da Saúde, sendo por esta informado de que os equipamentos
odontológicos a serem disponibilizados à comunidade serão brevemente instalados. Enalteceu que o
projeto  Praça  Saudável  apresenta-se  como  uma  proposta  para  disponibilização  futura  no  distrito.
Informou que no próximo dia 20/10/2019 iniciam-se os trabalhos de reforma da praça que fica ao lado
do  Rancho  do  Delson,  local  onde  se  realiza  a  presente  reunião.  Finalizou  a  sua  participação
manifestando como expectativa a implantação da Praça Saudável no distrito de Córrego dos Monos.
Finalizadas  as  participações,  o  Secretário  Jonei  Petri  solicitou  aos  presentes  que  indicassem  dois
representantes do distrito para os fóruns, sendo indicados: Pedro Pecini Neto e Elizabeth Picoli. Nada
mais sendo tratado, o Secretário Jonei Petri agradeceu a participação de todos dando por encerrada a
presente reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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