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1 – Identificação
Evento Reunião Comunitária nº 14 (Distrito de Itaóca). 
Data 30/10/2019
Horário Início 19h15 Horário Término 21h20
Local Salão da Igreja Católica de Itaóca

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 trinta dias do mês de outubro de 2019, às 19h15, nas dependências da Igreja Católica de Itaóca,
deu-se início à Reunião Comunitária nº 14, com os participantes presentes, 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 Sr.
Wesley Mendes, Sindicato Rural, iniciou as atividades agradecendo ao pároco pela cessão do espaço do
salão da igreja que permitiu a realização da reunião, cumprimentando a todos os presentes. Informou
que é Conselheiro do CPDM, onde atua na análise de temas afetos ao desenvolvimento da cidade.
Ressaltou que o novo Plano Diretor será encaminhado à Câmara Municipal com as contribuições da
população e, pela primeira vez, das comunidades residente no interior, enaltecendo à importância da
participação da sociedade, em especial, dos residentes do distrito de Itaóca. Destacou que entende que
o citado distrito comunga dos mesmos problemas que atingem o Distrito Sede, citando a mobilidade, a
ocupação  desordenada  do  solo,  entre  outros  fatores,  sugerindo  aos  participantes  que  façam  uma
reflexão sobre as suas expectativas para o futuro de Itaóca a partir das realidades vivenciada pelos
moradores do distrito. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano Jonei Petri  iniciou a sua
participação  cumprimentando  a  todos  os  presentes  e  aos  Vereadores  Delandi  Pereira  Macedo  e
Alexandre  de  Andreza  Macedo  e  o  Sr.  Rogério  Casaes,  assessor  da  Vereadora  Renata  Fiório.  Em
continuidade, explanou que o PDM é o instrumento que determina como a cidade ira se desenvolver.
Ressaltou que a vida na sociedade requer que cada pessoa reflita as próprias atitudes e direitos em
relação  as  necessidades  da  coletividade,  destacando  que  o  direito  à  propriedade  como  exemplo,
ressaltando que o dono do imóvel não pode usufrui da sua propriedade como bem entende, uma vez
que o seu direito de propriedade está limitado pelo direito à cidade, que é de toda a sociedade, citando
a impossibilidade de se instalar uma casa de shows numa área residencial, como exemplo, uma vez que
a medida afetaria negativamente a vida de todos as pessoas ali residentes. Destacou que o novo PDM
precisa resultar de um pacto social, onde interesses muitas vezes distintos precisam convergir em prol
da coletividade. Explicou que o antigo PDU somente retratava a área urbana da sede e que o atual PDM
também só retrata o espaço urbano da sede e dos distritos. Explicou que várias leis municipais que
visavam atualizar  o  atual  PDM ao longo do tempo foram declaradas inconstitucionais  pelo Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Espírito  Santo  porque  foram  aprovadas  sem  a  necessária  comprovação  da
realização de estudos técnicos e audiências públicas. Ressaltou a necessidade de que o Poder Público,
antes de promover os trabalhos de atualização e revisão do PDM, precisasse resgatar a literalidade de
algumas leis  consideradas essenciais  a  permitir a devida gestão do território  municipal  pelo tempo
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necessário à edição do novo plano diretor, destacando o acompanhamento do Ministério Público em
todo o processo que contemplou a realização de duas audiências públicas. Acrescentou que o novo
plano diretor retratará pela primeira vez todo o território municipal, o que reforça a importância da
participação popular no processo para que o novo PDM possa traduzir as necessidades e expectativas
da sociedade e da própria cidade. Esclareceu que, diante da complexidade dos trabalhos e a fim de
conferir maior transparência a todo o processo, a Administração Municipal optou pela contratação de
uma empresa de consultoria especializada na revisão e atualização de planos diretores  municipais,
através da realização de um procedimento licitatório, no qual a empresa Latus Consultoria sagrou-se
vencedora.  Em  continuidade,  passou  a  palavra  ao  Vereador  Alexandre  de  Andreza  Macedo,  que
ressaltou que esta é a oportunidade para que a população de Itaóca demonstre as suas expectativas e
desejos,  manifestando  o  sentimento  de  que  gostaria  que  houvesse  um  maior  envolvimento  da
comunidade na reunião, sugerindo aos presentes que se manifestassem as suas opiniões, agradecendo
a  todos  pela  oportunidade.  Em  continuidade,  o  Sr.  Tiago  Silveira,  Latus  Consultoria,  agradeceu  a
participação de todos os que o antecederam e passou a exibir uma apresentação, cujo objetivo é o de
contextualizar os participantes acerca de algumas informações relativas ao distrito, a fim de incentivar
as contribuições e proporcionar uma melhor participação sobre temas que serão tratado pelo novo
PDM, explicando que o objetivo da reunião é ouvir  a população. Informou acerca da realização da
reunião  com  os  agentes  comunitários  a  fim  de  exemplificar  a  importância  dos  debates  sociais,
esclarecendo que  a  Lei  Federal  nº  10257/2001  ,  Estatuto  da Cidade,  determina  que  a  revisão  e  a
construção de todo o plano diretor precisa contemplar a participação da população. Destacou que o
PDM é a lei que determina como a cidade irá crescer, estabelecendo o que pode e o que não pode ser
feito em cada parte do território do município, seja ele urbano ou rural. Ressaltou que o estatuto da
cidade prevê que a revisão do plano diretor precisa estar baseada e, dois pilares: direito a uma cidade
sustentável e a gestão democrática da cidade. Destacou que a gestão democrática já se inicia durante a
elaboração  do  próprio  PDM.  Informou  que  a  metodologia  utilizada  pela  consultoria  prevê  que  os
trabalhos sejam realizados em quatro fases, enaltecendo que as atividades se encontram na segunda
fase,  fase  de  diagnóstico.  Enfatizou  que  durante  a  participação  da  população  durante  a  fase  de
diagnóstico é muito importante  a fim de que possam ser  detectadas os problemas,  expectativas  e
contradições apresentados pelos diferentes atores sociais, os quais precisam ser pactuados socialmente
para que possam ser institucionalizados pelo novo plano diretor.  Informou que,  segundo o IBGE, o
distrito  de Itaóca responde  por  2,7% da  população de  Cachoeiro  de Itapemirim.  Acrescentou  que,
segundo as informações censitárias, Itaóca possui 5.441 habitantes distribuídos entre a sua área urbana
e  rural.  O  Vereador  Alexandre  destacou  que  entende  que  as  informações  do  IBGE  constantes  da
apresentação estão desatualizadas, enfatizando que o distrito possui cinco mil eleitores e que, segundo
levantamento efetuado pelos agentes de saúde, Itaóca conta com mais de dez mil pessoas na sua sede.
Na  sequência,  o  Sr.  Tiago  Silveira,  Latus  Consultoria,  enalteceu  que  o  novo  plano  diretor  poderá
determinar uma forma de se proceder o cálculo da evolução da população, destacando que, segundo as
informações do vereador,  o distrito apresentou um crescimento populacional  superior a  do distrito
sede. Ressaltou que, no tocante À renda domiciliar, Itaóca merece uma maior atenção por parte do
Poder Público, com mais de 45% dos residentes com renda per capita de até ½ salário mínimo. No que
concerne a produção, enfatizou que o distrito é aquele que apresenta maior atividade de exploração
mineral.  O  Sr.  Wesley  Mendes,  Sindicato  Rural,  sugeriu  aos  participantes  que  atentassem  para  o
tamanho que a área rural representa na conformação do distrito de Itaóca. Em continuidade, o Sr. Tiago
Silveira, Latus Consultoria, destacou que o território do distrito é muito rico ambientalmente, o que
requer que se análise da questão do desenvolvimento sustentável para os próximos anos, sugerindo aos
presentes  que  informem  quais  as  potencialidades  que  entendem  deveriam  ou  poderiam  ser
desenvolvidas. Destacou que os recursos hídricos constituem um dos principais temas a serem tratados
pelos planos diretores municipais e, consequentemente, do próximo PDM de Cachoeiro de Itapemirim,
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enaltecendo a importância do saneamento básico. Questionou os participantes acerca das condições
das  estradas,  das  calçadas,  do  transporte  público  e  das  questões  afetas  à  mobilidade  urbana,
informando  que  as  informações  exibidas  referem-se  a  realidade  atual  da  cidade,  sugerindo  aos
presentes que possa dizer quais as suas expectativas relacionadas a cidade que desejam vier no futuro,
apresentando respostas a, pelos menos, três questionamentos: O que Itaóca tem de bom? O que deve
ser melhorado? Quais são as suas expectativas e sugestões? Finalizada a apresentação deu-se início a
fase das contribuições da população: O Pr. Braz Barros da Silva, Itaóca, entende que o PDM deve definir
as áreas do distrito onde poderão ser desenvolvidos certos tipos de atividade, em observância ao que
determinam as leis estaduais e federais, como o Código Florestal. Indagou como o novo plano diretor
tratará o tema ambiental, citando como exemplo as restrições de edificação em áreas de APP. O Sr.
Tiago Silveira explicou que o PDM precisa obedecer a todos os regramentos vigentes, enaltecendo que
o Código Florestal trouxe sérias dificuldades à gestão territorial das cidades brasileiras, já que a maioria
dos  municípios  encontra-se  estabelecidos  ao  longo de corpos  hídricos.  Destacou que o STJ  exarou
decisões  favoráveis  aos  municípios  e  contrárias  ao  Código  Florestal,  ressaltando  a  importância  do
enfrentamento do tema. O Sr. Wesley Mendes, Sindicato Rural, sugere aos participantes que possam se
manifestar sobre os locais onde gostariam que as novas indústrias e loteamentos podem ser instalados
na região, citando os problemas enfrentados na localidade de São Joaquim. O Secretário Jonei Petri
enalteceu que, de acordo com o que prevê o Código Florestal, Cachoeiro de Itapemirim, a exemplo da
maioria  dos  municípios  brasileiros,  precisaria  ser  desconstruída  para  que  se  pudesse  obedecer  a
literalidade do que expões a lei, o que sinaliza à possibilidade de que as normas do citado regramento
federal possam representar alguma inconstitucionalidade por se sobrepor ao que determina a própria
Constituição Federal,  o  que indicaria,  ainda,  à  possibilidade  de  adoção de  regramentos específicos
voltados a permitir a ocupação de áreas consolidadas.  Enalteceu que o STJ está debruçado na solução
do  impasse  gerado  pela  aplicação  das  regras  do  Código  Florestal  em  área  urbana  consolidada,
informando que existem várias solicitações no município aguardando a decisão definitiva, ressaltando
que o PDM não pode contraria ao que determina a lei. Em continuidade, o Pr.  Braz Barros da Silva,
Itaóca, entende que o novo plano diretor deverá contemplar regras que disciplinem no distrito de Itaóca
os  locais  em  que  podem  ser  desenvolvidas  determinadas  atividades,  que  definam  os  gabaritos
máximos,  a  regularização  dos  loteamentos  existentes  e  as  ruas  com  restrições  a  implantação  de
atividades comerciais. A Sra. Mabieli  Gomes Seccon de Matos, contadora, ressalta que o atual PDM
dificulta a implantação de empresas, informando que atualmente se demora seis meses para se abrir
uma empresa na cidade.  Relata  que não consegue viabilizar  muitas atividades devido as restrições
atualmente impostas pelo PDM. Ressalta que a atividade de comércio atacadista não pode ser instalado
dentro do distrito. Informa que a localidade de Alto Moledo é classificada como área residencial, o que
impede a instalação de empresas naquela região, sugerindo que o novo plano diretor contemple ali a
possibilidade de implantação de determinadas atividades comerciais.   Sugere, também, que o novo
PDM delimite os locais onde podem ser instaladas indústrias. Relata que a falta de zoneamento vem
trazendo inúmeras dificuldades aos empreendedores e à própria população. Sugere que o novo PDM
deixe  de  considerar  que  as  ruas  Fioravante  Luns,  Pedro  Vivacqua  e  Demi  Cossi  como  somente
residenciais,  permitindo  o  desenvolvimento  de  algumas  atividades  comerciais,  como  forma  de
auxiliarem no combate à pobreza. Considera crítica a situação de Itaóca porque o distrito só contempla
zona residencial com poucas áreas onde a exploração da atividade comercial é permitida. O Secretário
Jonei Petri enalteceu que comunga das mesmas preocupações externadas pela Sra. Mabieli, ressaltando
que muitos dos problemas são decorrentes do atraso e da desatualização do PDM. Explicou que um dos
objetivos  do  novo  plano  diretor  é  justamente  sanar  os  problemas  atualmente  enfrentados  pela
população e  pelo empreendedor,  enaltecendo a  necessidade de que os  desejos  e  as  necessidades
apresentadas  sejam  devidamente  pactuados  coletivamente,  uma  vez  que  a  expectativa  do
empreendedor pode conflitar com a da comunidade, enfatizando à importância do tratamento de todos
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os temas conforme a necessidade social. O Sr. Rogério Casaes, assessor da Vereadora Renata Fiório,
ressaltou  que  todas  as  necessidades  apresentadas  pela  Sra.  Mabieli  podem  ser  levadas  ao
conhecimento do CPDM. A Sra. Mabieli Seccon, contadora, explicou a importância do debate dos temas
por ela relatados para o futuro do distrito de Itaóca e, principalmente, para que se possa analisar as
necessidades dos empresários. O Vereador Delandi Pereira Macedo enfatizou que o momento é muito
importante para Cachoeiro de Itapemirim. Ressaltou que o PDM precisa oferecer segurança jurídica à
população e ao investidor. Enalteceu que existem muitos problemas que acometem o distrito, citando
os alagamentos, que ocorrem não porque se desrespeita o PDM, mas porque se desrespeita o próprio
Código Florestal. Destacou a importância de que a população possa apresentar os temas que precisam
ser contemplados pelo novo PDM, de modo que o referido instrumento legal possa vir a representar o
que a comunidade precisa. Sugeriu aos presentes que se possa refletir se os impedimentos que se
colocam perante o desenvolvimento da cidade são de ordem municipal, estadual ou federal. Destacou
que grande parte do território do distrito de Itaóca é composto de área rural, destacando o fato de que
a decisão da população em se levar uma indústria para uma área rural poderá acarretar a mudança de
todo  o  perfil  atualmente  apresentado  em  determinada  localidade.  Indagou  aos  presentes  se  a
comunidade deseja que o novo PDM contemple uma área rural urbanizada. Prosseguiu, suscitando aos
participantes que se manifestem como desejam que as estradas rurais sejam previstas pelo PDM, se
com maior largura a fim de contemplar a possibilidade de implantação de uma região urbanizada ou
industrializada ou mais estreita, mas, em ambos os casos, com a definição de regras de utilização do
espaço  do  entorno das  vias  públicas  e  com a  definição  de  todas  os  requisitos  que  possibilitem o
desenvolvimento daquela área conforme pactuado com a sociedade. Prosseguiu, enaltecendo que o
PDM deve possibilitar o crescimento ordenado do município, vez que é o marco regulatório que possui
tal objetivo. O Sr. Ledis Amaral da Silva entende que o PDM deve ser revisado num prazo menor do que
os  dez  anos  previstos  em  lei,  a  fim  de  possibilitar  o  desenvolvimento  do  município.  Prosseguiu,
informando que o problema das enchentes sempre ocorreu no distrito, destacando que o tratamento e
a proteção das nascentes é o maior desafio a ser tratado pelo novo plano diretor, não se devendo a
edificação das casas em local inapropriado à beira dos córregos, uma vez que a decisão de construí-las
naqueles locais foi dos próprios moradores, indagando ao Sr.  Wesley se este tem conhecimento de
quantas nascentes o distrito de Itaóca possui.  Na sequência,  o Sr.  Wesley Mendes, Sindicato Rural,
esclareceu  que  não  tem  as  informações  solicitadas  naquele  momento,  acrescentando  que,
independente disso, a responsabilidade pela preservação das nascentes é do produtor rural. Informou
que o Sindicato Rural tem trinta e cinco kits voltado a preservação das nascentes nas propriedades
rurais  para  serem  disponibilizados  gratuitamente  aos  produtores,  que  precisam  cercar  e  proteger
devidamente as nascentes das suas propriedades. Em continuidade, o Sr. Ledis Amaral afirmou que,
diferentemente do que afirma a concessionária BRK, o tratamento do esgoto do Córrego Ipiranga não
está ocorrendo, solicitando ao Poder Público providências a respeito. A Sra. Suselena Rocha destacou
como aspecto positivo do distrito os seus moradores. Sugere que o novo PDM preveja a disponibilização
de um hospital em Itaóca para melhor atender as demandas da população. O Sr. Clauber Paganotti,
consultor  empresarial,  enalteceu  que  apesar  da  existência  de  casas  e  empresas  muito  antigas  no
distrito,  foram  autorizados  novos  loteamentos  em  área  não  regularizada,  com  o  registro  da
comercialização de vários lotes, o que exige fiscalização do Poder Público e bom senso da população
que terá que arcar com as consequências de edificar numa área sem infraestrutura de saneamento,
iluminação  etc.  Prosseguiu,  sugerindo  que  o  novo  PDM  defina  as  áreas  em  que  poderão  ser
estabelecidas  determinadas  atividades.  Ressaltou que  o PDM atual  vem gerando impedimentos ao
desenvolvimento do distrito. Entende que a fiscalização precisa ser mais atuante, a fim de que as regras
estabelecidas pelo PDM, como a edificação de calçadas, marquises, invasão de ruas sejam efetivamente
respeitadas pela população. Informou que edificou a sua residência em total obediência ao PDM, mas
que, apesar disso, não conseguiu regularizar a sua obra. Ressaltou a necessidade de que o Poder Público
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fiscalize  as  obras  que estão sendo executadas  atualmente,  a  fim de  que  a  população  não  se  veja
obrigada a conviver com novos problemas no futuro. A Sra. Graça Gregório, Paróquia Nossa Senhora
Aparecida  do  distrito  de  Itaóca,  informou  que  casas  continuam  sendo  construídas  no  loteamento
irregular.  Solicitou que sejam informados os motivos da fiscalização não estar agindo para coibir as
construções  irregulares  apesar  das  denúncias  apresentadas  pelos  moradores.  Acrescentou  que  os
córregos  do  distrito  estão  poluídos  e  alguns  deles  estão  sendo  aterrados,  demandando  ações  da
população  e  também  de  fiscalização  por  parte  do  Poder  Público.  Solicitou  que  o  PDM  institua
mecanismos voltados à melhoria deste cenário. Discorda da afirmação da concessionária BRK de que o
problema do esgoto dos córregos tenha sido resolvido. Sugeriu que o novo plano diretor contemple
mecanismos visando beneficiar os distritos conforme a contribuição destes na geração das riquezas do
município. O Sr. Luiz Gonzaga sugeriu que o plano diretor contemple instrumentos que possibilitem a
construção de caixas secas e barragens,  a fim de permitir o aproveitamento das águas das chuvas,
evitando  que  elas  se  percam.  O  Sr.  Alzerino  Morais  sugeriu  que  o  novo  plano  diretor  contemple
mecanismos  que  identifique  novas  áreas  que  possibilitem  a  implantação  de  novas  residências
populares, permitindo a realocação das famílias que residem em áreas de risco, citando como exemplo
o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.  O Sr.  Gabriel,  ressaltou que o novo PDM
precisa reclassificar os CNAEs, uma vez que a classificação atual impede a abertura de novas empresas.
Informa que a Comtec é usada para burlar o PDM, afirmando que os critérios por ela utilizados são
subjetivos  porque  um  mesmo  pedido,  dependendo  do  solicitante,  é  aprovado  ou  negado  pela
Administração Municipal.  O Secretário  Jonei  Petri  informou que a Comtec está extinta  desde 2018
porque a sua forma de funcionamento previa que os seus componentes deveriam ser aqueles que
atuaram na elaboração do atual PDM, os quais, em sua maioria, não se encontram mais nos quadros da
Administração Municipal. Esclareceu que não pode responder pela forma como a Comtec agia pelo fato
de que a referida comissão nunca ter atuado durante a sua gestão. Com relação as questões afetas ao
PDM, destacou que os problemas decorrem do fato de que este se encontra bastante desatualizado,
ressaltando que alguns dos temas apresentados poderão ser levados ao conhecimento do CPDM a fim
de que seja verificada uma possibilidade de atendimento no curto prazo. Acrescentou que, apesar de
todas as limitações impostas pelo atual PDM, não vem medindo esforços para tentar viabilizar algum
pleito encaminhado à antiga Comtec, desde que seja possível diante da precariedade dos dispositivos
legais vigentes atualmente. O Sr. Mariel, destacou que muitas das falas trazidas refletem a corrupção,
seja de que constrói, seja de quem autoriza, indagando se o novo plano diretor pode estabelecer regras
para o desenvolvimento das atividades econômicas no meio rural. O Sr. Luciano Bedim, destacou que
gostaria que a população participasse mais efetivamente do processo. Solicitou que o PDM contemple
medidas para pavimentação das vias públicas e melhoria dos equipamentos de saúde destinados ao
distrito, ressaltando que se sente abandonado pelo Poder Público. O Sr. Tiago Silveira, Latus Consultoria,
explicou que, conceitualmente, o zoneamento de um PDM não é tão fechado quanto o utilizado em
Cachoeiro de Itapemirim, mas é necessário que a sociedade reflita sobre aquilo que deseja, ressaltando
que o objetivo é que o novo plano diretor permita a implantação de zonas mais mistas. O Secretário
Jonei Petri ressaltou que o problema da corrupção é sentido na esfera particular e também no setor
público,  enaltecendo  que  a  referida  prática  deve  ser  devidamente  combatida.  Destacou  que  é
necessário que a população formalize denúncias, mesmo que anonimamente, para que os servidores
responsáveis  possam  ser  devidamente  punidos,  inclusive  penalmente,  enfatizando  que  meras
insinuações não se prestam a solucionar o problema.  Finalizadas as participações, o Secretário Jonei
Petri  solicitou  que  os  participantes  elegessem  os  seus  representantes  que  atuarão  no  Fórum  das
Comunidades: foram eleitos a Sra. Mabieli  Gomes Seccon de Matos e o  Pr.  Braz Barros da Silva. Em
continuidade, o Secretário Jonei Petri, informou 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
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através do endereço eletrônico https://www.cachoeiro.es.gov.br/. Destacou 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.  Esclareceu 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 ou distritos. Nada mais sendo tratado, o Secretário Jonei Petri
agradeceu a participação de todos dando por encerrada a presente reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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