
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, 

EMPREENDIMENTO CONDOMÍNIO PARQUE VIVA MARE, REALIZADA 

NO DIA 18.01.2017, SERRA- ES. 

(Transcrição) 

 O SR. TARCÍSIO BAHIA DE ANDRADE – (PMS) – Boa-noite a todos. 

Encontrei muitos rostos conhecidos aqui hoje, amigos, ex-alunos, enfim, colegas de 

profissão.   

Sou Tarcísio Bahia de Andrade, Arquiteto formado pelo Rio de Janeiro, já 

residente no Espírito Santo há bastante tempo, professor da UFES e fui convidado para 

ser o novo Secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, no final do ano passado. 

Não sou político, foi algo totalmente inesperado, pensei bastante no desafio que seria, 

está tudo muito bom frequentando Manguinhos, morador de Vitória, mas achei que era 

a oportunidade de contribuir, com uma visão técnica num momento especial para a 

Serra, para o Espírito Santo, aceitei. Hoje é o meu primeiro evento público, tomei posse 

hoje às 16horas, tive que aguardar a minha liberação primeiramente da Universidade, 

depois do Ministério de Educação.  

Já conheço parcialmente a minha equipe que ainda está em formação e, assim 

que assumi já estou aqui à frente para conduzir esse evento, primeiro evento público. 

Vou anunciar algumas pessoas que estão presentes, o Vereador Sr. Nacib 

Haddad Neto já o conheci em um outro evento, estávamos discutindo sobre a questão 

dos eventos, lembra? Os Conselheiros municipais Sr. Felipe e Rosa Pícoli, Sra. Márcia, 

Presidente da Associação de Moradores de Maguinhos, Sr. Deusdete, Secretário 

Executivo da ASES. A todos os senhores, obrigado pela presença. 

O procedimento acho que a maioria já conhece, para quem não conhece, após a 

minha abertura, passarei a palavra para os empreendedores, quem vai apresentar na 

verdade é a empresa contratada pela construtora para desenvolver o estudo de impacto 

de vizinhança, a partir de um Termo de Referência elaborado pela equipe técnica da 

SEDUR. Já houve uma audiência pública anterior, faz parte do procedimento definido 

por lei e, agora temos uma nova audiência.  

A prefeitura da Serra governa para o município, entende o que é melhor para o 

interesse geral da comunidade, não pretende privilegiar ninguém especial, a não ser a 
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própria população da cidade, mas também respeitando visitantes, turistas, as pessoas em 

geral. O prefeito Audifax falou várias vezes para mim, que tem especial apreço 

principalmente pela população mais carente da cidade. 

Precisamos alavancar a Serra que é uma terra de oportunidades, a maior 

potencialidade econômica do Estado do Espírito Santo, em termos de captação de 

recursos, geração de emprego e renda. Não vou me estender mais sobre esse assunto, 

como falei, estou assumindo hoje a secretaria, esperamos dar uma contribuição 

importante para o município, trazer novas ideias e usando a criatividade, apesar do 

momento delicado do ponto de vista econômico da prefeitura, os senhores devem estar 

acompanhando nos jornais. Depois da apresentação da empresa abriremos para 

perguntas e respostas, para que os senhores possam se manifestar. A nossa técnica 

Mirian Guidine Soprane explicará melhor o que iremos proceder, temos um tempo, tudo 

está sendo gravado. Espero que ocorra tudo da melhor maneira tirando proveito para a 

comunidade geral. Alguma dúvida? (Pausa) 

O SR. MARCO AURÉLIO SUBTIL DE CASTRO – Na parte de perguntas e 

respostas, podemos participar de forma organizada? 

O SR. TARCÍSIO BAHIA DE ANDRADE – (PMS) – É o que esperamos. 

O SR. MARCO AURÉLIO SUBTIL DE CASTRO – Poderíamos fazer uma 

apresentação, seria uma forma organizada de nos manifestarmos. 

O SR. TARCÍSIO BAHIA DE ANDRADE – (PMS) – A manifestação seria os 

senhores virem à frente e falar para os demais? 

O SR. MARCO AURÉLIO SUBTIL DE CASTRO – (Inaudível)  

 O SR. TARCÍSIO BAHIA DE ANDRADE – (PMS) – Sim. Como estou 

assumindo, tenho uma experiência muito grande, falei sou professor e, estou a mais de 

dez anos no Conselho Plano Diretor Urbano de Vitória, lá já conheço bastante como é o 

funcionamento, com regras um pouco diferente das daqui, não tive como assimilar todas 

as regras, também sou do Conselho Estadual de Cultura, titular na área de patrimônio 

arquitetônico e vários outros Conselhos, Estudo de Arquiteto do Brasil, economia 

criativa, enfim, aqui precisaria realmente de consultar a equipe, se é um procedimento 

que está previsto. 
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 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANE – (PMS) – Nunca foi feito. 

 A SRA. ... - Alguma coisa contra de ser feito pela primeira vez? 

A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANE – (PMS) – Não faço nem ideia. Se 

for algo pertinente ao empreendimento. 

A SRA. ... - É bastante pertinente.  

O SR. TARCÍSIO BAHIA DE ANDRADE – (PMS) – Podemos colocar em 

votação. Não tenho o regimento aqui agora, nunca aconteceu, é a primeira vez. Até o 

meu caso, por exemplo, só pude tomar posse hoje, às 16 horas, questão da 

documentação, liberação e, caso não tivesse acontecido, eu estaria aqui como os 

senhores, apenas como ouvinte, não poderia estar presidindo. Caso haja alguma 

contestação tem que ser anulado o evento. 

O SR. ... - Estamos tão organizados que estamos querendo dar a palavra a uma 

pessoa para nos representar, desta forma não teríamos tantas pessoas para falar e 

passaríamos para uma pessoa... 

O SR. TARCÍSIO BAHIA DE ANDRADE – (PMS) – Acho que é melhor 

talvez. Sou uma pessoa extremamente aberta com relação as essas questões. Aproveitar 

esse debate e conhecerem o meu perfil, outro dia estava no Conselho de Vitória, fiz uma 

observação na nova minuta do Plano Diretor, os senhores precisam ficar muito atentos, 

muito do que está acontecendo aqui foi resultado talvez da pouca participação dos 

senhores na elaboração do Plano Diretor anterior. Acho que faltou um pouco de 

mobilização dos senhores. 

Então, estávamos discutindo a nova minuta do Plano Diretor de Vitória e fiz 

uma observação sobre a questão cicloviária, fiz uma argumentação, defendi, na reunião 

seguinte o Sr. Léo foi lá em nome da Prefeitura de Vitória e me convenceu, uma pessoa 

me questionou: “Você muda de ideia? ”, mudo de ideia, se me convencerem, sou aberto, 

não podemos vir engessados, fechados, temos que absorver novos pontos de vista. 

Acho que não tem problema, nem precisamos entrar em votação, está tranquilo 

assim, fica melhor não ficarmos repetindo as mesmas falas. 

Passo a palavra a empresa de consultoria para a apresentação do Estudo de 

Impacto de Vizinhança. 
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O SR. ISAÍAS CALIMAN BUFFON – (CONSULTORIA) – Temos alguns 

espaços aqui na frente poderíamos acomodar mais cadeiras, porque infelizmente o 

auditório aqui do campus está em reforma e, foi disponibilizada esta sala que é um 

pouco pequena para a quantidade de pessoas presentes. Mas se conseguirem cadeiras 

podemos abrir espaço para uma carreira de cadeiras no meio. Aproximamos mais as 

cadeiras e liberamos uma parte no meio para colocar outras, podemos chegar para frente 

e colocar uma fila de cadeiras ao fundo. Pequeno ajuste no ambiente. 

Faremos da forma como sempre fazemos, uma apresentação inicial e na 

sequência abrimos para discussão, mas como os senhores têm uma apresentação para 

fazer, provavelmente faremos assim, fazemos nossa apresentação, depois os senhores 

fazem e na sequência abrimos à discussão. Sugiro que coloquem os telefones no modo 

silencioso. 

Sou Isaías Caliman Buffon, responsável pela empresa que fez o estudo e estamos 

aqui com a nossa equipe, a Sra. Ana Claudia Buffon, Arquiteta-Urbanista, Sr. Leonardo 

Leal Schulte, Engenheiro Civil com especialização na área de tráfego e a Sra. Elka 

Schueler Domingues, na área de meio ambiente, também na elaboração dos mapas e 

outras partes do estudo. 

Quero registrar a presença dos representantes da empresa, Sr. Gabriel, Sra. Luine 

Pereira Venturini e outras pessoas da MRV que estão aqui presentes também. 

Passo a palavra a Sra. Ana Claudia Buffon, que fará a apresentação do início ao 

fim, na sequência a apresentação dos senhores. Quem da parte dos senhores fará a 

apresentação? Depois o senhor me traz o pendrive para já colocar na máquina. 



Segunda Audiência Pública do EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, do 
Empreendimento Condomínio Parque Viva Mare - MRV. 18.01.17 

 
 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 

 

 

 

 

A SRA. ANA CLAUDIA BUFFON – (CONSULTORIA) – Boa noite a todos. 

Não farei a apresentação do início ao fim, temos áreas específicas, ele está brincando. 

Farei a maior parte, mas faremos a divisão porque o Sr. Leonardo é responsável 

pela parte viária e a Sra. Elka pela parte ambiental. 
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Estudo de Impacto de Vizinhança – o que é esse instrumento? 

Isso está previsto na legislação federal que é chamado de Estatuto da Cidade e 

cada município tem que trazer para o seu Plano Diretor esse instrumento para que 

determinados empreendimentos, de maior porte possam ser objeto de um estudo 

específico, para saber se precisa atender regras mais específicas que não estejam 

previstas no Plano Diretor. Porque o Plano Diretor já tem regras, regras de tamanho, de 

altura, de número de vagas, de afastamento, só que o estudo de impacto permite termos 

um olhar mais profundo sobre aquele empreendimento.  

E trabalha em duas linhas, vai estudar a área onde o empreendimento vai se 

instalar e vai estudar o tipo de empreendimento. Como o empreendimento não existe, 

chamamos de aproximação aquele tipo de empreendimento, qual o perfil de 

funcionamento dele e no final vamos tentando para cada item estudado, avaliar a 

compatibilidade. 
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O nosso EIV seguiu o Termo de Referência emitido pelo município em 2015, 

número 03 e que foi acrescido de novos estudos no final do ano passado, 2016. 

Então, ele contempla: Informações Gerais e Caracterização do Empreendimento, 

Sistema Viário e de Transporte, Infraestrutura Básica, Meio Ambiente, Padrões de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e foi acrescido de Equipamentos de Saúde e 

Educação, e finaliza com Dados Econômicos. 

 Falaremos um pouco de cada coisa, o EIV é grande, tentei sintetizar, mas 

buscando trazer o maior número de informações possíveis, por isso a apresentação ficou 

um pouco grande, então, peço um pouquinho de paciência dos senhores. 
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 Vamos começar com as informações gerais do empreendimento. 

 Primeiro a localização. 

 Se localiza no bairro Ourimar, essa área aqui na Rua Domineu Rody Sant’Ana, 

essa área hachurada aqui. Temos nessa imagem também a demarcação da área de 

influência, quer dizer a área de estudo. Esse polígono verde que vai lá da Palma 

Rodrigues, atravessa, segue pela Av. Colares Junior, pela Alfredo Galeno e vem até a 

ES-010 é o polígono de estudo do sistema viário. O polígono azul que começa também 

na Av. Colares Junior, pega parte de Vila Nova, pega Ourimar e depois desce para 

Manguinhos até o limite com Bicanga é a área de influência de estudo de uso, ocupação 

e parcelamento do solo, também seria de equipamentos de serviço de educação e saúde, 

mas veremos lá na frente que a área de influência para serviço de educação e saúde é 

diferente. Para educação é uma área de influência e para saúde é outra. Porque ela foi 

delimitada conforme orientação estabelecida pelo município da zona de abrangência dos 

equipamentos de educação e saúde. 
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 O que é o empreendimento que estamos estudando? 

 É um empreendimento multifamiliar, que dispõe de 19 torres de 04 pavimentos e 

uma torre de 05 pavimentos, com 04 apartamentos por andar, totalizando 324 unidades 

habitacionais de dois quartos. 

 Usamos como referência para estimar a população desse empreendimento os 

dados do censo IBGE de 2010, que é o último dado oficial que temos para trabalhar 

dados demográficos, população, densidade.  

 Considerando 3,26 habitantes por unidade estima-se que esse empreendimento 

chegue a 1.056,24 habitantes. Lá na frente falarei um pouquinho que, do final do ano 

passado para cá quando fomos completar o estudo, fizemos pesquisa em 

empreendimento semelhante ali em Colina de Laranjeiras também realizado pela MRV, 

o condomínio Albatroz que tem o mesmo perfil de arquitetura, quer dizer, são 

apartamentos de dois quartos e o mesmo perfil de público, de renda, também destinado 

a renda familiar de seis a dez salários mínimos. Naquela pesquisa aferimos uma taxa 
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média de habitantes por unidade diferente, 2,5 habitantes/unidade, bem menor. Só que 

no estudo em função de uma margem de segurança trabalharemos todo o 

dimensionamento em cima de 3,26 habitantes/unidade que é a média do município da 

Serra. 

 Como falei, é um empreendimento multifamiliar, condomínio vertical apesar de 

baixo gabarito, a maioria são 04 pavimentos e uma torre de 05 e destinado a pessoas 

com renda familiar de 6 a 10 salários mínimos, será realizado com recursos da Caixa 

Econômica Federal. 
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Dados do empreendimento. 

Vamos conhecer um pouco dos números desse empreendimento. 

Área do terreno – 21.985,47 m². 

Tem uma área construída de 15.566,90 m². 

Área computável, que chamamos é a área que contamos para dar o limite do 

tamanho da construção para o município, seria 13.559,00 m². Observem o seguinte, o 

município regula o tamanho das construções por esse número aqui, chamado de 

Coeficiente de Aproveitamento (CA). É quantas vezes por lei poderia construir a área 

do meu terreno. Se tivesse um terreno de mil com o coeficiente de um, poderia fazer 

uma casa de mil metros quadrados. A lei diz que nesse lugar posso construir 1,8, o 

empreendimento só atinge 0,62. 
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Área de projeção, o empreendimento tem 4.124,91 M², área de ocupação do solo 

com edificação. A lei determina que poderia ocupar até 70% do meu terreno, mas estou 

ocupando 18,76%. 

Área permeável - É aquela área que não pavimento, que deixo livre, verde. O 

empreendimento até por ele ter dentro dele trechos de zona de proteção ambiental tem 

muita área não ocupada, então, a taxa de permeabilidade que atinge é 38,79% da área do 

terreno, o limite mínimo da lei são 10%. 

Gabarito (pavimentos) atinge 05 numa torre, que é o máximo e altura da 

edificação nessa zona é 20. Só atinge 20 no castelo d’água. 
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Aqui é só para os senhores entenderem um pouco da composição volumétrica.  

A Rua Domineu está lá na frente, é estreito na frente e vem alargando. O fundo 

dele é área de proteção ambiental, tem essa aqui que é ZPA2, mas tem uma outra aqui 

que não aparece nessa figura, que não foi desenhada, que é a ZPA1. 

Temos aqui 19 blocos de 4 andares e este bloco aqui, que é o de PME de 5 

pavimentos e tem elevador. 
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Uma visão da inserção dele na área de implantação. Vizinho do Ourimar 1 e 2, 

que é o condomínio Minha Casa Minha Vida, de 0 a 03, e aqui do empreendimento da 

Morar, que já está aqui a algum tempo, que é de 08 pavimentos. Então, se insere aqui 

com condomínio de 04, vem com 05 em um bloco e a maioria 04 e um de 08. Então, 

está na linha da composição volumétrica que já está se consolidando naquela quadra da 

Rua Domineu Rody Sant’Ana, veremos mais à frente que é a única área que podemos 

falar que é uma zona de predominância do uso multifamiliar. 

Passo a palavra ao Sr. Leonardo Leal Schulte, Engenheiro Civil, que fez os 

estudos do sistema viário e, falara desde o dimensionamento das áreas de vagas, cargas 

e descargas até fechar o estudo viário. 
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O SR. LEONARDO LEAL SCHULTE – (CONSULTORIA) – Boa noite. Me 

chamo Leonardo. Fiz a parte do sistema viário a partir do Termo de Referência, depois 

houve essa complementação no final de novembro/dezembro, onde incluímos mais um 

cenário que vou explicar aqui. 

O dimensionamento das áreas de apoio do empreendimento é para sabermos 

quantas vagas de veículos, de embarques e desembarques, de bicicleta que o 

empreendimento vai precisar. Só que uma coisa tem que ficar clara, sempre gosto de 

explicar, não necessariamente o número total de vagas do empreendimento, de qualquer 

empreendimento significa uma geração de viagens. O que quero dizer com isso, se 

tenho um empreendimento que tem mil vagas, não significa que terei mil carros 

rodando na hora pico. Normalmente esse valor máximo em vários estudos dá em torno 

de 12%. 
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Pesquisas utilizadas. 

Para acharmos esses valores fizemos uma pesquisa de um empreendimento 

semelhante. Pesquisamos um condomínio lá em bairro Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima, é um condomínio com as características muito parecidas à nossa, onde fizemos 

uma contagem total de pedestres, o que é essa contagem total de pedestres? Saímos 

contando quantas pessoas entravam dentro do empreendimento.  

 A pesquisa de divisão modal para saber como essas pessoas estavam chegando 

ao empreendimento, se ia de carro, de moto, se ia de bicicleta. E fizemos uma pesquisa 

de estacionamento de veículos, anotamos as placas dos carros com horário de entrada, 

horário de saída para sabermos o tempo de permanência e a quantidade de veículos total 

dentro do empreendimento. Ainda assim fizemos um estudo para saber quantos carros 

paravam do lado de fora do estacionamento. 

 E por que fizemos isso tudo? Fizemos isso tudo para chegarmos a um índice que 

vai permitir estimar a geração de tráfego futuro, para sabermos quantos veículos têm na 
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hora pico e quantas vagas o empreendimento precisa, além da demanda da área de 

acesso. 

É importante dizer, só para concluir que todos esses resultados foram em função 

do número de unidades habitacionais, do ponto de vista técnico pode ser feito de 

diversas maneiras, como, por exemplo, o hospital pode ser pelo número de leitos, uma 

indústria pela área computável, pelo metro quadrado e, nesse caso fizemos pela unidade 

habitacional. 
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Então, dentro da demanda de vagas fizemos essa tabela onde apresenta o que 

encontramos no EIV, o EIV mais o Plano Diretor (PDM) e a oferta de projeto. Dentro 

do nosso estudo, embarque e desembarque a demanda no EIV foi uma vaga, a demanda 

do PDM mais o EIV foram duas vagas e o empreendimento está ofertando duas vagas, 

então, está atendendo. 

Carga e descarga, todas deram uma vaga. 

Vagas de automóveis, no estudo pelo EIV 284, pelo PDM mais o EIV 284 e o 

empreendimento está disponibilizando 341. 

Vagas de motos, 17 vagas no EIV, 17 vagas no PDM mais EIV e o 

empreendimento está ofertando 18 vagas. 

As vagas de bicicleta, 84 pelo EIV, PDM mais EIV 125 e o empreendimento 

está ofertando 189 vagas. 
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E por fim, o recuo na portaria, que é qual seria a necessidade de ter um carro 

parado para não ficar aguardando nem na Rua e nem na calçada, chegamos a situação de 

uma no EIV, uma no PDM mais EIV e fizemos uma recomendação de uma vaga para o 

portão, além da área a ser doada que terá na região para ampliação da Rua Domineu 

Rody Sant’Ana. 
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Como a Sra. Ana Claudia havia falado esse era o eixo da região de estudo, a Rua 

Domineu Rody Sant’Ana do empreendimento está aqui, e essas aqui foram as Ruas que 

fizemos uma caracterização, que estudamos para poder entender o que estava 

acontecendo com ela. A Rodovia ES-010 está aqui, a Av. Talma Rodrigues Ribeiro está 

lá embaixo e a Rua Domineu está aqui. A Rua Alfredo Galeno está aqui e a Av. Alberto 

Colares Junior, que é aquela que corta Colares, está aqui. 
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Os pontos de estudo que vieram do Termo de Referência são esses aqui. 

A Av. Talma Rodrigues Ribeiro com a Av. Colares Júnior; a Av. Talma 

Rodrigues Ribeiro com Rua Euclides da Cunha; a Rodovia ES-010 com a Rua Domineu 

Rody Sant’Ana; e a Rodovia ES-010 com a Rua F. 

 

Aqui estão os pontos e os movimentos dos pontos de contagem. Porque quando 

fizemos a contagem colocamos uma pessoa que ficava contando durante o intervalo pré-

determinado no Termo de Referência, a quantidade de carro que passava por hora, bem 

como a classificação deles, se era carro, ônibus, caminhão, etc. 

E aqui fizemos para todos, no ponto 1, ponto 2, todos os movimentos que 

acontecem, o ponto 3 aqui na ES-010 com a Rua Domineu e a ES-010 com a Rua F. 
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É importante essa movimentação, esse volume para entendermos o que acontece 

com o sistema viário, para darmos uma nota, para acharmos um nível de serviço. 

O que é nível de serviço? É uma forma de qualificarmos essa interseção, para 

darmos uma nota mesmo, como se fosse na escola. Se está com fluxo livre está no nível 

de serviço A, se está extremamente congestionada ela estaria no nível de serviço H. 

Um exemplo, o nível de serviço H é a subida do aeroporto, está com nível de 

serviço H. E nível de serviço A alguma via, por exemplo, lá dentro de Manguinhos 

3horas da tarde no período da semana, então, tem um fluxo livre e aqui tem um fluxo 

extremamente forte, extremamente pesado. 

Então, nas condições atuais nós temos no cenário, porque estudamos quatro 

cenários. No cenário 01 tanto manhã e à tarde, que é a condição que está lá, pegamos as 

contagens e fizemos essa simulação, vimos que todas as interseções estão com um bom 

nível de serviço, ou seja, ela tem uma condição extremamente favorável para tráfego. 
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A situação da estrutura viária dentro daquela área de influência. 

Eixos viários prioritários são todos asfaltados e a sinalizações estão em boas 

condições de uso. 

A Rodovia ES-010 é um importante eixo de conexão Leste-Oeste; 

A Av. Talma Rodrigues Ribeiro é um grande corredor de transporte coletivo;  

E a Rua Alfredo Galeno interliga os bairros Ourimar e Vila Nova de Colares. 

Demais vias locais de largura restrita, baixo fluxo e com carência de 

infraestrutura; são aquelas ruas mais locais. 

Previsão de projeto para a rua Alfredo Galeno e rua F, ampliando a capacidade 

do eixo viário de interligação da Av. Talma Rodrigues com a Rodovia ES-010. A região 

é toda servida de transporte coletivo, sendo atendida por linhas troncais e alimentadoras 

do Sistema Transcol. No trabalho levantamos os pontos de ônibus e quais as linhas 

estão presentes na região. E observamos que todo o nível de serviço, que foi aquela 

forma de qualificarmos a via estão em boas condições de atendimento. 



Segunda Audiência Pública do EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, do 
Empreendimento Condomínio Parque Viva Mare - MRV. 18.01.17 

 
 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 

 

 

 

A partir de todos aqueles dados, aquelas pesquisas que fizemos, chegamos a 

geração de viagens. 

Quando falei na minha primeira fala que, quando tem mil carros normalmente as 

pessoas acham que são mil carros saindo, isso aqui já nos dá uma noção. Lá nós temos 

324 unidades habitacionais, aqui temos um pouco mais, não chega ao cem por cento 

como falei, na hora pico da manhã entrando 42 veículos, 82 saindo; no pico da tarde 45 

entrando e 34 saindo. Esses dados aqui serviram para que fizéssemos uma simulação 

com o empreendimento implantado. 



Segunda Audiência Pública do EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, do 
Empreendimento Condomínio Parque Viva Mare - MRV. 18.01.17 

 
 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 

 

 

Que seria o cenário 02, mas para isso fizemos um mapeamento das rotas de 

acesso, sentamos e descrevemos algumas rotas, como a rota Vitória, rota de Serra e rota 

de Jacaraípe. A partir do Google, o Google tem um sistema de rotas, ele é muito 

parecido com weids, muito parecido com GPS e traça sempre o menor caminho. E a 

partir desse caminho fizemos essa simulação, jogando aqueles valores de geração toda 

em cima dessas rotas que estão aparecendo aqui, que foram detalhadas no EIV.  
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E a partir daí fizemos os cenários. 

O cenário 01: Situação atual, foi aquela pesquisa que fizemos, que mostrei que 

tinha os movimentos, a situação atual, que deu nível de serviço muito bom; o cenário 

02: que é a situação atual, ou seja, a condição que está lá mais todo o tráfego futuro 

gerado pelo empreendimento, que foi aquela tabelinha de geração que apresentei. O 

cenário 03: foi considerado uma intervenção prevista pelo município. O município tem 

já dentro do PDM todo um rol de projetos a serem implantados ao longo dos anos, como 

um sistema viário, então, a partir desses projetos já estudamos isso para ver o que 

aconteceu e, observamos que os níveis ficaram ainda em condição bastante favorável. E 

o cenário 04 que foi a complementação do EIV, considerando os Condomínios Ourimar 

I e II junto com empreendimento.  

Então, nessa situação estudamos também e o níveis de serviço também se 

mantiveram com qualidade adequada. 
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Como medida mitigadora, depois disso tudo, de todo esse estudo, toda essa 

análise, chegamos a algumas análises. 

O atendimento às demandas mínima de vagas de estacionamento de autos, motos 

e bicicletas, de embarque desembarque e de carga e descarga, considerando PDM e 

EIV; está ok. 

Execução de recuo da portaria em 6,0m de forma a acomodar integralmente 01 

veículo de passeio ou utilitário no acesso ao empreendimento; para não deixar o carro 

parado, nem na calçada ou na rua aguardando. 

Execução de calçada em conformidade com NBR 9050, legislação municipal e 

legislação federal de acessibilidade; em Vitória é chamada Calçada Cidadã, aqui acho 

que é Calçada Legal. 

E doação ao município de faixa frontal de terreno do empreendimento, de 

largura média de 6,60m, destinada à futura ampliação do caixa viária da Rua Domineu 

Rody Sant’ana para 14,00m. Isso já vem sendo solicitado nos empreendimentos que 

foram implantados e aqui já foi pedido para deixar esse espaço para aumentar a caixa da 

via. 

Passo a palavra para a Sra. Ana Claudia Buffon para dar continuidade. 
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A SRA. ANA CLAUDIA BUFFON – (CONSULTORIA) – Na infraestrutura 

básica trouxemos dois aspectos, que são os mais relevantes. 

Relativo ao abastecimento e saneamento, que é coleta e tratamento de esgoto. 

Dos dois aspectos, o empreendedor fez consultas de viabilidade a CESAN, na 

época inclusive com o número de apartamentos estimados que era bem maior, eram 

352, ele fechou o EIV com 324. E a CESAN deu anuência, informou que tem 

capacidade de abastecimento, mas estabeleceu para o empreendedor a responsabilidade 

pela execução de interligação da rede existente na ES-010 com a Rua Domineu Rody 

Sant’Ana com uma extensão aproximada de 420 metros. 

No saneamento é a mesma coisa, informou que tem capacidade em coletar e 

tratar o esgoto, só que determinou o empreendedor que implante elevatória em área 

interna do condomínio e rede de recalque com lançamento das contribuições na 

elevatória de Vilas do Mar. De Vilas do Mar os efluentes serão direcionados para 

tratamento na ETE de Manguinhos. 
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Essa imagem foi a própria Serra Ambiental que forneceu essa imagem na 

reunião com a comunidade, a Sra. Priscila passou na APE e trouxemos, que é o trajeto 

da rede que vai de Vilas do Mar até a ETE Manguinhos. 

 Os dois aspectos que também tínhamos estudado: energia e telecomunicações, e 

drenagem. Drenagem você tem uma grande área verde, drenagem superficial é muito 

grande na parte de percurso natural da água, do solo e o que for captado e coletado será 

pedido autorização do município para lançamento. 

Passo a palavra a Sra. Elka Schueler Domingues, para fazer a apresentação do 

meio ambiente. Depois fecho com estudo de uso do solo, educação, saúde. 
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A SRA. ELKA SCHUELE DOMINGUES – (CONSULTORIA) – Boa-noite. 

Meu nome é Elka, sou especialista em análises de sistema ambientais pela UFES. Vou 

apresentar aos senhores a parte ambiental.  

Inicialmente a localização do empreendimento dentro da Bacia hidrográfica de 

Santa Maria da Vitória, que é essa parte rosa, o empreendimento é esse aqui pequeno, 

em vermelho, dada a escala do mapa para termos uma noção de toda a baía de Vitória e 

a Bacia hidrográfica. 
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Localmente a Sub Bacia Córrego Laripe onde se encontra o empreendimento. 

Esse buffering aqui em vermelho é uma delimitação que vem no Termo de Referência, 

solicitando que a área de estudo ambiental local deve ser um buffering de 500m de raio 

a partir do empreendimento, então, traçamos esse círculo onde faremos um estudo mais 

detalhado do impacto local do empreendimento. 
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Dentro de uma escala de melhor detalhamento temos além da área de influência 

direta, que é esse buffering que acabei de falar, temos também uma área de influência 

indireta, que para esse estudo foi delimitado a região de influência da ETE Manguinhos, 

que devido a carta de viabilidade da CESAN. O esgoto do empreendimento foi 

direcionado para essa Estação de Tratamento de Manguinhos.  

Então, também um estudo ambiental dessa região de influência da ETE 

Manguinhos, que é no próprio Córrego Manguinhos, que é localizado aqui e, no caso a 

foz é a praia de Bicanga, aqui embaixo. 

Então, efluentes da ETE Manguinhos são lançados no Córrego Manguinhos que 

atravessa o Parque Municipal de Bicanga e vai ser lançado aqui na praia de Bicanga. 

É interessante fazer uma observação, que pelo fato do rio, o Córrego 

Manguinhos passar dentro do Parque Municipal de Bicanga, esse efluente todo dessa 

região quando é lançado aqui na praia já sofre uma interferência quase que de 

tratamento dessa região natural, bem grande, que temos nesse Parque natural.  

Esse é o mapeamento do diagnóstico ambiental. 
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Voltando na escala mais de aproximação do empreendimento, temos aqui a 

Bacia do Córrego Laripe e a delimitação de algumas Zonas de Proteção Ambiental, que 

são essas em verde. Essas zonas aqui são retiradas do PDM da Serra, do Plano Diretor 

Municipal da Serra.  

Então, pela delimitação do Plano Diretor Municipal temos essas Zonas de 

Proteção Ambiental, que estão todas demarcadas em verde aqui nessa região. Próximo 

ao empreendimento temos uma Zona de Proteção Ambiental 01 que é ao fundo do Vale 

do Córrego Laripe. 
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Então, o que fazemos? 

Começamos a analisar numa escala de maior detalhamento e percebe que existe 

também outras Áreas de Proteção Ambiental próximo ao empreendimento. Nesse caso 

aqui, analisando o levantamento planialtimétrico do terreno verificamos que existe uma 

declividade superior a 30% no interior do terreno, então, isso fica enquadrado no artigo 

104, do Plano Diretor Municipal, da Lei 3.820/2012 e, caracteriza como Zona de 

Proteção Ambiental 02. 

E também uma área brejosa no fundo do terreno que já estaria dentro da Zona de 

Proteção Ambiental 01. 
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Aqui podemos observar nessa imagem as curvas de nível e essa parte em 

amarelo é onde detectamos uma declividade superior a 30%, que é a ZPA 02. E essa 

parte em verde é a ZPA 01do Córrego Laripe e esse tracejado em verde é a ZPA 01 em 

relação aos 30 metros da área brejosa no fundo do terreno. 

 

 

A área ocupada pelo empreendimento se dá de forma a preservar as áreas de 

proteção ambiental identificadas por esses 30% da ZPA 02, que é permitido pela 

legislação municipal vigente, então, o que foi feito? Dessa área aqui, 30% que é essa 

parte em rosa pode ser utilizada, onde foi colocado algumas vagas de estacionamento 

como podemos ver aqui, o restante não foi ocupado. 
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Observamos com esse estudo que a maior pressão sobre a ZPA do Córrego 

Laripe é nos perímetros de Feu Rosa e Vila Nova de Colares, onde a ocupação já 

comprometeu boa parte de suas nascentes e cerca de 50% dos seus córregos, tornando o 

manancial seriamente poluído. 

Os maiores riscos de impacto ambiental decorrentes do empreendimento deverão 

ocorrer na fase de obras, quando há emissão de particulados, produção de ruídos e certo 

risco de contaminação do solo. Estes riscos, entretanto, são passíveis de controle 

mediante adoção das medidas mitigadoras, que é o que veremos agora. 
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As medidas mitigadoras e compensatórias foram: 

Elaboração de Plano de Controle Ambiental; 

Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para 

resíduos da Construção Civil;  

A construção de muro de arrimo na área limite de ocupação do empreendimento, 

ao fundo do terreno, a fim de evitar o carreamento de sedimentos na fase de aterro e 

terraplanagem para a ZPA 01 e  ZPA 02. 

E a implantação de barreira física no perímetro do empreendimento para 

minimizar o arraste eólico do material particulado em suspensão, bem como de ondas 

sonoras causadas pelo ruído de equipamentos em direção às residências estabelecidas no 

entorno. 
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A periódica umectação de toda área útil do empreendimento, priorizando os trechos 

de acessos (estradas internas para tráfego de equipamentos); 

Realização do transporte de restos de construção civil, solo, areia, etc. por meio de 

caminhão lonado, visando minimizar o arraste eólico;  

Não realização de atividades com máquinas/equipamentos ruidosos em período 

noturno; 

Implantação de sistema de fossa, filtro e sumidouro para tratamento temporário de 

efluentes domésticos durante a fase de obra. 

A SRA. ... - Não entendi essa última parte. 

A SRA. ELKA SCHUELE DOMINGUES – (CONSULTORIA) - Implantação 

de sistema de fossa, filtro e sumidouro para tratamento temporário de efluentes 

domésticos durante a fase de obra. Porque depois da obra terminada é interligado na 

CESAN. 
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A SRA. ANA CLAUDIA BUFFON – (CONSULTORIA) – Agora falaremos um 

pouco sobre uso e ocupação do solo. Como falei, a área de influência vai desde Vila 

Nova de Colares até o final de Manguinhos. Essa mancha ainda está com o polígono 

anterior, mas já ampliamos. 

Isso aqui é um recorte do Plano Diretor Municipal, de um anexo que chamamos de 

Zoneamento Urbanístico, lá divide a cidade em partes, cada parte recebe um nome, uma 

identificação de uma zona e o PDU diz o que pode e o que não pode acontecer lá. 

O empreendimento da MRV que está sendo objeto de estudo, o EIV, está aqui na 

ZEIS 03/03, Zona Especial de Interesse Social. O Plano Diretor diz que a destinação 

prioritária dessa zona é para receber empreendimentos habitacionais de interesse social, 

mas o plano abre o leque de opções, diz que posso ter residencial uni, multifamiliar, uso 

misto e posso receber também atividades não residenciais do grupo 1 e 2. Por que isso 

entra aqui? Primeiro porque entenderemos a possibilidade de uso de cada área, mas 

também para mostrar que o empreendimento está dentro do que prevê a legislação. Lá 

atrás vimos que está dentro do que prevê a legislação em termos de área construída, em 

termos de gabarito e aqui em termos de possibilidades de uso.  
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Como falei, a área de estudo de uso e ocupação vai lá de Vila Nova de Colares até o 

limite de Manguinhos com Bicanga, no final do loteamento Manguinhos. 

Esse primeiro mapa vai tratar da altura das edificações, o que eu quis mostrar aqui 

para os senhores? 

Estão vendo o grande predomínio de rosa? São edificações de 01 e 02 pavimentos. 

Então, estamos tratando de uma zona bastante horizontal e predominantemente 

empreendimento de pequeno porte. Lógico, que vou ter uma Antolini do Brasil, que é 

baixa, mas é grande, vou ter uma AABB, vou ter uma AEST, que são grandes glebas, 

mas a área em si é uma área bastante horizontal e predominantemente de pequeno porte. 

Vemos uma cor um pouco mais acentuada justamente na quadra onde está o 

empreendimento, que tenho aqui 04 pavimentos no Ourimar, o nosso empreendimento 

terá 04 e 05, tenho 08 aqui onde a Morar construiu e tenho 11, até 12 na esquina, de 

frente para a ES-010, o restante é 01, 02, 03, algumas construções de 03 aqui em 

Manguinhos, mas muito pouco. 
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Agora falaremos do uso do solo. 

Usamos cor para poder entender, o Termo de Referência fala para analisarmos as 

zonas de predominância, o que predomina. 

Se olharmos e estiver bem legível, veremos que apesar de ter grandes manchas 

vermelhas, mas depois falarei que cada mancha dessa é uma coisa só, é um 

empreendimento só. A grande predominância é do azul claro e o cinza, está o tempo 

todo percolando aqui. O que é o cinza? Vazio. E o azul claro é residência unifamiliar. 

Então, nessa grande área de influência de modo geral vamos dizer o que? Que 

predomina uso residencial unifamiliar. Teremos aqui tipos distintos, entretanto. Quando 

estou lá em Vila Nova tem uso residencial unifamiliar de alta densidade, chegamos até 

falar em coabitação, tem mais de uma habitação por lote. 



Segunda Audiência Pública do EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, do 
Empreendimento Condomínio Parque Viva Mare - MRV. 18.01.17 

 
 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 É o que o Governo Federal está regulamentando agora como direito de laje, mas é 

coabitação, mas não tem perfil multifamiliar, não posso dizer que isso é multifamiliar, 

então, é unifamiliar de alta densidade. 

Quando descemos para Ourimar vemos que é unifamiliar aqui, mas predominando 

vazio. Quando vou para Manguinhos vou encontrar no núcleo original de Manguinhos, 

Vila, parte alta uma maior densidade de ocupação sim, e predomínio unifamiliar, mas à 

medida que vou caminhando aqui pela Av. Augusto Saint Hilaire, loteamento Atapuã, 

Manguinhos, tenho de fato unifamiliar mesmo, que é uma edificação por lote e a 

densidade vai diminuindo. Quanto mais caminho para o sul vai diminuindo e se eu 

subir, Recanto dos Profetas, Pomar de Manguinhos a densidade cai mais ainda, começa 

a misturar muito vazios com unifamiliar. 

Então, de modo geral terei predomínio do uso residencial unifamiliar, mas com 

densidade e tipologias muito distintas. 
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Existe o multifamiliar? Existe, mas não predomina.  

Esse azul escuro, vai aparecer pontualmente em Manguinhos com essa tipologia 

aqui, tipologia de casas, isso reflete o que? A legislação. A legislação diz que em 

Manguinhos posso 02 pavimentos, 03 pavimentos só para pousadas, hotéis.  

Então, aqui em Manguinhos tenho pontualmente multifamiliar, mas de pequeno 

porte. E o único lugar que terei o multifamiliar nessa área de abrangência toda é acima 

da Rua Domineu Rody Sant’Ana aqui em Ourimar. E que, se observarmos, tenho essa 

aqui já ocupada, essa daqui já ocupada, aqui é Ourimar, aqui é o MRV, então, restam 

apenas dois outros lotes. 

 Essa é uma zona contida, não tem potencial de ampliação, vai ficar naquilo ali, por 

que? Porque esse lado de cá, de Ourimar tem lotes pequenos e o zoneamento diz que só 

pode até 03 pavimentos, então, aqui não tem potencial de ampliação do multifamiliar. 

Vai fechar aqui, nessa quadra onde os lotes são bem grandes e conseguem absorver 

internamente seus impactos de demanda de carros, estacionamento. 
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Uso misto. 

Também é bem localizado, terei uso misto forte aqui em Vila Nova, ao longo da 

Colares Júnior e em alguns pontos aqui internos de Vila Nova, então, tenho muitos. 

Em Manguinhos só vai acontecer mesmo na região do núcleo, da vila original, mas 

não é o uso que prevalece, não é uma área que tem uso misto toda dispersa, é bem 

pontual. 
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E por fim, é o uso não residencial. 

Uso não residencial é esse vermelho, então, teremos grandes glebas destinados ao 

uso não residencial para equipamentos aqui em Vila Nova, e aqui aquela área que era do 

aterro, da Geurb. Então, observem que em Vila Nova praticamente não tem ninguém 

que tem só o comercial, as pessoas associam a residência ao comércio. Então, aqui é uso 

misto. 

Qual é a tipologia de uso comercial que tem em Vila Nova? É aquela destinada a 

comunidade local ou aos bairros próximos, tem açougue, tem loja de roupa, tem 

mercearia, tem oficina, loja de eletrodoméstico, aqui em Vila Nova. 

Quando venho para as margens da ES-010 já é diferente, vou ter aí o uso de 

abrangência até da região metropolitana, até de outro Estado. Tenho a Antolini do 

Brasil, tenho postos de combustível, armazéns e tenho também o acesso tanto a AEST 

quanto a AABB, que são internos em Manguinhos, mas tem uma relação direta com a 

ES-010. Então, são usos de abrangência metropolitana.  
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Internamente a Manguinhos é interessante, tenho o uso comercial sozinho, disperso 

e, ele tem uma vocação turística, restaurantes, pousadas, cerimoniais, tem uma 

incidência bastante significativa, internamente a Manguinhos. 

Esse é então, o perfil de uso e ocupação. Veremos o que concluímos disso. 
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Temos ainda os vazios, isso aqui é importante. 

Os vazios são muito significativos nessa AID, tenho muitos vazios em Manguinhos 

ainda, muitos comprometidos por conta de interferência com Zona de Proteção 

Ambiental. O Pomar de Manguinhos, por exemplo, boa parte dele está dentro de ZPA, 

então, não vai de fato conseguir ser ocupado. Recanto dos Profetas menos, mas tem um 

pedaço em ZPA, algumas áreas da orla de Manguinhos também têm muita interferência 

com ZPA e vai permanecer vazio. 

Quando vou para Ourimar predomina significativamente o vazio. Então, vai sofrer 

uma renovação aqui. Qual é o risco que o EIV apontou? Pela proximidade de Ourimar 

da ES-010 tem sofrido pressão para receber empreendimentos não residenciais, como 

aquele galpão, aquele armazém, por que? O solo é barato, só que o traçado do bairro 

não está preparado para isso. E aqui abaixo da Rua Alfredo Galeno temos todo esse 

vazio, que são essas áreas aqui, que são do loteamento Aquarius que ainda não foi 

contado. Aqui é o maior potencial de transformação da zona, porque vem o 

Arquipélago, e a legislação hoje permite que o uni, o multifamiliar, o comércio, serviço 

em geral com 08 pavimentos. Então, essa região aqui é a que tem maior potencial de 

transformação. 
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O que concluímos da análise de uso e ocupação do solo? 

Que a área apresenta zonas de predominância de usos e gabarito muito claras, 

predomina grande parte o uso unifamiliar de pequeno porte, ao longo da ES-010 os não 

residenciais de maior porte com concentração de atividades comercias lá em Vila Nova 

e no núcleo central de Manguinhos, na antiga vila. 

Em função da existência de grandes vazios, a área apresenta alto potencial de 

renovação, mas lá vinculado ao loteamento Aquarius e ali em Ourimar. 

O empreendimento em análise é residencial, então, está dentro da tendência de uso. 

Uso residencial não conflita com uso residencial, não há incompatibilidade e, também 

está em conformidade com o que estabelece o Plano Diretor. O que entendemos que vai 

acontecer?  

Conforme esses empreendimentos multifamiliar vão se consolidando eles preparam 

ambiência, para aqueles lotes pequenos de Ourimar receberem ou uso unifamiliar ou 
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comércio e serviço destinado a atender a comunidade local. Ele cria o mercado 

consumidor se consolida e aí abre espaço para o comércio surgir. Então, entendemos 

que o empreendimento ele é indutor de usos adequados e compatíveis com o 

zoneamento.  

O processo de adensamento, se realizado em conformidade com a Lei será positivo, 

se forem edificações irregulares aí não.  
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Depois passamos ao mapeamento das áreas públicas e equipamentos comunitários. 

Até mapeamos todas as áreas públicas e equipamentos comunitários que estavam 

dentro ou nas proximidades da AID.  

Mas como falei lá atrás, o estudo de educação e saúde não vai seguir essa AID, vai 

seguir AID que o município nos orientou, por que? Fizemos perguntas ao município, 

qual equipamento atende o bairro Ourimar? Esse equipamento além de Ourimar ele 

atende a quais bairros?  

A partir daí criamos as áreas de influência. Então, mapeamos isso aqui e vai nos 

ajudar depois, até porque mapeamos áreas públicas livres também, mas vamos passar 

para uma coisa mais específica. 
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 Vamos começar com saúde. 

 O município falou o que para nós? Que Ourimar está inserido dentro da área de 

saúde de Novo Horizonte, só que a Unidade de referência para atender é a Unidade de 

Manguinhos. A Unidade de Manguinhos atende quais bairros? Essa mancha azul aqui, 

ela atende Manguinhos, Bicanga até a área do trevo, atende Praia da Baleia e atende 

Portal de Jacaraípe. Então, toda essa área azul é atendida, referência para atendimento 

primário a saúde, aquilo que o município se dedica é pela UAPS – Manguinhos. Qual é 

a estrutura da UAPS-Manguinhos?  

 É informado pelo município. 01 médico generalista do programa “Mais 

Médicos”, atendendo todos os ciclos de vida; 02 médicos clínicos gerais de apoio; 01 

médico ginecologista; 01 enfermeiro; 03 odontólogos; 03 auxiliares de saúde bucal.  

 Outra informação que o município deu, a Unidade, a UAPS Manguinhos não 

contempla o serviço de saúde da família.  

 Por que essas coisas são importantes colocar? O número de médicos e se ela 

contempla ou não contempla o programa? Porque isso é considerado na hora de 

dimensionar o tamanho e a capacidade de atendimento da Unidade. 
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 Perguntamos ao município quais eram os parâmetros de referência que 

utilizavam para dimensionar a oferta dos equipamentos de saúde. Foi nos apresentado a 

Portaria Ministerial Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional 

de Atenção à Saúde Básica. Ela fala o seguinte, para núcleos urbanos de maior porte é 

recomendado uma Unidade de Saúde sem o programa de saúde da família, para 

população de até 18.000 habitantes. E a outra referência que é usada é o seguinte: 01 

médico para até 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 01 médico para cada 

3.000 habitantes. 

 Então, esse são os parâmetros da política federal até a política municipal de 

saúde. 
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Como fizemos para saber se a Unidade Manguinhos é suficiente para aquela região, 

se está dentro dos parâmetros. Pegamos os bairros, pegamos o censo de 2010 e 

totalizamos. Só que observamos que essa região recebeu muitos empreendimentos 

depois de 2010. Então, fomos ao município e levantamos o número de unidades que 

foram projetadas e implantadas nessa região, após o censo de 2010, os maiores 

empreendimentos. O mais significativo, vou ter Praia da Baleia, que é todo aquele 

condomínio da Rossi e Ourimar que recebeu o Galvan, aquele de 12, o Morar e o 

Ourimar I e II. Totalizamos todas aquelas unidades, aplicamos aquela média de 

habitantes por unidade do censo, que ela em parte superestimada, porque muitos desses 

empreendimentos, especialmente, Praia da Baleia e Ourimar, tem aquele perfil que 

pesquisamos lá em Colina que deu 2,5 habitantes por unidades, então trabalhamos com 

3,26, e fechamos 13.687 pessoas. 

 Então, de fato, de 2010 para cá, essa região cresceu muito, recebeu muitos 

empreendimentos. Mas aplicando os parâmetros que o município nos apresentou, da 

política nacional e municipal de saúde, a unidade hoje continua dentro. Porque se tenho 

que ter uma unidade até 18.000, estou com 13.000, então eu continuo atendendo. E a 

proporção de médicos também, porque tenho um médico a cada 3.422 habitantes, tendo 

um limite máximo de 16.000. 
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 Vamos agora para o futuro. 

 Para fazer o futuro nós vamos considerar aquela população que tivemos mais os 

empreendimentos previstos. Temos o empreendimento da MRV, tem 324, e o município 

nos indicou que considerássemos mais um empreendimento que já solicitou Termo de 

Referência para o município, ainda não apresentou EIV, é ali ao lado daquele 

condomínio da Morar, ele não apresentou, mas já solicitou. Então nós colocamos eles 

aqui também. São 324 da MRV e eles são 550, acho. Aí aplicamos o índice; se 

considerarmos lá na frente, quando os dois empreendimentos estiverem concluídos e 

ocupados, que é um processo gradativo, chegaríamos a 16.458. 

 Num cenário futuro, considerando o índice de referência, o número de unidades 

ainda atende, mas a proporção passa a atuar no limite, e assim, vai precisar monitorar e 

reajustar a proporção médicos/habitantes. 

 Por que temos que falar que tem de monitorar? Primeiro porque o processo de 

ocupação é gradativo, segundo porque isso aqui é estimado, nós trabalhamos com uma 
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de 3,26, mas vimos lá atrás, que na pesquisa de empreendimento semelhante, deu 2,5. 

Então tem que monitorar. 

 Um outro fator que varia muito, quando pesquisamos lá em Colina também, 

pesquisamos a utilização do sistema de saúde, e vimos que deu índice bastante alto. 

70% dos entrevistados utilizavam o sistema de saúde, só 30% tinham plano de saúde. 

Estávamos mesmo acenando para a secretaria que tem que monitorar, porque a demanda 

pelo serviço de saúde, mesmo nessa faixa de 06 -10 lá em Colina deu significativamente 

alta. Só que isso oscila muito, o município tem informado que sentiu uma migração 

forte do particular para o público nesse período em função da crise. Mas isso pode 

mudar porque empreendimentos futuros são um cenário de dois, quatro anos à frente. 

 Aqui encerramos então, só lembrando a questão da saúde. Nós seguimos os 

parâmetros do município, os estudos indicam que não é necessário a construção de outra 

unidade, mas é necessário monitorar, porque há indicação de necessidade de ampliação 

do número de médicos para equalizar aquela proporção, que vai de 3.000 a 4.000 

habitantes por profissional de saúde, por médico. 

  



Segunda Audiência Pública do EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, do 
Empreendimento Condomínio Parque Viva Mare - MRV. 18.01.17 

 
 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 

 

 

 

 Agora a Educação. 

 Nós perguntamos ao município quais eram os equipamentos que atendiam 

Ourimar, eles nos informaram que os equipamentos que atendiam Ourimar são os de 

Vila Nova de Colares e Feu Rosa. E mapeamos todos os centros de educação infantil, 

todas as escolas municipais de ensino fundamental e as escolas estaduais. Todas estão 

aqui. 

 O centro de educação está na cor cinza, a escola municipal em vermelho, e em 

roxinho as escolas estaduais, que são de ensino fundamental e médio. 

 Fizemos essa pergunta ao município também da oferta de disponibilidade de 

vagas X matrícula, e também ao Estado. O município informou que por unidade, total 

de 1.970 no ensino infantil, 6.924 no ensino fundamental e o Estado informou 3.440 

vagas no médio. 
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 Aqui no infantil é somado, é município com Estado. O município sozinho não 

consegue atender não. 

 O que acontece? No município não tem sobra, é vaga/matrícula; o Estado 

informou diferente, ele tem, em função do número de salas, da capacidade das salas, 

ainda tenho hoje um saldo de 398 vagas no ensino fundamental e 1.854 no ensino 

médio. 

 Como vamos avaliar se isso aqui, se essa oferta, apesar de ter saldo aqui, mas 

fomos contar se atende. Vamos fazer de novo a mesma coisa. Trabalhamos com 

levantamento de população. 
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 Vou mostrar por nível. Primeiro da Educação Infantil. 

 Tenho aquela população agora, não mais Manguinhos, pela Vila Nova, Feu Rosa 

e Ourimar, são as áreas de influência que o município indicou. Totalizamos, Ourimar, já 

com os novos empreendimentos implantados, que vieram depois do censo. Eu utilizei o 

percentual que o censo faz para dividir as faixas etárias, e descobri um quantitativo de 

educação infantil de 0 – 03, 2.611 crianças, 1.301 de 04 – 05, 6.416 de 06 – 14 e 2.116 

de 15 – 17. Vou pegar essa aqui toda de educação infantil e confrontar com a oferta de 

vagas, o que vimos? Que o eu tenho de vagas hoje consigo atender essa faixa, a mais 

obrigatória de 04 – 05, atendo 100%, mas o meu saldo ele é pequeno, tem 669 vagas, só 

consigo atende 34% da demanda de 0 – 03. Então hoje já tenho um déficit significativo 

no atendimento de 0 – 03. 

 Vamos para o futuro; o futuro vai receber, tanto estimamos com a entrada da 

MRV de 324, quanto do outro empreendimento que o município apontou. E aí, tenho o 
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incremento de 177 crianças aqui de 0 – 03 e 88 de 04 – 05. Se mantiver a mesma oferta, 

continuo atendendo de 04 – 05, mas eu aumento meu déficit de 0 – 03. E o município 

disse que está se programando para chegar ao atendimento de 50% da faixa etária de 0  -

03 até 2020. Então, se eu não programar nada vou retroceder, vou comprometer o 

atendimento de 0 – 03. 
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 O município informou também que está fazendo um planejamento de um CMEI 

aqui, na área de equipamento público do loteamento Ourimar I e II. Esse equipamento é 

do padrão FNDE de 05 salas, com capacidade para 188 alunos. Se ele for implantado, 

diminui um pouquinho o agravamento do déficit, mas não resolve, nem mantém. Na 

conversa com o município, percebemos que esse padrão 05 salas, estava ocorrendo em 

função do formato do terreno, que é um terreno até com uma área boa, mas o formato 

era difícil de encaixar o projeto. 
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 No diagnóstico, buscando encontrar uma medida mitigadora, ajudar a solucionar 

o problema, observamos que o loteamento Ourimar, apesar de antigo, anterior à Lei de 

Parcelamento Federal, ele tem uma oferta de área pública, que é essa área, que tem um 

formato mais regular. 

 Se conseguíssemos fazer a aquisição dos lotes vazios que estão ao lado, 

conseguiria atingir o tamanho adequado para receber essa CMEI de 10 salas, e passo a 

ter uma capacidade de 376 alunos, não vou melhorar meu déficit, mas também não vou 

agravar. Vou entrar e sair com  déficit de trinta e quatro por cento. 

 Estamos apontando no EIV como medida mitigadora a ser absorvida pelos 

empreendimentos a aquisição desses dois lotes, para doação, com contrapartida com o 

fundo do município, para que o município avalie, lógico que o município tem que 

concordar que é uma boa localização, para que o município consiga fazer a implantação 

de um CMEI de 10 salas ao invés de 05. 
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 Para o ensino fundamental não identificamos problemas. Tenho hoje, na faixa de 

06 a 14,  6.400 crianças, com uma oferta de 6.924 vagas. Quando crescer com os dois 

empreendimentos, aumentaria para 6.851, então continuo atendendo. Outra coisa, o 

estudo que fizemos lá no Albatroz, lá em Colina, ele mostrou que de fato a educação 

infantil é demandada por moradores de 0 a 8. Oitenta por cento dos entrevistados 

utilizavam o sistema de educação infantil público. Mas quando passávamos para o 

fundamental, era diferente, setenta por cento utilizava o privado. Uma coisa reforçou a 

outra; nosso trabalho identificou uma equivalência entre oferta e demanda, identificou e 

pesquisa de empreendimento semelhante, que uma boa parte desse público, quando vai 

para a educação do ensino fundamental, passa para o serviço particular. 
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 Ensino médio, já tinha um saldo muito grande, pois sabe-se que o problema do 

ensino médio não é falta de vagas; estão todos discutindo o programa do ensino médio, 

fixação da criança na escola. 

 Tanto para a demanda atual quanto futura, a oferta de vagas é suficiente. 

 A SRA. ... - Senhora, tudo que estão falando hoje, já vimos na última reunião, e 

já se passaram 25m do prazo. 

 A SRA. ANA CLÁUDIA BUFFON - (CONSULTORIA) -  Já está acabando. 

 Lembram de que falei que inserimos estudos novos e a apresentação, 

infelizmente, ficou um pouco maior. 

 De todo diagnóstico, o ponto de maior impacto é sobre a educação infantil, de 0 

a 3. A proposta de medida mitigadora já apontamos, que é a aquisição dos terrenos para 

permitir a implantação de uma CMEI de 10 salas. 
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 Aspectos econômicos. 

 O investimento é de vinte e seis milhões e trezentos mil reais. A expectativa de 

geraçao de emprego,  200 trabalhadores na obra, e 23 na operação. 

 Medidas potencializadoras, é empregar moradores locais e aproveitar 

fornecedores locais, tanto na fase de execução de obra, que é o que o empreendedor 

pode garantir. 

 Agradeço a atenção de todos. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Concedo a oportunidade ao 

Sr. Marco Aurélio Subtil, representante dos moradores para fazer a apresentação 

solicitada. 

 O SR. MARCO AURÉLIO SUBTIL DE CASTRO - ... pelo censo de 2010, 

essas são as populações. Aqui  em 2016, porque esses que estão evidenciados com outra 
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cor, são fruto de ampliações no número de moradias, motivadas por empreendimentos 

multifamiliares. São esses números já mostrados anteriormente. 

 E temos aqui um futuro próximo também com esses mesmos números. Esse 

futuro próximo não sabemos exatamente quando será, mas deve ser breve, talvez em 02, 

03 anos, não sabemos. Agora, um detalhe aqui que é importante, é que o estudo não 

considerou o aumento da população nos demais bairros, ou seja, temos aqui uma 

população de Feu Rosa, por exemplo, que não me engano é o bairro mais populoso de 

Serra. Temos aqui 19.532, Vila Nova com 17.000, e a mesma coisa no futuro próximo. 

Enfim, isso não foi apontado no estudo. 

 O que fizemos aqui, fizemos um zoom em dois bairros apenas, por enquanto, 

que são os que mais sofreram o impacto. O Bairro de Praia da Baleia e Ourimar. Esses 

números correspondem com o mostrado pelo EIV. Aqui tem uma pequena diferença, 

porque nós consideramos um outro empreendimento que vai se instalar, possivelmente, 

em Praia da Balei e também está em estudo. Esse empreendimento é o que consta aqui, 

próximo ao conjunto da Rossi, são mais 1.040 unidades. Usamos os mesmos índice, 

3,26 hab/unidade. Temos aqui que num futuro próximo, teremos quinze mil seiscentos e 

poucos habitantes, só com esses dois bairros, apenas nos dois. 

 O que significa isto? Saímos aqui de 533 habitantes pelo censo de 2010, nesses 

dois bairros, e temos uma multidão, temos mais 9.000 pessoas, se considerarmos 2016, 

somente com empreendimentos multifamiliares. Não sabemos quantas pessoas 

resolveram fazer casas lá unifamiliares, isso não está na conta. Mas enfim, são 9.000, e 

num futuro próximo isso vai para 15.000. 

 Temos um pequeno comentário sobre o que está escrito aqui; tivemos um 

inchaço populacional espetacular, uma coisa assim, fenomenal nesse dois bairros, 

porque sair de 553, o que era isso? Isso eram casas, era uma área rural praticamente, há 

pouco tempo, e isso se transformou num conjunto de prédios, com adensamento 

populacional muito grande, e são prédios, são conjuntos habitacionais. O município 

tinha que crescer e cresceu para esses lados, cresceu muito aqui. 

 Muito bem, então passou para isso. Olha, 9.000 habitantes, isso é uma cidade! 

São 9.000 habitantes em menos de 06 anos, isso é uma cidade; e o que foi feito para 

receber essa cidade nova? Vocês sabem de algo que foi feito, quer dizer; a ES 010 
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continuou do mesmo tamanho, as rodovias por ali continuaram do mesmo tamanho. O 

que vi nesse período, aliás, é até uma rodovia que uso muito, gosto bastante, saio aqui 

por Manguinhos, passo ali por esse conjunto da Rossi, e saio lá na Serra sede, é uma 

maravilha, pois não pego trânsito nenhum, toda vez que vou para Santa Teresa passo 

por ali. Gosto muito. 

 Mas o que acontece? Vimos uma nova cidade, 9.000 habitantes, sem 

planejamento e investimentos adequados, ou alguém tem dúvidas disso aqui; sem 

planejamento e investimento adequado para suprir a demanda dessa cidade, de 9.000 

habitantes. 

 Então, não tivemos uma infraestrutura social adequada para suportar esse 

aumento de nove mil pessoas nesses dois bairros. Essas pessoas estão estudando aonde? 

Nas escolas que já existiam. Estão frequentando, usando que serviços de saúde? O que 

já existia, porque não foi feito nada de novo.  

 Esses bairros não dispõem de creches, de escolas, nem de postos de saúde, nem 

de área de lazer. Ourimar tem área de lazer? Nenhuma. Também acredito que não tenha 

estrutura para comércio de bairro, tipo padaria, salão de beleza, açougue, onde que as 

pessoas fazem compras? Isso demonstra para nós, não sou especialista, não sou da área 

de urbanismo, minha formação é engenharia mecânica, mas, não é possível. 

 Para nós isso é um descaso, não tem outra palavra para retratar isso, isso é um 

descaso. O que isso acarreta? Sobrecarga, evidentemente, onde são oferecidos esses 

serviços. 

 Ainda aqui, focando em Ourimar e Praia da Baleia. 

 Como se não bastassem esses 9.000, agora, não mais 9.000, esse futuro próximo 

aqui, são 15.000. estamos falando que vai passar de 9.500 moradores em 2016, para um 

futuro próximo de 15.674. esses são números obtidos do documento aqui apresentado, 

com exceção de uma informação que introduzimos que é um outro empreendimento que 

deve se instalar na Praia da Baleia. 

 Como iremos conviver, nós ali, na nossa comunidade de Manguinhos, os 

vizinhos ali da comunidade de Feu Rosa, os vizinhos da comunidade de Vila Nova, os 

outros ali de Bicanga. Eu não tenho as respostas para vocês, mas posso afirmar que o 
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serviço de saúde não vai ficar melhor do que hoje, com esse contingente que vai usar, 

nem o serviço de educação será melhor do que o de hoje. E outra pergunta: Será que o 

serviço de saúde de hoje é satisfatório; será que o serviço de educação é satisfatório? 

Acho que todos nós, somos cidadãos, pagamos nossos impostos, todos aqui são assim; 

os empreendedores certamente tem seus interesses, têm todo direito de fazer seus 

empreendimentos, e tem direito a ter lucro, somos um país capitalista e democrático; 

agora, a população não pode ficar desassistida, isso nós, enquanto pessoas pensantes, 

não podemos permitir que a população mais carente, que mais precisa fique desassistida 

para poder compartilhar um recurso escasso com o novo empreendimento que está 

chegando. 

 Olhando aqui aquele quadro do atendimento da Unidade de Atendimento 

Primário à Saúde de Manguinhos. O que fizemos aqui? Bicanga não tinha crescimento 

na tabela que foi apresentada aqui, Bicanga continuava com os 1.571. não temos um 

dado para usar aqui sobre crescimento populacional. Adotamos um crescimento 

populacional que está aqui, 3,9%, isso está no Plano de Desenvolvimento da Serra, se 

não me engano na pagina 13. Tenho exatamente onde tirei essa fonte de informação. É 

um documento público que está disponível na internet, no site da prefeitura. Usamos 

esse fator de crescimento, 3,9%. E chegamos à conclusão, que se em 2016 temos 14.000 

pessoas, teremos no futuro próximo  20.800, para serem atendidos pela unidade de 

saúde primária de Manguinhos, porque são todos esses bairros. 

 Qual é a estrutura atual do posto de Manguinhos? É aquela que já foi comentada. 

A conclusão que se chega; gostaria que tivemos aqui alguma pessoa que trabalhe no 

posto de saúde de Manguinhos. A questão toda é o seguinte; as pessoas não estão 

satisfeitas hoje com o nível de atendimento de saúde, nem de educação que o poder 

público oferece. Eu acho que isso só vai agravar com o aumento da população. E tem 

mais coisas assim, para piorar esse cenário que veremos depois. 

 Agora aqui, população dos bairros vizinhos ao empreendimentos. Aplicamos o 

mesmo crescimento de 3,9% - Plano de Desenvolvimento da Serra, página 13, e 

chegamos a essa conclusão. Já em 2016 temos 60.000 habitantes. Éramos 40, passamos 

para 60, e seremos no futuro 70.000. 
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 Qual é a conclusão disso? Certamente não só por conta desse empreendimento 

novo que estamos aqui ouvindo sua explanação, conhecendo-o, não só por conta dele, 

mas por conta do crescimento normal de cada bairro, temos aqui 13.000 novos 

habitantes em dois bairros, Vila Nova e Feu Rosa, são 13.000 pessoas a mais nesses 

dois bairros, em relação a hoje. 

 Então, o município vai fazer o quê? O Estado vai fazer o quê? Precisa fazer 

investimentos para suportar essa demanda, senão será um caos total. 

 Qual é o cenário que estamos vivendo hoje? Hoje estamos vivendo uma crise 

econômica, e que afeta a todos nós; é muito provável que cada um de nós aqui tenha um 

colega ou ex-colega de trabalho ou um amigo, ou um parente, que está com dificuldade, 

que a empresa está cortando gastos, está cortando custos, diminuiu a produção; o 

cenário que estamos vivendo é esse. Estamos vivendo um cenário de recessão profunda, 

estamos vivendo um cenário de decréscimo no PIB dos Estados e Municípios. A Serra 

não é diferente. O prefeito atual quando tomou posse, tive oportunidade de ouvir seu 

discurso pela Rádio CBN, ele falou nisso: Gente temos que cortar!  

 Entao é isso que está acontecendo, é corte de despesa, corte de investimento, 

corte de custeio. Nós que trabalhamos em empresa privada tanto tempo, não é Deusdeth, 

sabemos disso, quando a coisa aperta, corta mesmo, não tem jeito. 

 Temos uma queda na produção industrial, queda nas atividades de comércio e 

serviços. A gente passa ali pela avenida central, em Laranjeiras, há pouco dias alguém 

comentou comigo, que chegou lá por duas, três horas da tarde e tinha lugar para 

estacionar, tantas vagas sobrando. Quer dizer, a atividade caiu muito, a gente anda por 

aqui, por essa região toda nossa e você vê muito galpão fechado com placa de aluga-se, 

vende-se, galpão industrial. 

 Nós temos uma visão um pouco diferente do que tem nesse relatório, o relatório 

fala de crescimento; crescimento de serviços, não, achamos que está caindo, que vai 

demorar ainda para crescer.  

 Queda na arrecadação de Estado e Municípios, já falamos; redução de despesa 

com custeio de Estado e Município, é óbvio, tem que reduzir. E drástica queda na 

capacidade de investimento. Aonde que vai sair dinheiro para construir isso aí? Temos 

uma alta taxa de desemprego. Outra coisa, acho que foi essa moça que falou isso; e 
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também achamos, isso aqui é verdade; demanda crescente de uso de serviço público, 

por conta da recessão, por conta da falta de emprego, o pessoal não tem dinheiro para 

botar o filho na creche particular, vai botar na creche pública, não tem dinheiro para 

pagar plano de saúde, vai fazer o quê? Vai usar a estrutura de saúde do município, é 

natural. 

 Aqui é só um cenário que não vai mudar, só está confirmando o que foi atestado 

pelas pessoas que já explicaram aqui. Isso aqui são as creches aqui da nossa região. Isso 

aqui está mostrando a lista de espera. A creche de Manguinhos, por exemplo, esse grupo 

G-02 é o primeiro grupo, são as crianças menores. Então, tem 23 na fila, esses 23 são 

moradores de Manguinhos, e tem mais 52 de bairros vizinhos na fila esperando 

matrícula. Esse quadro mostra esse cenário e nós temos aqui 581 crianças aguardando 

na fila para poder ir para a creche, e com 03 anos são 838. Olha que número grande; 

838. Tem que fazer quantas creches, naquela creche de cerca de 300 pessoas, com 10 

salas, soma isso, são mais de 1.300, 1.400 pessoas, teremos que fazer umas dez creches 

daquelas. 

 Aqui é o seguinte, ainda com relação à educação. 

 Existe uma ação civil pública que tramita na 1.ª Vara da Infância e Juventude de 

Serra. Ação civil pública, qualquer pessoa pode ir lá e ter acesso a ela. E ela fala isso; 

uma conselheira, membro do Conselho Regional Tutela III, responsável pelo bairro de 

Manguinhos e Ourimar, e da Regional I, responsável pelo bairro Vila Nova de Colares e 

Feu Rosa, diz o seguinte; as dificuldades de matrículas de educando no ensino 

fundamental nesses bairros, e que os conselhos tutelares dessas regiões receberam 

grande número de intervenção no órgão para conseguir vagas para os filhos. 

 Quer dizer, o que está acontecendo é o seguinte; o cidadão vai lá para matricular 

o seu filho, não tem vaga, o que ele faz? Procura a Justiça. O menino tem direito, é 

direito constitucional, ele direito a estudar. Não tem vaga, vou para a Justiça. É isso que 

está falando aqui. 

 Segurança pública. É outra questão é em relação à segurança. Aquela questão da 

educação ela diz respeito a município e ao Estado, são deficiências na rede pública dos 

dois. Aqui é com relação à segurança pública. 
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 Temos aqui, o Plano Estadual de Segurança Pública 2015-2015, do Estado do 

Espírito Santo. Isso também é um dado que está disponível na internet, com acesso a 

todos. O que diz lá é basicamente o seguinte; o ES 2030, definiu como uma das metas 

estratégicas para a segurança, reduzir a taxa de homicídio de 30/100 habitantes até 

2020, e reduzir até 10/100 até o ano de 2030. Muito bem, isso é o que está no plano de 

segurança pública do Estado, sancionado pelo Governador. 

 A Serra é o segundo município mais populoso do Estado, de acordo com o censo 

de 2010, só perde para Vila Velha. 

 Esse quadro aqui está mostrando o seguinte; os homicídios de 2011 - 2014, 

latrocínios e lesões. O que vemos aqui? Que nós aqui na Serra, embora o número esteja 

diminuindo, estamos encabeçando a lista. A Serra é de fato um dos municípios mais 

violentos do Estado, não é novidade. 

 E aqui está mostrando aquela taxa de homicídios que queremos chegar, está em 

72/100mil/hab, queremos chegar a 10/100mil/hab em 2030, é o plano que Governo do 

Estado montou. Então, estamos muito longe de atingir isso, tenho certeza de iremos 

caminhos da mesma forma que estamos hoje. O quero ilustrar aqui são os problemas 

que temos para resolver, que a administração pública tem para resolver, e que afetam a 

todos nós moradores. 

 Ainda em relação à segurança pública, vejam ainda o que temos, Redução de 

60% na verba de combustível para as viaturas da Polícia Civil da Serra. Isso é fato, 

porque o município tem que cortar despesa, não dissemos que estamos vivendo numa 

crise? Está cortando despesa, está cortando aquilo que não pode cortar, enfim, são as 

prioridades. 

 A prefeitura municipal de Serra comunicou que não continuará arcando com as 

despesas de aluguel das Delegacias de Polícia distritais do município. As delegacias tem 

seu aluguel mantidos pela mantidos pela prefeitura e a prefeitura precisa reduzir custo, 

está reduzindo assim. 

 Aumento vertiginoso no número de ocorrências registrados pela PM, devido ao 

adensamento populacional em Ourimar. Isso aqui é muito grave, já apareceu na mídia 

várias vezes isso, o Coronel responsável pelo 6.° Batalhão, ele esteve conosco numa 
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reunião em Manguinhos, lá na nossa associação e ele foi claro, ele falou: Gente, tá 

difícil, não tem efetivo para controlar aquilo lá! Isso, palavras do Coronel. 

 Bom o que tinha para falar para vocês era isso, eu peço desculpas por falado 

tanto, e devolvo aqui para o Tarcísio. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Obrigada pela 

apresentação. Vou explicar um pouco o procedimento de aprovação, como funciona a 

aprovação do Estudo do Impacto de Vizinhança, muitos já sabem porque falei na 

audiência passada, mas tem gente nova, vou repetir. 

 Esse processo tramita dentro da prefeitura, ele se inicia pelo Termo de 

Referência, elaborado pela Comissão Municipal de Avaliação de Impacto de 

Vizinhança. Na sequência ele é encaminhado para audiência pública pelo Conselho da 

Cidade, e a homologação, a aprovação desse Estudo, ocorre no Conselho da Cidade. 

Todas as falas, todos os comentários, toda apresentação está registrada, filmada e temos 

uma pessoa fazendo a ata aqui no local.  

 Vou frisar que o limite da audiência pública é até as 22h, então, até lá, gostaria 

de equilibrar o horário de todos, para que todos tenham oportunidade de falar.  

 Quero agradecer nesse contexto o pessoal do Conselho da Cidade que está aqui, 

o Felipe, o Guilherme e a Rosa, se tem mais alguém não vi, e agradecer ao Marcos 

Vinícius da Serra Ambiental que veio nos prestigiar hoje. 

 Vamos abrir inscrição agora para quem quiser falar. Como são muitas pessoas, 

vou pedir para levantarem o braço quem quer falar, vou fazer a inscrição de um 

primeiro bloco, depois, a contar pelo horário, vamos abrir novas inscrições, à medida 

que o debate for avançando. Então, por favor, levantem o braço. Será de 02min por fala. 

 O SR. NACIB HADDAD NETO - Gostaria de saber se ao final terá alguma 

votação.... se o secretário concorda ou não. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Acho que pelas falas fica 

bem claro, do concorda ou não. Mas a audiência é informativa, a decisão de aprovação 

ou não cabe ao Conselho da Cidade, que com certeza irá considerar a fala de todas as 

pessoas que estão aqui dentro. 
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 O SR. NACIB HADDAD NETO - Mas várias audiências de que participei 

tiveram votação. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Nós não fazemos votação 

nas de EIV. Vou abrir inscrição, quem quiser falar, inclusive, o Senhor, por favor 

levante o braço que vou fazer a inscrição por nome. 

 A SRA. ... - Vocês lerão a ata? 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - A ata está aqui, não vejo 

problema. 

 Primeiro inscrito o Sr. Desil, depois Edineia, Andréia, terceira inscrita, 

Gleidston, Sr. Marcelo, Evander. Você? Pode te deixar por último, porque o senhor já 

falou bastante. Beleza, porque não sei o tempo que vai levar. 

 Carmem, Sr. Leonardo e o Sr. Archimino. Vamos fechar esse bloco. Vamos 

tentar ficar em 2min para que todos tenham oportunidade de falar, por favor. 

 O primeiro inscrito o Sr. Desil, depois abro novas inscrições. 

 Acho que seria importante que o pessoal da consultoria sentasse aqui à frente, 

para poder responder às perguntas, a Sra. Ana, Léo, Elka. 

 Como estamos fazendo ata, tem filmagem, as pessoas que vierem falar aqui na 

frente, que se identifiquem por favor, nome completo, se é morador ou representante de 

alguma entidade, se achar importante. 

 O SR. DESIL MOREIRA HENRIQUE -  Boa noite, meu nome é Desil, sou 

arquiteto urbanista também, sou funcionário da prefeitura da Serra há 30 anos, nessa 

área de planejamento, já fui Secretário de Desenvolvimento Urbano, cargo que meu 

professor Tarcísio está assumindo hoje, e desejo sucesso, sei que está em boas mãos, 

competente. Bom vamos às questões aqui. 

 Parabenizo aos dois trabalhos da Atena, da equipe, que foi muito sincera nos 

dados colocados, falo isso, porque participei da elaboração de todos os planos diretores 

da Serra até hoje, das agendas que foram realizadas, Agende XXI, Agenda do Futuro, 

Nacib está aí, conhece, várias outras pessoas que estão aqui também, os técnicos da 

prefeitura. 
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 Primeiro fazer algumas perguntas assim em relação a esses trabalhos, no geral. 

Onde não tem problema na saúde na Serra ou no Brasil, vamos logo generalizar, onde 

não tem problema na educação na Serra e no Brasil? Não vamos falar só de 

Manguinhos. Esse déficit é um problema nacional, tem bairros ainda com déficits 

maiores que o de Manguinhos aqui no município da Serra. Se formos pegar os dados de 

Vila Nova de Colares, de Jardim Carapina, são muito mais superiores a isso, e não estão 

com nenhum empreendimento sendo construídos próximo. 

 O que degrada mais a restinga de Manguinhos, são os empreendimentos que 

estão construindo ou são os lotes que estão sendo ocupados em Manguinhos? Falo isso 

da parte ambiental. 

 As perguntas que queria colocar, são a favor de condôminos fechados? Então, a 

pergunta é o seguinte: Em outras praias da Serra, seria permitido esse tipo de 

empreendimento? Para a equipe. 

 Quais os problemas que Manguinhos tem com os empreendimentos da Rossi, 

que já estão lá instalados. Se isso foi apontado pelo estudo, até para servir de parâmetro. 

Ninguém foi contra a implantação daqueles loteamentos pelo que sei. Então, essa 

população que está aqui hoje questionando. 

 Se os novos empreendimentos... 

 A SRA. ... -  O Senhor é de Manguinhos? 

 O SR. DESIL MOREIRA HENRIQUE -  Sou frequentador de Manguinhos há 

quarenta anos. E quero que Manguinhos continue sendo Manguinhos. E Manguinhos 

não é só dos moradores, Manguinhos é da Serra, é publico, todo balneário é público. 

 Essas são as minhas perguntas que queria deixar aqui, e deixar esse 

questionamento a todos vocês. Obrigado. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Para agilizar as respostas 

vou combinar pegar de três em três, registramos as perguntas e depois respondemos, e 

depois pegamos mais três, pois se não vai ficar muito demorado. A empresa também 

terá 02min para responder. 

 A SRA. EDINEIA - Boa noite. Meu nome é Edinéia, sou moradora de Colina 

de Laranjeiras, estou aqui representando a MRV e como usuária de Manguinhos 
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também, e como moradora da Serra e do Espírito Santo, sou frequentadora de 

Manguinhos.  

 Vim relatar meu depoimento como moradora de Colina de Laranjeiras. Existe 

uma diferença, um Colina de Laranjeiras antes da MRV e um, Colina de Laranjeiras 

depois do empreendimento da MRV. Quem conhece a região, hoje é um dos melhores 

bairros da Serra, bem estruturado. Tinha o terreno da Atlantic Veneer, antiga Porto 

Seguro, que era um terreno baldio, podemos dizer abandonado, até a MRV leiloar, o Sr. 

Wilson lembra bem. E não tinha uma faculdade no município da Serra estruturada, 

como tem hoje a Multivix, Colégio Darwin, a Maternidade do município da Serra está 

sendo construída naquela região e que atenderá a todos os moradores de Manguinhos e 

região também. 

 É bom que os senhores entendam que a MRV é um pouco diferente das demais 

construtoras, que hoje vocês de Manguinhos estão acostumados, que implantaram na 

região, que construíram, venderam e ali entraram os moradores e pronto. A MRV não; 

antes de mudar para Colinas de Laranjeiras, ela fez todo estudo de implantação junto 

com a prefeitura, e estruturou duas grandes praças, a estrutura de vias, hoje o bairro tem 

muito mais saídas do que tinha antes, a venda do terreno para a Multivix foi estudada, 

foi vendida por um valor muito mais abaixo do mercado, para ter uma estrutura para o 

nosso morador, o outro terreno que foi vendido para o Atacadão, também foi pensando 

no beneficio do bairro. A MRV é diferente. Vi vocês falando; o cliente não consegue 

pagar a parcela, quem dirá ele ter carro! Muito pelo contrário, nosso cliente tem 06 a 10 

salários mínimos, com a regra do Minha Casa Minha Vida faixa II e III, que é a regra 

atual, é interessante consultarem para saber direitinho; ele só consegue comprar se ele 

comprovar renda, renda informal hoje não passa mais dentro de nenhum banco. 

 Não estou fazendo pergunta, posso falar, estou relatando. 

 Muito obrigada, boa noite. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Os 02min são para 

comentários, perguntas, é para manifestação, não precisa ser, necessariamente, 

perguntas. 

 Próxima é a Andréia. 



Segunda Audiência Pública do EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, do 
Empreendimento Condomínio Parque Viva Mare - MRV. 18.01.17 

 
 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 A SRA. ANDRÉIA - Só queria mostrar uma particularidade nessa apresentação, 

é só uma pecinha no meio disso tudo que foi apresentado, para mim nada corresponde 

com a verdade. 

 Queria me ater ao médico ginecologista que disponibilizaram para atender na 

unidade de saúde de Manguinhos, que vai atender toda essa região. Um médico 

ginecologista, segundo a ANS vai atender a 4.000 pacientes. Um médico dá 04h por dia, 

então 04h por dia, ele atende a 04 pacientes por hora, então ele vai atender 16 pessoas 

por dia, vezes vinte dias no mês e doze meses no ano, ele vai atender, no caso, 4.224, 

pacientes mulheres, só que essas mulheres têm que retornar para mostrar seus exames, 

não é uma consulta só por ano que uma mulher tem que fazer para um fazer um 

preventivo, pelo menos um preventivo ela tem que fazer por ano. Então, vamos 

considerar que essa mulher tem que retornar para mostrar seus resultados de exames. 

Então, esse médico vai atender, fará 2.112 consultas, vai atender 2.112 mulheres, se 

essa região toda, tem quantas mulheres para ser atendidas? Isso é 01 médico 

ginecologista, tem mais de 10 mil mulheres para ser atendidas. Como é que fica 01 

médico ginecologista para atender. 

 A SRA. ANA CLÁUDIA BUFFON - (CONSULTORIA) - Vou procurar 

responder as coisas que são pertinentes ao estudo.  

 Primeiro em relação ao Sr. Marco Aurélio. De fato, o senhor mesmo falou que 

não encontrou um índice oficial de crescimento, porque temos o censo de 2010, depois 

temos projeção. Podíamos trabalhar com crescimento uniforme, mas optamos por um 

método que superestima a demanda, porque trabalhamos com 3,26 pessoas por unidade, 

e a pesquisa que fizemos em empreendimento semelhante indica um número muito 

menor; e nós trabalhamos com empreendimentos já implantados, depois do censo que 

mudaram radicalmente, e então trabalhamos com crescimento populacional muito 

grande, com duzentos por cento. 

 Então, assim, a estimativa de demanda de população atual e futura está 

superestimada até. 

 Com relação ao futuro, trabalhamos com empreendimentos previstos informados 

pelo município. Trabalhei com a informação que recebi, sabia do Viva Mare que é o 

nosso, que estamos estudando, e do empreendimento previsto para Ourimar, que tem 
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objeto de EIV. Não recebi informação de outro empreendimento em Praia da Baleia, 

depois o município pode se manifestar. 

 Em relação a esse inchaço espetacular, avalio, já está no EIV isso, na verdade, a 

região passa de uma subutilização para uma utilização. Você tinha aqui densidade 

habitacional menor que no TIMS, menor que Civit, e isso também é ruim; você ter um  

bairro da cidade que passa rede de abastecimento, que passa ônibus, que coleta lixo, que 

tem oferta de transporte coletivo, e você não ter ocupação, é uma subutilização do 

tecido urbano, nenhuma literatura considera isso positivo. 

 Então, entendemos que a ocupação de Ourimar está indo no caminho do melhor 

aproveitamento. A infraestrutura é plena, é máxima? Não é. Nós apontamos que há 

carência de pavimentação, de drenagem, de área de lazer, apontamos isso no EIV, e dos 

equipamentos de saúde e educação, a estimativa que fizemos da população atual e 

crescimento futuro, ela só indica necessidade atual de construção de novo equipamento 

para educação infantil, 0 - 03 anos, porque ela não cobre, chega só a 30% da demanda. 

E a pesquisa que fizemos mostrou de fato, o público demanda educação infantil pública. 

Mas não indicou para unidade de saúde. Agora, só o município pode falar como ele 

distribui profissionais, como ele trabalha. O que posso falar é que a informação que 

recebi é que os profissionais que estão na unidade, os 04, independente da especialidade 

trabalham todos os ciclos de vida, desde a criança, a mulher, o homem, o adulto, quanto 

demanda, estou dizendo da informação oficial que recebemos, quando demanda 

atendimento especializado, seja para pediatria, algo muito especializado, é direcionado à 

unidade regional de Novo Horizonte. Essa foi a informação que recebemos, e 

trabalhamos com a proporção. 

 A proporção de 3.000 a 4.000, o município informou que ele trabalha de acordo 

com a vulnerabilidade social daquela região; quanto mais vulnerável, mais se aproxima 

de 3.000, na média. 

 O EIV apontou que o município precisa monitorar para ver se há necessidade de 

receber mais um profissional, para equalizar a proporção atendimento/habitante, sim, 

mas não a construção de uma nova unidade. Não há no planejamento urbano, na 

literatura, nenhum indício que a gente constrói o equipamento, e vai recebendo aos 
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poucos a população; você constrói na medida em que você esgotou a capacidade dos 

demais. 

 Acho que fechei todas as perguntas. 

 Se Manguinhos tem problema com a Rossi? Não sei, porque o EIV apontou que 

ainda estava compatível, não tenho essa vivência.  E acho que respondi aos três, no que 

pude das informações oficiais.  

 O SR. ... - esgotamento sanitário que a senhora está falando, atende toda 

realidade da região. 

 A SRA. ANA CLÁUDIA BUFFON - (CONSULTORIA) - Não, o 

esgotamento sanitário não disse que atende, eu disse que a Cesan disse que será capaz 

de atender ao empreendimento, não analisamos atendimento a Manguinhos. 

 O SR. MARCELO - Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, tenho imóvel 

aqui na Rua Fazendeiros. Não vou fazer nenhum questionamento, quero fazer uma 

solicitação, que o conselho que for analisar essa audiência, considere o trabalho feito 

pela AMAM, pelo colega, porque para mim, foi melhor, com todo respeito a empresa, o 

melhor estudo de impacto de vizinhança apresentado, nós vamos sofrer as 

consequências desse empreendimento e de outros, na Baleia, ou em outro qualquer 

lugar, Manguinhos não tem estrutura para aguentar isso. Não escola, não tem posto de 

saúde, não tem polícia, a prefeitura não tem dinheiro para pagar ninguém, o Estado não 

tem dinheiro para pagar ninguém. Eu sou servidor público, há três anos que não tenho 

reajuste, estou vivendo. O colega que estou sentado ao lado, falou da questão do 

saneamento básico, na outra audiência fiz esse comentário, que em fevereiro, se não me 

engano, tive entupimento na minha rede de esgoto, o esgoto da minha casa não saía, em 

maio, no dia 12, houve um problema na rede que alagou toda rua Fazendeiro, alagou 

não, encheu de porcaria, foi para tudo que é lado, espalhou. Com licença da palavra, 

mas espalhou merda para todo lado. Em setembro, novamente esse problema, em 

novembro, foi divulgado nas redes sociais, que houve entupimento lá perto do vagão. 

No dia 1.°, tive entupimento de novo na minha casa. 

 Então, é insuportável você colocar gente e a Cesan dizer que absorve, se não tem 

condição de absorver, o sistema não está funcionando. 
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 É só essa consideração, não estou fazendo pergunta a ninguém. 

 O SR. EVANDER - Boa noite. Cadê o Desil. Você está me devendo a respeito 

do projeto. Vim aqui, vou colocar para vocês, eu preciso que você me pague o meu 

projeto. 

 Quem é o chefe geral da empresa?  

 Quero que observe o que vou colocar aqui, sou flamenguista. Queria que o 

pessoal de Manguinhos me tolerasse um pouco se passar dos 02min. 

 Nós estamos em Vila Nova de Colares, somos um projeto de desenvolvimento, 

estamos trabalhando ali, sem olharmos até mesmo as dificuldades, porque precisa-se 

melhorar o perfil das famílias de Vila Nova. Melhorando o perfil das famílias de Vila 

Nova, vamos melhorar até o meio ambiente de Manguinhos, a maneira deles entrarem 

na praia, e etc., e etc..  

 Há uns tempos convidei o menino que foi presidente de Manguinhos, para juntos 

darmos curso de formação para esse povo de Vila Nova de Colares e do entorno. No 

nosso caso, temos feito lá um trabalho no desenvolvimento regional. Somos um projeto 

de desenvolvimento e temos várias ações. E vocês perguntam, onde você quer chegar? 

Quero chegar no seguinte; tudo que estamos construindo, o fazemos com doações. E 

estamos tendo muita dificuldade de parceiros doadores. Não queremos dinheiro, por 

exemplo, não temos lá um auditório, estamos construindo com doações dos 

microempreendedores; temos lá umas salas que estamos fazendo para formação a nível 

de costura, de formação na área de elétrica, formação para os empreendedores.  

 Agora, o que estou fazendo aqui? Estou aqui para somar, precisar de melhorar 

sim, Manguinhos tem que ficar bonitinha, até entendo que se tivesse condições, fazia 

um muro em torno de Manguinhos e só entrava lá gente de bem; agora no nosso caso, 

eu preciso... 

 A SRA. ... - O Senhor está debochando de nós de Manguinhos? 

 O SR. EVANDER - Não, se tivesse que debochar falava com você. 

 Estou aqui porque fui convidado para estar, não estou aqui de brincadeira não. 

Depois se você quiser falar comigo, te peço desculpas, você me perdoa. Estou falando 

sério. 
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 Concluindo. Eu preciso que vocês entendam a nossa situação de Vila Nova de 

Colares, que nos ajude; a empresa de vocês, nós precisamos de lajota, nós construímos 

um auditório e precisamos de mais doações. 

  A SRA. CARMEM -  Boa noite. Vou repetir um pouco da minha fala da vez 

passada, que estamos aqui, nós moradores de Manguinhos, até antes disso quero 

parabenizar o Tarcísio, que é nosso parceiro, está sempre lá em Manguinhos. 

 Não queremos que não tenha pobres em Manguinhos, não queremos essa 

separação, só que estamos sofrendo coisas que vocês  não têm noção. Vocês não moram 

em Manguinhos, o senhor ali de camisa azul, que disse que é frequentador de 

Manguinhos, deve estar observando a mudança, o que estamos sofrendo, com pedintes 

nas porta de casa, são pedintes na praia, com assaltos constantes, com a falta total de 

segurança, meu marido acabou de se aposentar como médico da unidade de saúde, e 

continua atendendo em casa, de graça, e eu pedi não volte, porque agora o salário será 

reduzido; então aumenta o número de pessoas para serem consultadas e o salário 

diminui. Então falei que não voltasse, quer fazer caridade, continua fazendo em casa. 

Gastou dinheiro agora mandou fazer vários blocos, e toda hora tem gente na minha 

pedindo consulta, pedindo remédio, pedindo receita. E isso é uma realidade que nós 

moradores de Manguinhos estamos enfrentando, e faço uma ressalva ao senhor que fez 

esse pedido para que a MRV faça essa doação para Vila Nova, eu ajudo a vários 

projetos de Vila Nova, inclusive, da Dona Ida, que hoje me ligou dizendo que o pessoal 

de Vila Nova tem muita gente com medo, porque a demanda que foi instalada em 

Ourimar que não comporta esse número de pessoas, está indo para onde? Está indo para 

Manguinhos, está indo para Vila Nova, não temos supermercados, não temos nada para 

comportar essa quantidade de pessoas. 

 Vou me estender um minuto. 

 Eu peço, encarecidamente, ao Secretário que olhe com carinho por esse projeto e 

a nossa presidente da Associação, Márcia Montarroyos, que também é da prefeitura da 

Serra, que olhe com carinho, que não deixe que mais essa aberração seja construída no 

nosso município. 
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 O SR. LEONARDO - Boa tarde, só queria lembrar uma coisa pessoal, a 

senhorita aqui se manifestou, mas a audiência pública  é para os moradores das zonas 

impactadas, onde ela mora não é impactada. 

 Gostaria de colocar dois dados com respeito à educação, é que foram entregues 

600 unidades em Ourimar, isso é que está dando esse problema todo em Manguinhos 

hoje, ao lado da onde está feita a construção, e esse pessoal não chegou na escola ainda; 

a matrícula deles não foi demanda; a obra começou a ser entregue em agosto, como que 

vamos saber se já matriculou todo mundo ou não. Lá não tem o mesmo perfil que vocês 

falaram que tem Colina que tem dois e pouco, porque lá é outra renda. Tínhamos que 

saber qual é a ocupação dessas 600 unidades lá, será que é dois e pouco, será que três, 

ou será que é cinco, seis? Isso tem uma diferença grande, tanto no estudo quanto no 

resto. 

 Outro ponto que temos que falar é o seguinte, o Laripe, essa semana veio A 

Tribuna lá em Manguinhos, está simplesmente devastado ali. O cheiro se chegar perto, é 

esgoto a céu aberto. Então se vocês estão na área do Laripe, vocês estão na área... do 

esgoto céu aberto, esse esgoto a céu aberto vai impactar em vocês? Não sei, ninguém 

falou isso. Queremos saber, o que vai acontecer. 

 Gostaria de saber outra coisa; esse tipo de construção exige vaga de garage por 

unidade ou uma vaga de garage por quantos metros quadrados; isso é importante 

sabermos. 

 O SR. ARCHIMINO MESCHER - Boa noite. Meu nome é Arquimino, moro 

em Manguinhos desde 2014. 

 Gostaria de começar minha fala, até pedindo para o arquiteto que já foi 

secretário, que ele comece a entender que de 2013 para cá, o Brasil está mudando, o 

povo está começando a enjoar dessa coisa de esperar, de ficar aguardando, primeiro, 

vem os problemas, depois virá a solução; chega! Estamos fartos disso. Nós pagamos 

nossos impostos, então, queremos que o Conselho da Cidade preste atenção na hora de 

analisar esse empreendimento, porque o empreendimento vai trazer impactos sim, não 

só nosso bairro, mas em todos os bairros, porque a população vai aumentando, 

aumentando, e a prestação de serviço está diminuindo. Então, chega. Não dá mais para 

ficarmos esperando, não dá mais para ficarmos passivos nesse país. Nós queremos que o 
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dinheiro que está sendo roubado volte aos cofres públicos para pagar o serviço público, 

e queremos mais; queremos que enquanto isso não aconteça, enquanto não melhore o 

serviço público não fique se aprovando empreendimentos, para cada vez ir piorando a 

qualidade de vida; estamos defendendo a qualidade de vida que temos hoje, que não é a 

mesma que tínhamos há um, dois anos atrás, mas não queremos que cada vez vá 

piorando mais.  

 É isso, o nosso recado é esse; a comunidade de Manguinhos e o entorno não está 

satisfeita com esse empreendimento, e espera que ele para ser construído, venha a 

contrapartida reais, coisas realmente, não é compra de lote não, queremos que construa 

e mantenha creche, escola para a população que está chegando, não só para essa, mas 

para as que já foram colocadas lá. 

 O SR. TARCÍSIO BAHIA DE ANDRADE - (PMS) - Pessoal, por favor, a 

universidade vai fechar às 22h, estamos tentando ao máximo possível sermos 

democráticos para ouvir todo mundo, mas precisamos de um pouco de tolerância e 

organização, o pessoal está à disposição para responder as perguntas, depois faremos 

um pequeno e vamos encerrar. 

 São as regras, não inventamos as regras, elas estão postas, foram compartilhadas 

com todos, marcou-se um horário, que foi a reserva desse espaço físico, apertado, 

pedimos um pouco de compreensão para chegarmos bem ao final. 

 A SRA. ANA CLÁUDIA BUFFON - (CONSULTORIA) - Vou responder. 

Leonardo, você falou a respeito da densidade de Ourimar. De fato, trabalhamos com a 

densidade média, pode ser que Ourimar deva ter um número maior de famílias, assim 

como os outros devem ter menor, 2,5, por isso que trabalhamos com 3,26, que é a 

densidade média oficial do município. Entendeu? Não há uma pesquisa específica, não 

se contemplava conhecer a demanda de Ourimar, mas a média contempla isso, essa 

variedade. Se você for para Manguinhos ou sei lá, para as novas unidades que são 

menores, as multifamiliares terão menos, provavelmente que 3,26. Então, a média vem 

para isso, ela pega os casos maiores e mescla com os menores, e se chega a 3,26, que é 

uma média que tem as novas indicam que o tamanho da família vem diminuindo, então, 

estamos com a família média serrana lá de 2010. 
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 Foram consideradas todas as unidades de Ourimar I e II, colocadas para aferir a 

população e também para contagem de tráfego. 

 Você perguntou também sobre o número de vagas. Foi atendida a legislação e 

também a pesquisa do EIV, uma vaga a cada unidade privativa, mais um percentual de 

vagas para visitantes, dentre as vagas, você tem vagas normais, vagas de utilitários, 

vagas de PNE. Foi atendido, toda unidade tem uma vaga e você ainda tem o percentual 

a mais de vagas de visitantes. 

 O SR. LEONARDO - (Inaudível) 

 A SRA. ANA CLÁUDIA BUFFON - (CONSULTORIA) - 324 unidades... 

 O SR. LEONARDO - (Inaudível) 

 A SRA. ANA CLÁUDIA BUFFON - (CONSULTORIA) - 279 era pesquisa, a 

oferta é maior. Trezentas e cinquenta e poucas vagas, tem vagas sobrando pela pesquisa, 

mas eu posso te mostrar depois. 

 As outras questões foram depoimentos, não foram perguntas. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Senhores, quem mais deseja 

falar? Os três primeiros que se inscreverem. 

 Ângela, Marise e Nacib, a empresa também quer se manifestar.   

 A SRA. ÂNGELA NEVES MACHADO - Quando os empreendimentos, fiz 

parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente durante dois anos, foi exatamente no 

período onde estava construindo o esgotamento sanitário de Manguinhos. E o que 

acontece? Já começaram que queriam passar pela orla, foi uma briga danada para não se 

tirar restinga e fazer recuar, e a densidade, o tamanho do manilhamento que foi feito de 

plástico, ao invés de usar como foi da Rossi, até hoje se você passar pela avenida Saint 

Hilaire você vai ver quantos remendos vem sendo feitos do esgoto que vem 

arrebentando dessa avenida, não precisa ir a mais nenhum outro lugar. Não vou falar 

nem da rua de vocês lá de baixo, mas só pela avenida Saint Hilaire, e a própria Cesan, 

admitiu no Conselho Municipal do Meio Ambiente que tinha feito um trabalho aquém, 

numa reunião que houve dentro da Câmara Municipal, e foi dito que realmente o 

serviço não ficou bom, e que não tem como consertar agora, porque não tem custo. 

 Se ainda vai colocar mais alguma coisa, não sei para onde vai. 
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 A SRA. MARISE - Meu nome é Marise, e vou reiterar aqui o que a Ângela 

falou, que é a preocupação do nosso colega lá, não mencionou no relatório dele, muito 

sério é o problema Cesan. Essa rede de esgoto, eu tenho uma casa da rua o Tempo e o 

Vento, tenho vizinhos aqui próximos que constatam isso, o nosso Marcelo descreveu 

uma situação, que foi pontual, mas na minha rua ali é constante, semanalmente, duas a 

três vezes, isso na seca, uma, duas vezes por semana, o esgoto brota na rua, você passa 

em cima do esgoto, porque a canalização não suporta. Quando chove então é aquela 

coisa horrível. É só com o sistema de esgoto de Manguinhos que acontece isso, naquela 

rua ali,  a Beira Rio ali, no final de Manguinhos. 

 Gostaria que isso ficasse registrado em ata, muito importante ficar registrado em 

ata, porque o sistema de esgoto de Manguinhos não suporta mais nem a ligação que não 

foi feita ainda de alguns moradores. Inclusive, a Cesan não é um órgão que está 

quebrado, como a prefeitura; a Cesan é um órgão estadual que tem que rever essa 

questão. Tem que criar outro sistema. 

 O SR. NACIB HADDAD NETO - Boa noite a todos. Só gostaria de deixar 

claro com relação a Ourimar, não existe exclusão social, o povo não pensa dessa forma. 

Na realidade o que queremos deixar claro é que o poder público foi irresponsável com 

um empreendimento daquele, sem ter escola, sem ter unidade de saúde, sem ter área de 

lazer para aquela população. 

 O que Manguinhos entende é a falta de responsabilidade do poder público, não é 

exclusão social, de forma alguma.   

 Agora o que gostaria de falar é nunca participei de uma audiência pública aonde 

não houvesse a expressão da comunidade. Acho que haver uma votação para que a 

comunidade mostre se ela está a favor ou não do empreendimento, acho que isso 

deveria terminar dessa forma, porque eu conheço o conselho, vai para o conselho, a 

maioria dos seus membros são indicados pelo Poder Executivo, são indicados pelas 

comunidades, a maioria, eu conheço o conselho, tem, inclusive, membros da Câmara. 

 Acho que o senhor deveria respeitar a gente, por que os respeitamos durante a 

apresentação. O que nós queremos falar é que a comunidade seja ouvida e seja 

expressado o sentimento da comunidade. Sabe porquê? Não adianta uma audiência 

pública para só ouvirmos, assistirmos e irmos embora, audiência pública é para a 
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comunidade expressar o sentimento dela. Então, o sentimento da comunidade é o quê? 

É aprovar ou não é aprovar, isso é o que tem que ser feito, porque não pode de forma 

alguma sair daqui sem ter um resultado, aqui ouvimos, ouvimos e ouvimos, e vamos 

sair todo mundo sem resolver nada. 

 Pelo menos teria que ter uma votação para a comunidade expressar, concorda? 

Não. Ou concorda? Sim. Pronto, aí vai norte conselho na hora de avaliar ou fazer a sua 

votação interna, porque o conselho vai votar. 

 Outra coisa que gostaria de falar, só para concluir, queria falar para o secretário. 

Secretário, essa audiência pública como todas de que participei, não foram uma nem 

duas, nem cem, são realizadas com pessoas envolvidas com o problema, então a 

comunidade e o entorno, se houver uma votação, tem que votar moradores de 

Manguinhos e do entorno, Ourimar, morador de Vila Nova, de Feu Rosa e pronto, 

porque não adianta trazer gente de fora para vir aqui bagunçar. 

 A SRA. PRISCILA LETRO CALDEIRA VIEIRA - (PMS)  - Pessoal, boa 

noite, novamente. Estou representando a Secretaria de Meio Ambiente, foi questionado 

sobre o esgotamento sanitário, e trouxemos aqui, pedimos a presença da Serra 

Ambiental, para sanar qualquer dúvida, então vou passar a palavra para o Marcos, ele é 

o engenheiro da Serra Ambiental, e acredito que seja a última pessoa a se manifestar. 

 O SR. MARCOS -  Boa noite, meu nome é Marcos, sou representante da Serra 

Ambiental, até para quem não conhece, a Cesan desde o início de 2015 ela abriu uma 

licitação, e ela abriu um contrato de concessão, que é uma parceria público e privada, o 

que ela fez com essa parceria, ela fez com que todo serviço de esgotamento sanitário 

passasse para essa empresa. Essa empresa é a Serra Ambiental, estamos operando desde 

2015, então faremos dois anos. E verifiquei essas pontuações, anotei o que falaram 

sobre as reclamações constantes de esgoto. 

 Mas vamos falar aqui um pouco da viabilidade que foi dada para esse 

empreendimento. Se vocês repararam no que foi falado no estudo, o empreendimento 

deve fazer uma elevatória interna e uma linha de recalque até a elevatória Rossi, e a 

elevatória Rossi tem uma linha de recalque de cinco quilômetros que chega até a estação 

de tratamento de esgoto de Manguinhos. O que quero falar para vocês sobre as redes de 

recalques. Rede de recalque são redes que você não interliga imóveis, que ela não tem 
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os postos de visita aparentes. Então, esses problemas de obstrução que estão pontuando 

são nas redes coletoras do sistema de esgotamento sanitário do bairro. 

 Então esse empreendimento não tem essa intervenção na rede coletora do bairro, 

o que eu indico, até trouxemos nossa parte de comunicação, podemos agendar com os 

líderes comunitários, já fizemos até uma visita lá com a Eloisa, e que identificamos que 

o maior índice de entupimento que ocorre, vimos que o maior problema quando o nosso 

caminhão chega para fazer a desobstrução é a quantidade de gordura na rede. Podemos, 

então, fazer uma parceria para fazermos as coletas nos restaurantes, verificarmos os 

imóveis que tenham ou não caixa de gordura. Porque, basicamente, estão ocorrendo 

essas obstruções no sistema, podemos até aproveitar se alguém fez reclamação no dia 

que o caminhão for lá, mostrarmos o que estamos tirando da rede, para vocês 

identificarem. 

 Mas com relação a análise que está sendo discutida aqui, quero parabenizar todo 

mundo, acho que o diálogo que está se fazendo aqui chegará a um ponto "n", cm 

comum para todos, e que o diálogo que foi pontuado na parte do esgotamento sanitário, 

passa que o recalque será lançado na elevatória Rossi, que também tem um recalque 

para a ETE Manguinhos. 

 Sugiro, para não delongarmos muito no assunto esgotamento, sentarmos com 

vocês, pegamos os telefones dos representantes e marcamos uma reunião comunitária 

no bairro para pontuarmos os demais problemas de esgoto. 

 Boa noite, estou à total disposição. 

 A SRA. PRISCILA LETRO CALDEIRA VIEIRA - (PMS) - O último 

inscrito é o Sr. Wilson. 

 O SR. ... - Por favor... ele ficou de dizer na fala dele, por onde é que desce o 

esgoto da Rossi, porque parece que da Rossi vai direto para a ETE, passa por dentro do 

bairro de Manguinhos. 

 O SR. MARCOS - Sim, o recalque passa, o recalque que sai da Rossi, podemos 

até voltar o mapa, se quiserem.... e a gente marca... 

 O SR. ... - A pergunta é muito mais simples, o esgotamento que é então jogado 

na Rossi passa ou não passa por dentro da rede coletora de Manguinhos? 
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 O SR. MARCOS - Sim. Como eu falei, o recalque da Rossi tem cinco 

quilômetros. Ele passa sim, ali no bairro de Manguinhos. Não é a rede do sistema 

coletor, é a do sistema de recalque. 

 O que podemos fazer é agendar essa visita, que acho importante. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Senhores, por favor, temos 

mais uma pessoa inscrita. 

 Sr. Wilson começa sua fala para registrar. 

 O SR. WILSON - Boa noite. Sou morador de Manguinhos, primeiramente só 

queria uma fala que acho que uma audiência pública para discutir um projeto como 

esse, dentro de uma região como essa nossa, é sempre de tumulto, por que é de tumulto? 

Porque as pessoas lá de Manguinhos efetivamente, elas não estão preocupadas e elas 

estão conscientes do impacto e dos problemas do entorno; agora, o que estamos vendo é 

que a forma com que as coisas estão acontecendo, e não é agora com esse 

empreendimento da MRV, que as coisas serão ampliadas. O problema aconteceu lá 

atrás, e eu efetivamente participei pela AMAM nas audiências de formulação do PDM, 

onde toda aquela borda de área, aonde estão sendo empreendidas aquelas áreas, foram 

transformadas após audiência pública, que ali tudo era para uma zona da mesma 

densidade, ocupação baixa, por interesses privados e políticos, aquela borda inteira se 

transformou numa ZEIS. 

 Acho, infelizmente, que houve uma falha do poder público na condução daquele 

processo, agora não tem como recuperar, está dentro do PDM e está ali. Hoje, com 

relação ao empreendimento que está sendo proposto, eu acho que a MRV tinha que ter 

um pouquinho de cautela ao conduzir o trabalho para não encher o auditório de pessoas 

funcionários para tentar tumultuar o clima. Trabalhei com a empresa,convivi e vi todo o 

processo de implantação de Colina de Laranjeiras, e Colina de Laranjeiras, realmente, 

na sua localização, é uma área hoje muito bem ocupada, com aquele projeto que está lá. 

A realidade de Manguinhos hoje é que como o próprio Desil falou, Manguinhos é um 

balneário não só de Manguinhos, mas de toda cidade, de todo Estado aonde, em 

momentos temos grande adensamentos e demanda sobre aquilo que esta lá. 

 O que nos preocupamos mais, não é com o dia a dia, é com as demandas que vão 

acontecer, e como a própria Ana colocou, existe um volume de vazios urbanos no 
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entorno ainda, que são incalculáveis o que pode acontecer se o poder público não tiver 

um grau de responsabilidade para conduzir. 

 Então, queria só saber o seguinte; dentro da reunião do Conselho da Cidade, está 

sendo, ou sendo conversado internamente, na administração para apresentar à MRV 

alguma proposta de ação mitigadora, para que, de fato, antes da aprovação, as ações 

mitigadoras, que provavelmente, vai discutir para propor em reunião, que elas sejam 

colocadas e informadas para a AMAM, e AMAM dissemina isso. 

 Gostaria que essas informações fossem passadas antes da aprovação. 

 A SRA. MIRIAN GUIDINE SOPRANI - (PMS) - Sr. Wilson, as medidas 

propostas no EIV são essas apresentadas pela Sra. Ana, que é aquisição de lotes para 

aumentar a capacidade de construção de CMEI, de creche; e no sistema viário, a medida 

para alargamento da via Domineu, então são as duas medidas postas no EIV. 

 A discussão de medida será feita dentro do conselho. Então quer quiser procurar 

o conselheiro, conversar, é um bom momento. 

 Quero agradecer a todos, muito obrigado. 

 O SR. TARCÍSIO BAHIA DE ANDRADE - (PMS) - Para encerrar, agradeço 

a presença de todos. Hoje estamos vivendo uma transformação da sociedade, a gente 

demanda esses momentos onde a sociedade divide com o poder público a tomada de 

decisões e de planejamento. Vamos precisar dos senhores. Agora temos que obedecer o 

que está previsto na legislação e trabalhar para aperfeiçoá-la. Temos as regras, acho que 

a participação do conselho é fundamental, a minha vinda para cá, vamos formar um 

novo grupo do conselho agora, terá uma renovação, acho que é importante indicar 

pessoas que vocês possam ter confiança para nos ajudar. Queremos um município 

melhor. 

 Enfim, está todo mundo cansado, está quente; o regulamento não prevê votação, 

mas prevê que vocês podem indicar coisas. Podemos recolher essas sugestões, isso vai 

para o conselho, é o que está posto. 

 Muito obrigado. 
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