
Ata da Audiência Pública referente às propostas de alterações do Plano Diretor 

do Município de Linhares – PDM,  

que faz parte integrante do processo de revisão do Plano  
 
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezoito horas e cinquenta 

minutos, no auditório da Universidade Aberta do Brasil – UAB, situada na 

Avenida Presidente Costa e Silva, nº 155, Bairro Novo Horizonte, CEP 29900-

120, Linhares – ES, realizou-se audiência pública para os fins do disposto no art. 

156 da Lei Complementar nº 11, de 17 de janeiro de 2012 - Plano Diretor do 

Município de Linhares - PDM, regularmente convocada por meio do edital de 

convocação 001, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado no dia 06 

de junho de 2012, e divulgada no Jornal A Tribuna no dia 14 de junho de 2012, 

além de fixação do edital na sede da Prefeitura e locais de fácil acesso desde o 

dia 07/06/2012, com o objetivo de colher colaborações, dar publicidade e prestar 

esclarecimento à população interessada acerca das propostas de alterações da 

Lei 2622/06 (Uso e Ocupação do Solo Urbano nos Distritos do Município), em 

especial a delimitação do perímetro urbano de Rio Quartel e Bebedouro, e 

criação do perímetro urbano de Baixo Quartel, bem como criação das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS). A cópia do referido edital encontra-se 

anexa. PAUTA: a) recepção e credenciamento de participantes; b) abertura 

oficial, bem como a abertura das atividades pelo Chefe de Gabinete, Sr. Marleno 

Vendramine, que preside a audiência; c) apresentação pelo Secretário Municipal 

de Planejamento, Sr. Bruno Marggotto Marianelli, das propostas de revisão 

elaboradas pela equipe técnica, em virtude da realidade constatada nesses 

distritos; d) recebimento de colaborações por escrito dos participantes; e) leitura 

das colaborações e oportunidade de manifestação dos interessados; f) 

encerramento. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS: a) a recepção e 

credenciamento dos participantes ocorreram no horário previsto, mediante 
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formulário próprio disponibilizado na recepção da UAB, o qual faz parte 

integrante desta Ata; b) abrindo os trabalhos, o Presidente expôs a importância 

da participação popular no ato e explicou as regras de funcionamento da 

audiência. Explicou também sobre o trabalho realizado pela Comissão 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, composta por membros técnicos que 

procederam à revisão do Plano e das demais leis que conjuntamente formam a 

sustentação para o PDM. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Bruno Margotto 

Marianelli, Secretário Municipal de Planejamento, que abordou os seguintes 

assuntos: inicialmente, esclareceu que esta audiência vem demonstrar realidade 

dos distritos, por conseqüência à necessidade de alterações do perímetro urbano 

de Bebedouro e Rio Quartel, criação do núcleo urbano de Baixo Quartel e a 

criação de quatro zonas especiais interesse social (ZEIS), conforme consta 

anexo a esta ata. Ato contínuo, o Presidente da audiência reassume a palavra, 

com a condução dos trabalhos para a fase de debates. DEBATES: Início – 

dezenove horas e cinqüenta minutos. Encerramento – vinte horas e cinquenta 

minutos. O Presidente solicitou que os interessados fizessem manifestação 

escrita com apresentação colaborações. Findo o tempo, as colaborações foram 

recolhidas pelos servidores do Município que estavam auxiliando a realização da 

sessão e entregues ao Presidente e à secretária da audiência, para condução 

eficiente dos trabalhos de colaborações e manifestações, tudo nos termos do 

decreto regulamentar. O Presidente convidou a Sr.ª Nádia e Sr. Bruno para 

comporem a mesa. Com a formação, deu-se início à leitura das colaborações 

recebidas, isoladamente ou agrupadas por afinidades técnicas ou repetição e, em 

seguida, a respectiva manifestação, pelo Presidente da audiência ou por membro 
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da Comissão, a depender do conteúdo apresentado pelo participante. As 

colaborações escritas, sempre com indicação do nome do participante, serão 

anexadas a esta Ata e, com a degravação de áudio, será lavrado relatório com 

transcrição dos debates, que também integrará a presente Ata. Insta ressaltar que 

as demais colaborações não foram reduzidas a termos, em que pese serem de 

grande valia, pois não tinham pertinência direta ao tema abordado.  Concluídos 

os debates, o Presidente agradeceu a participação de todos e reforçou a postura 

do Município de trazer a público, para discussão, os assuntos de relevância para 

o desenvolvimento sadio da cidade, por intermédio da realização de audiências 

públicas. Em seguida, deu-se por encerrado o evento. A audiência pública foi 

gravada em vídeo, sendo a transcrição dos pronunciamentos parte integrante 

desta Ata. E, para constar eu, Ludmila Mafra Felix, Auxiliar de Secretaria do 

Município de Linhares-ES, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será 

assinada pelo Presidente da Audiência. 

 

 

Marleno Vendramine 

Presidente 

 


