
Ata nº 43/2019 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, tendo por local a sala de reuniões do Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS), situada na Rua Firmino de Paula, nº 1011, às nove horas, reuniram-se em 

assembleia, os membros titulares e suplentes do Conselho do Plano Diretor – CONPLAD, nomeados através da Portaria n.º  

11.108/2019, conforme lista de presenças. Primeiramente a Secretária da Fazenda Sra. Carlota Elisa Artmann, 

representando a Administração Municipal, fez a abertura da reunião dando boas vindas à nova gestão dos conselheiros, 

ressaltando a importância do Conselho e desejando sucesso nos trabalhos a serem desenvolvidos. Em seguida, o servidor 

municipal Ricardo Forgerini, membro titular representante da Secretaria da Administração e Planejamento, fez o uso da 

palavra cumprimentando a todos e solicitou que os membros se apresentassem, uma vez que novos integrantes foram 

nomeados ao Conselho.  Na sequencia, o servidor fez uma breve explanação sobre o que é o Plano Diretor, para que serve, 

por que Ibirubá o instituiu, mencionou a legislação correspondente e comentou sobre o processo de revisão da legislação 

ocorrido nos anos de 2017 e 2018. Também explicou algumas atribuições e competências do Conselho, bem como da 

Presidência e da Secretaria Executiva. Posteriormente, dirigiu a sessão o arquiteto e urbanista Marcelo Luis Muller, 

membro titular representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/RS, até esse momento, presidente do 

CONPLAD. Após cumprimentar a todos, reforçou a importância do Conselho e suas competências, frisando o cuidado que 

os conselheiros devem ter em observar os dispositivos legais, ainda que certa demanda possa parecer justa em ser atendida. 

Também destacou que sempre deve ser considerado o interesse coletivo acima dos interesses individuais e particulares, 

conforme previsto no Estatuto da Cidade. Dando sequencia na pauta, o arquiteto colocou o cargo da presidência à 

disposição, uma vez que estava à frente do Conselho desde agosto de 2015 e que em agosto de 2017, a gestão do Conselho 

foi excepcionalmente prorrogada através de portaria, tendo em vista que o processo de revisão do plano diretor estava em 

andamento, sendo que na época esperava-se que a revisão fosse concluída em breve, entendendo-se que a mesma fosse 

concluída pela gestão que a iniciou. Desse modo, passou-se a levantar os nomes para compor a nova presidência e 

secretaria executiva. Após consenso, surgiram os seguintes nomes: para Presidência, a arquiteta e urbanista Jeisy Faria, 

para Vice-Presidência, o Engenheiro Civil Valter Marcelo Zitske e para 1º e 2º Secretário, os servidores municipais 

Ricardo Forgerini e Roberta Suelen Ahlert Durigon, respectivamente. Considerando que na legislação e no regimento 

interno não há restrição quanto a membro suplente assumir a presidência, entendeu-se não haver impedimento para a 

arquiteta Jeisy Faria candidatar-se ao cargo. Sendo assim, passou-se à votação, sendo os membros acima mencionados 

eleitos por unanimidade. Na sequencia, foram apresentadas aos conselheiros algumas propostas de alteração no regimento 

interno, tendo em vista as alterações ocorridas na Lei Municipal n.º 2.599/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho. 

Dessa forma, foram apresentadas as seguintes propostas: >Redação original: Art. 11. O Plenário é responsável pelas 

deliberações do CONPLAD, sendo composto pelos conselheiros indicados pelas entidades participantes. Alterar para a 

seguinte redação: Art. 11. O Plenário é responsável pelas deliberações do CONPLAD, sendo composto pelos 

conselheiros titulares, sendo que poderão ser substituídos pelos seus respectivos suplentes em eventual impedimento. 

>Redação original: Art. 25. A Secretaria Executiva do CONPLAD será exercida e coordenada através de um servidor 

municipal. Alterar para a seguinte redação: Art. 25. A Secretaria Executiva do CONPLAD, composta pelo 1° Secretário 

e 2° Secretário, será exercida e coordenada através de servidores municipais dentre os conselheiros. >Redação original: 

Art. 27. Todas as sessões do Conselho Municipal do Plano Diretor serão públicas e todas as atas, deliberações, pareceres 

e recomendações deverão ser publicados trimestralmente em jornal de circulação municipal, ainda que mediante simples 

resumo, e mensalmente no site do Município. Alterar para a seguinte redação: Art. 27. Todas as atas, deliberações e 

resoluções do Conselho deverão ser publicadas no site oficial do Município, em link próprio do Plano Diretor. As 

propostas foram postas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Considerando que não havia tempo hábil para 

deliberar sobre os demais assuntos da pauta, foi marcada uma reunião extraordinária para o dia 08/03/19, sexta-feira, a 

partir das 8 horas, sendo que o conselheiro Ewerton Amorim informou que também tem outros assuntos para incluir na 

pauta. O conselheiro Marcelo Muller fez apenas uma breve explanação sobre o pedido da Coopeagri que solicita parecer 

quanto à viabilidade de instalação de filial para fins de recebimento e armazenagem de grãos no perímetro urbano do 

Distrito de Alfredo Brenner. O arquiteto informou que já havia um entendimento prévio da necessidade de haver uma 

audiência pública junto àquela comunidade, a ser promovida pelo Executivo Municipal. De qualquer forma, este assunto 

ficou para ser melhor discutido na próxima reunião do Conplad. Ficou acertado pelos conselheiros que as reuniões mensais 

ordinárias deverão ocorrer na primeira sexta-feira de cada mês, às 8 horas da manhã, tendo por local preferencialmente a 

sala de reuniões do CRAS. Ficou combinado também que caso o titular não possa comparecer, o mesmo deve comunicar o 

seu respectivo suplente. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata, que segue datada e assinada por mim secretário 

que a lavrei e pelos demais, conforme registro de assinaturas na lista de presenças. Ibirubá – RS, 27 de fevereiro de 2019. 

Ricardo Forgerini. 


