
Ata nº 44/2019 

Aos oito dias do mês de março 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 oito horas, reuniram-se os membros do Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD em sessão extraordinária, conforme lista de presenças. Após a verificação de quorum, a Sra. Presidente Jeisy Faria fez a 
abertura da reunião, iniciando os assuntos como seguem: I – Primeiramente foi discutido em relação ao Protocolo 472/2019, de 
Adelário Metz, que solicita parecer referente à regularização de ampliação residencial de alvenaria de 66,25m² no 5º pavimento em 
prédio multifamiliar localizado na rua Flores da Cunha, nº 1029. Foram anexadas ao protocolo os seguintes elementos gráficos: a 
planta de Situação/Localização, Corte e Fachada, não vindo acompanhado de Planta Baixa, dificultando a análise do pedido. 
Entretanto, analisando os pareceres técnicos exarados pelo setor técnico da prefeitura em 09/08/2017 e 09/01/2019 referentes à análise 
do projeto, bem como o disposto na Resolução nº 002/2015, o Conselho confirma o entendimento de que não é possível a 
regularização em questão, uma vez que a Resolução é clara em seus artigos 5º e 6º quais os aspectos poderão ser tolerados, quando 
houver comprovação de anterioridade nos termos do artigo 1º. Portanto os aspectos relacionados, a exemplo: número mínimo de vagas 
de garagem, previsão/instalação de equipamento de transporte vertical e a instalação de filtro anaeróbio sequer são abordados na 
Resolução. Destaca-se ainda que sobre as questões de acessibilidade, inclusive elevador, são regulamentadas por Lei Federal, e mesmo 
não fosse citada em Lei Municipal, deverá ser cumprida, mesmo assim o artigo 34 da Lei Complementar 121/2015, é transparente: “As 
edificações deverão obedecer às demais leis vigentes federais, estaduais e municipais, sendo que a aprovação der projetos e 
fiscalização fica a cargo dos órgãos competentes.”. Tendo em vista o que foi mencionado, o CONPLAD, não se tratando de instância 
de Recurso, não sendo cabível a este Conselho tratar de questões evidentes e assistidas pela Legislação, cabendo sim tratar as questões 
omissas na Legislação. Logo, este Conselho opina desfavoravelmente a Regularização da Edificação, já que a Resolução Nº 002/2015 
é clara quanto quais aspectos legais poderão ser flexibilizados. II – Em seguida, foi trazido à discussão o memorando do Setor de 
Projetos que encaminha o Protocolo n.º 433/2019, do arquiteto e urbanista, Alfredo Rodolfo Iser, que solicita diretrizes para 
elaboração de projeto de urbanização de área verde pertencente ao Loteamento Bela Morada, destinado a uso residencial, a situar-se na 
rua Aloysio Muller, no bairro Hermany. O memorando do setor de projetos informa que os artigos que tratam do assunto são inócuos e 
genéricos, não levando em consideração o tamanho da área de uso público destinado à área verde, deixando a cargo do Analista definir 
as diretrizes para elaboração do Projeto de Urbanização das Áreas Verdes, sugerindo assim que seja elaborado um manual de 
diretrizes, elencando os elementos mínimos que deverão ser contemplados nos novos loteamentos. Sendo assim, o Conselho decide 
criar uma comissão técnica, composta por conselheiros e outros técnicos da comunidade, a fim de elaborar tais diretrizes para posterior 
deliberação em plenário. Os conselheiros Ewerton Amorim e Roberta Ahlert, representantes do Setor de Projetos, ficaram de elaborar 
um esboço das diretrizes e fazer um levantamento dos últimos loteamentos aprovados a fim ter uma base para os estudos.  A partir 
dessas informações, deverá ser criada a comissão através de portaria. Aproveitando o ensejo, da mesma forma deverão ser criadas 
comissões para deliberar sobre os passeios públicos e sobre as regularizações de edificações não atendem a atual legislação. De 
antemão, a presidente Jeisy ficou de articular com os seus colegas arquitetos para verificar quem se dispõe a participar das comissões. 
III – Seguindo a pauta, foi analisado o protocolo n.º 3465/2018, da Cooperativa de Pequenos Agropecuaristas de Ibirubá Ltda – 
COOPEAGRI, que solicita parecer referente à intenção de instalar uma unidade de recebimento e armazenagem de grãos no Distrito de 
Alfredo Brenner, conforme localização no mapa em anexo, considerando que o Município emitiu certidão de zoneamento, em 31 de 
outubro de 2017, denegando a instalação da atividade de Armazenagem e Beneficiamento de Grãos e Depósito de Agrotóxico naquele 
local, classificando-a como de Alto Impacto 24-Indústria III e 19-Depósito II, nos termos da Lei Complementar 121/2015, uma vez 
que  se trata de área localizada no perímetro urbano do distrito. O protocolo da Cooperativa elenca ainda justificativas que embasam a 
escolha do local e os benefícios a seus associados e às propriedades rurais de abrangência da unidade. Analisando as informações, a 
presidente Jeisy destacou que o assunto já havia sido levantado inicialmente no final do ano passado em audiência da revisão do plano 
diretor, quando o processo revisional já estava sendo finalizado, não havendo tempo hábil para discutir uma possível alteração na 
legislação, sendo que, conforme informação do conselheiro Ricardo Forgerini, o entendimento do Conselho foi de que a comunidade 
de Alfredo Brenner deveria ser consultada através de audiência pública sobre o assunto. Dessa forma, o conselheiro Ricardo 
comunicou sobre o edital de convocação do Executivo Municipal para audiência pública a ser realizada naquele distrito dia 12 de 
março de 2019, terça-feira, às 19 horas, junto ao salão da comunidade católica, reforçando que seria importante a presença de 
representantes do Conselho na audiência. Quanto ao parecer, os conselheiros reconhecem que a instalação da Cooperativa será de 
grande importância para o desenvolvimento econômico daquela comunidade. Considerando o relevante contexto histórico do distrito 
para o município de Ibirubá, sendo necessárias ações que promovam a retomada do seu crescimento, bem como considerando que as 
famílias da comunidade dependem essencialmente da agricultura, o Conselho opina favoravelmente para que haja alteração na 
legislação a fim de viabilizar o empreendimento. Entretanto, o Conselho destaca que a comunidade deve estar ciente não só dos 
benefícios que serão trazidos ao desenvolvimento local, mas também dos possíveis transtornos, como por exemplo, horário de 
funcionamento, ruídos, aumento de trânsito de veículos pesados, poeira dos grãos, pontos estes que devem ser esclarecidos em 
audiência pública. Por conseguinte, caso a comunidade entenda ser viável a instalação da atividade no local, o Poder Executivo deve 
elaborar projeto de lei para modificação no Código de Usos e Ocupação do Solo Urbano. IV – Na sequência, a presidente comentou 
que o engenheiro Valter Zitske, vice-presidente do Conplad, informou através de e-mail que as reuniões ordinárias marcadas para a 
primeira sexta-feira de cada mês coincidiram com suas aulas de MBA em Porto Alegre, solicitando da possibilidade de alterar as 
reuniões para a última sexta-feira de cada mês. Sendo assim, os conselheiros concordaram com a alteração, ficando, portanto, a 
próxima reunião ordinária agendada para o dia 29 de março de 2019, a partir das 8 horas. 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, 08 de março de 2019. Ricardo Forgerini. 


