
Ata nº 45/2019 

Aos vinte e nove 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 ordinária, conforme lista de presenças. Inicialmente o arquiteto Ewerton Amorim 

solicitou o uso da palavra para comentar que seu contrato com o Município estava findando e agradeceu ao Conselho pelo tempo 

que pode contribuir durante a revisão do Plano Diretor e também por ter tido a oportunidade de ser conselheiro, considerando ser 
um período de muita aprendizagem junto ao órgão. A presidente Jeisy Faria agradeceu ao mesmo pela sua disponibilidade e sua 

importante colaboração, e comentou que pretendia conversar com o prefeito para verificar da possibilidade de prorrogar seu 

contrato ou outro meio de contratação, sendo que seu exemplar trabalho e conhecimento faria falta não só para a conclusão das 

atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Conselho, mas também ao Município na análise e aprovação de projetos. Os 
conselheiros Arq. Marcelo Muller e Ricardo Forgerini também agradeceram ao profissional pela sua relevante colaboração junto 

ao CONPLAD. Os membros do Conselho solicitaram o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a permanência do 

arquiteto junto à municipalidade, tendo em vista ser uma necessidade do Conselho e também do Setor de Projetos, pois o setor 
terá uma diminuição significativa de funcionários, sendo que a arquiteta Roberta Durigon está de licença maternidade e a 

arquiteta Marli Fredrich está na iminência de aposentar-se. Também foi destacado que mesmo que o Município convoque um 

profissional através do concurso público realizado recentemente, o rendimento do setor poderá ficar comprometido, pois apesar 
de o novo servidor possuir conhecimento pertinente à profissão, deverá ser treinado e ambientado aos trâmites e peculiaridades 

da legislação municipal. Essa situação requer tempo de aprendizagem, bem como demandará tempo de outro servidor para 

instrui-lo, que por consequência deixará de analisar os projetos por certo período. O arquiteto Ewerton comentou que se fosse 

possível gostaria sim de permanecer seu vínculo com a Administração Municipal, porém destacou que poderia assumir apenas 
20 horas semanais, pois possui contrato de 20 horas em outro Município, cuja licença interesse está por expirar. Sendo assim, o 

Conselho solicitará ao Executivo a viabilidade de permanência do servidor. Em seguida, a presidente Jeisy Faria, após 

verificação do quorum, iniciou os assuntos da pauta como seguem: I – Primeiramente foi discutido em relação ao Protocolo 
774/2019, da Cooperativa Mista General Osório Ltda - Cotribá, que solicita certidão e parecer referente a zoneamento, tendo em 

vista a intenção de aquisição de terreno lindeiro e posterior unificação ao imóvel que já é de propriedade da cooperativa, 

localizado na Avenida Brasil, 2443, no bairro Hermany. Fizeram-se presentes na reunião o Sr. Fernando Lopes do Departamento 
de Meio Ambiente da Cotribá, juntamente com demais representantes, a fim de explanarem a pretensão da entidade. A 

presidente Jeisy esclareceu que ao Conselho não compete emitir certidão zoneamento, sendo que para tal, o pedido deve ser 

solicitado à prefeitura. No que tange ao parecer, a presidente comentou que em outubro do ano passado foi emitido o Parecer n.º 

008/2018 que foi favorável ao exercício da atividade de Fabricação de Ração/Farinha de Osso/Alimentos para Animais, quando 
a cooperativa tinha a intenção de exercê-la apenas no imóvel que já era de sua propriedade. Desse modo, o Sr. Fernando 

esclareceu que a área ficou pequena para o projeto pretendido e surgiu a possibilidade de aquisição do terreno localizado nos 

fundos, cuja frente fica para a RS 506, porém após a unificação dos imóveis, o acesso continuaria sendo pela Avenida Brasil. 
Considerando que mesmo após a unificação dos lotes, o acesso continuará sendo pela Avenida Brasil, confrontante com a Zona 

Industrial, o Conselho entende que não há impedimento para a Cooperativa praticar a atividade de Fabricação de Ração/Farinha 

de Osso/Alimentos para Animais. A presidente Jeisy e os demais conselheiros destacaram, porém, que deverá ser utilizado o 

regime urbanístico da Zona Industrial (ZI) na sua totalidade, ou seja, recuos, taxa de ocupação, etc., tendo em vista que a área em 
questão localiza-se na ZM5, lindeira a ZI, com base nos §§ 1º e 3º do artigo 10 da Lei Complementar 121/2015, e tal observação 

deverá constar na certidão de zoneamento a ser emitida pelo Município, uma vez que na certidão emitida em outubro de 2018 à 

referida observação não constou. A presidente Jeisy e a conselheira e analista ambiental Elisangela Althaus destacaram que 
obviamente a legislação e licenciamento ambiental deverão ser seguidos, observando-se a devida implementação de 

acortinamento vegetal no entorno do imóvel. Quanto à viabilidade técnica para unificação dos lotes, os representantes do setor 

de projetos ficaram de estudar o caso a fim de emitir um parecer posterior, anexando-o ao parecer do Conselho. Dessa forma, a 
presidente solicitou o prazo de uma semana para emitir o parecer conclusivo à Cooperativa. II – Na sequencia, passou a ser 

analisado o memorando do Setor de Projetos que solicita parecer quanto ao Protocolo n.º 3503/2017, de Lorival Nogueira 

Pimentel e Veleda Maria Luft, que requerem aprovação de projeto e alvará de regularização de ampliação residencial, em imóvel 

localizado na rua Dr. Vasconcelos Pinto, n.º 1040, bairro Planalto. No memorando consta que a razão do encaminhamento ao 
Conselho é se o requerido é assistido pela Resolução n.º 002/2015, que dispõe sobre a regularização de obras existentes 

comprovadamente antes da vigência do Plano Diretor, ou seja, junho de 2015. De posse das informações trazidas pelo analista 

Ewerton, considerando a notificação emitida pelo Município em 24/11/2016, o Conselho entende não ser viável a regularização 
embasado no artigo 1º da resolução, como segue: “Art. 1º As edificações existentes antes da vigência das leis que integram o 

Plano Diretor serão passíveis de regularização sem as adequações exigidas na referida legislação, desde que cadastradas no 

sistema de cadastro imobiliário fiscal do Município, quando o mesmo não notificou o proprietário da obra sobre sua 

irregularidade.”. Portanto, havendo a notificação, demonstra que o proprietário da obra teve ciência da irregularidade, não 

sendo possível a regularização da edificação que avança sobre o recuo de ajardinamento. Ainda, obviamente, a data do embargo, 

por si já é prova suficiente de que a mesma não estava concluída antes de junho de 2015. III – Outro assunto também trazido 

através de memorando do Setor de Projetos é o protocolo n.º 791/2019, do arquiteto e urbanista Alfredo Rodolfo Iser, que 
solicita diretrizes para elaboração de projeto de pavimentação das ruas do loteamento Bela Morada, já aprovado pelo Município, 

destinado a uso residencial, localizado na rua Aloysio Muller, no bairro Hermany. Tendo por base o disposto no parágrafo único 

do artigo 47 da Lei Complementar n.º 119/2015, conforme segue: “Parágrafo único. A pavimentação do leito carroçável deverá 



ser executada, no mínimo, com pedra basalto irregular e meio-fio de concreto, podendo o órgão técnico responsável exigir a 

execução com outro tipo de pavimento.”, o Conselho recomenda a pavimentação com blocos de concreto intertravados (PAVs), 

considerando ser de qualidade superior à pedra de basalto irregular, gerando menos impacto em eventual reparo das vias, 
proporcionado também a permeabilidade do solo, benefício este não trazido pela pavimentação asfáltica ou pavimentação de 

concreto. Destaca-se também que é recorrente a solicitação de moradores requisitarem pavimentação asfáltica onde a via é 

pavimentada com pedra irregular, que apesar de proporcionar vias regulares para o trânsito, dificulta o escoamento das águas 
pluviais. Dessa forma, a utilização de PAVs se demonstra como material mais permanente e mais apropriado que a pedra 

irregular e a pavimentação asfáltica. O Conselho também orienta que os futuros loteamentos próximos ao loteamento Bela 

Morada sejam pavimentados com o mesmo material a fim de manter a uniformidade das vias. IV - Em seguida, o conselheiro 

Ricardo Forgerini comentou sobre a audiência realizada pelo Executivo Municipal no Distrito de Alfredo Brenner, no dia 12 de 
março do corrente ano, referente à instalação de unidade de recebimento de grãos da Coopeagri, na qual a comunidade aprovou 

por unanimidade que seja adequada a legislação para viabilizar o empreendimento. Também foi apresentado aos membros do 

Conselho o projeto de lei n.º 003/2019, já enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores, que acresce o §5º no artigo 8º da Lei 
Complementar n.º 121/2015, o qual permite a instalação de atividade diversa das listadas no Anexo I nos distritos, sendo 

obrigatória para tanto, a realização de audiência pública junto à respectiva comunidade com aprovação de no mínimo 2/3 dos 

membros presentes na sessão. O Conselho entende que considerando haver um zoneamento único para os distritos, não havendo 
divisão das atividades por zonas devido se tratar de pequeno aglomerado urbano, a consulta popular junto aos distritos é 

pertinente a fim de informar sobre os possíveis impactos a serem gerados por atividades de alto impacto, bem como saber qual a 

vontade da comunidade. Na sequencia, conforme solicitado na última reunião, o conselheiro Ewerton apresentou um esboço de 

diretrizes para elaboração de projeto de urbanização das áreas verdes em novos loteamentos. Dessa forma, dar-se-á sequencia na 
formação das comissões técnicas para tratar sobre este assunto e também da questão dos passeios públicos e regularização de 

obras. V – O conselheiro Ricardo Forgerini informou que foi encaminhado pelo CREA o Ofício n.º 001/2019 que indica novo 

suplente para representar a entidade junto ao Conselho, sendo o Eng. Civil Sr. Paulo Alberto Muller. A substituição se deu 
devido ao pedido de afastamento do Eng. Civil Cleber dos Santos da Rosa, uma vez que não está mais residindo em Ibirubá, 

dificultando o seu comparecimento nas reuniões. 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, 29 de março 
de 2019. Ricardo Forgerini. 

 


