
Ata nº 46/2019 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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. Após a verificação do quorum, a presidente Jeisy 

Faria iniciou os assuntos da pauta na ordem que segue: I – Primeiramente foi trazido à discussão o Protocolo n.º 1105/2019, da 

Construtora Josué, que solicita intepretação e sugere adequações no Código de Obras, seguindo recomendação do Setor de 
Projetos, através do analista de projetos Eng. Civil Edemir Livinalli, membro do Conselho do Plano Diretor. A recomendação foi 

dada diante ter uma consulta feita pelos profissionais quanto aos parâmetros urbanísticos a serem atendidos de projeto proposto 

pela construtora, assim como, quanto às rampas das garagens a serem adotadas. Fizeram-se presentes na reunião os 

representantes da construtora, o Eng. Civil Ricardo Arsego e o Arq. Urb. Paulo dos Santos, que apresentaram aos conselheiros 
um estudo preliminar de projeto de edifício a ser construído na Rua Flores da Cunha, esquina com a Rua Getúlio Vargas. O 

engenheiro Ricardo abordou três pontos, sendo a questão das áreas de reentrância e ventilação (art. 91, III), dimensões mínimas 

de rampa de garagem (art. 127 e 128), e recuos lateral e de fundos, sugerindo alterações na legislação conforme modelos de 
outros municípios anexados ao protocolo. O conselheiro Livinalli comentou que a legislação atualizada em janeiro deste ano 

permitiu a construção de prédios com maior número de pavimentos na área central da cidade, sendo assim, há a necessidade de 

adaptar outros itens da legislação impactadas por essa alteração, sendo uma delas a questão da quantidade limite de veículos por 
acesso, quanto ao padrão de curvatura da rampa, do Art. 127 §1º, 2º do código de obras. A presidente Jeisy solicitou um prazo de 

10 dias para que possa ser emitido um parecer técnico sobre o assunto. II - Na oportunidade, Livinalli comentou que as 

alterações recentes na legislação, em especial referente à diminuição das exigências nos projetos de residências unifamiliares, 

têm apresentado resultados positivos, proporcionado maior agilidade nas análises. Tais melhorias nos resultados ocorreram, 
mesmo passando pela fase natural de adaptação aos novos procedimentos de análise, tanto dos analistas quanto dos projetistas. 

Já vem ocorrendo uma análise mais ágil, com tendência a melhorar na mesma proporção em que os projetistas estejam mais 

adaptados a nova legislação que propiciou a redução de exigências em diversos níveis da legislação, especialmente no que se 
refere à forma de apresentação dos projetos. Em seguida, o conselheiro Olindo de Campos questionou sobre a demora na 

aprovação de alguns projetos específicos. O analista Livinalli esclareceu que em muitos casos há pareceres reiterados nos quais 

as correções solicitadas não são atendidas pelos responsáveis técnicos dos projetos e que, em algumas situações, tem chamado os 
profissionais para esclarecer os ajustes necessários. O analista foi questionado também sobre alguns casos em que os projetos 

tem sido protocolados sem a documentação adequada, retardando a aprovação dos mesmos, situação que, segundo o analista, 

poderia ser resolvida se adotada uma análise técnica a fim de verificar se todos os documentos presentes no processo atendem a 

legislação, ainda na fase de protocolo. Sendo assim, o conselheiro Olindo solicitou que o Conselho intervenha junto à Secretaria 
da Fazenda para que seja estudada da possibilidade de viabilização de funcionário para este fim. III – Seguindo na pauta, foram 

apresentadas três situações para que o Conselho intervenha junto ao Poder Executivo. Primeiro em relação à viabilização de 

sistema de tratamento de esgoto no centro da cidade, tendo em vista o problema que tem sido causado pelo lançamento de esgoto 
no sistema pluvial, principalmente pelos prédios, conforme destacado pela presidente Jeisy, que embora possuindo sistema de 

tratamento no lote, não tem sido eficiente. A conselheira Elisangela Althaus, analista ambiental representante do Departamento 

de Meio Ambiente, informou que a prefeitura está providenciando a revisão do plano de saneamento, uma vez que o mesmo 

encontra-se defasado. Informou também que a Corsan sinalizou que tem a intenção de realizar a recolhimento de esgoto in loco 
uma vez por ano e não mais a instalação de rede coletora, evitando assim a abertura e danificação das vias, no entanto tal 

procedimento deve constar no plano de saneamento municipal, para que enfim possam ser investidos recursos no projeto. Os 

conselheiros solicitaram que para uma próxima reunião fosse convidada a gestora da unidade de saneamento de Ibirubá, Sra. Lia 
Denise Timann, para esclarecer o assunto. Os conselheiros solicitam também que o executivo reveja o contrato com a 

Companhia, com a finalidade de pôr em pratica as ações de tratamento do esgoto. No que se refere à questão de fiscalização dos 

sistemas individuais de tratamento de esgoto, a conselheira Elisangela destacou que falta recurso de pessoal, bem como para 
realizar a análise dos efluentes. Outro assunto levantado foi em relação ao disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 38 da Lei 

Complementar n.º 109/2014, cujo texto foi incluído na legislação em janeiro de 2019, que determina que o Município elabore, 

em até 02 anos, estudo que contemple o planejamento para implantação do sistema de recolhimento de resíduos sólidos urbanos 

com sistema de container, inicialmente abrangendo a área central, estendendo aos bairros de forma progressiva e que, enquanto 
não implantado o sistema, deve ser adotada solução que evite a disposição de resíduos sólidos urbanos diretamente no 

logradouro. Os conselheiros solicitaram, caso fosse possível, que o estudo seja realizado ainda neste ano, para que possa ser 

implementado em nova licitação ao findar o contrato até então vigente com a empresa que atualmente efetua o recolhimento de 
lixo. Outra situação foi em relação às novas disposições também incluídas em janeiro de 2019 na Lei Complementar n.º 

108/2014, que se referem aos instrumentos indutores do uso social da propriedade em terrenos com área igual ou superior a 

1.000,00m² não edificados ou subutilizados, nos termos dos artigos 136 ao 140 e Anexo I que mapeia as áreas prioritárias, nas 
quais o Município deverá exigir dos proprietários o adequado aproveitamento do solo sob pena sucessiva de parcelamento, 

edificação ou utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 

pública. Sendo assim, o Conselho estará enviando as recomendações ao Poder Executivo para que sejam tomadas as medidas 

necessárias. IV – Em seguida, foi tratado sobre o Memorando Interno do Setor de Projetos que solicita parecer referente à 
solicitação de aprovação de condomínio conforme Protocolo n.º 396/2017, de Liselote Fredrich e outros, de prédio multifamiliar 

com área de 1.853,45m², localizado na Rua do Comércio, n.º 888. O memorando informa que a razão do encaminhamento se dá 

porque o projeto aprovado em 1979, obtido por cópia de microfilme, diverge do apresentado para a instituição do condomínio e 



que, se aprovadas as planilhas ABNT 12.721, não refletirá a realidade. O memorando também informa que caso o projeto seja 

apresentado como regularização e não havendo comprovação de conclusão anterior a 2015, deverá ser atendida a legislação 

vigente, como por exemplo, previsão de espaço para elevador e vagas de garagem. Sendo assim, o Conselho entende não ser 
possível a Instituição do Condomínio, tampouco viável a regularização, opinando que seja aguardada a elaboração de legislação 

específica para regularização de construções que não atendem às normatizavas atuais, cujo texto legal está por ser elaborado pelo 

Conselho do Plano Diretor, remetendo-o posteriormente ao Poder Executivo para consecução do processo legislativo. V – Na 
oportunidade, o conselheiro Geraldo Lagemann, presidente da Associação do Bairro Pôr-do-Sol, informou que o bairro tem a 

intenção de construir sua sede social e indagou se seria possível construir em área verde do Município, uma vez que a área que 

está à disposição da comunidade, lindeira à área verde, é pequena para o projeto pretendido. A analista ambiental Elisangela 

informou que uma vez instituída a área verde, não é possível alterar a sua finalidade, havendo apenas a possibilidade de permuta 
com outro imóvel, sendo que para essa hipótese, os conselheiros informaram que deverá haver o consentimento da comunidade 

local através de audiência pública, conforme dispõe a legislação. 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, 26 de abril de 2019. Ricardo Forgerini. 

 


