
Ata nº 47/2019 

Aos seis dias do mês de maio 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 e trinta minutos, reuniram-se os membros do Conselho 
do Plano Diretor – CONPLAD em sessão extraordinária, tendo em vista convocação da presidente Jeisy Faria, que após a 

verificação do quorum, iniciou a reunião conforme segue: I – O objetivo da reunião foi analisar a viabilidade das solicitações da 

Construtora Josué, requeridas através do Protocolo n.º 1105/2019, explanadas pelos representantes da construtora na sessão 
anterior do Conselho, uma vez que a mesma está desenvolvendo projeto para construção de edifício na Rua Getúlio Vargas, 

esquina com a Rua Flores da Cunha. A presidente Jeisy informou que se reuniu previamente com os conselheiros Ricardo 

Forgerini, Marcelo Muller e Edemir Livinalli para fazer uma análise preliminar dos pedidos, havendo o entendimento de que 

deveria ser solicitada ao Departamento Jurídico orientação acerca do assunto. Sendo assim, foi encaminhado ao Conselho o 
Ofício n.º 02/05/2019 no qual a assessoria jurídica informa que após realizada a análise técnica dos pedidos quanto à sua 

viabilidade, e em sendo deferidos pelo Conselho, deverá ser encaminhado ofício ao Poder Executivo recomendando a alteração 

na Lei, com a apresentação das justificativas técnicas e a indicação da redação  legislativa pertinente, a fim de que possa ser 
elaborado o Projeto de lei cabível e encaminhá-lo à análise e deliberação a Câmara de Vereadores. Desse modo, o Conselho 

passou analisar as demandas, entendendo que quanto à interpretação da legislação municipal, não há dúvidas no que se refere ao 

disposto nos artigos apontados pela requerente, pois os mesmos são claros em suas disposições. Quanto à solicitação de 
adequação no Código de Obras, o Conselho entende não serem pertinentes alterações referente às áreas de reentrâncias, poços de 

ventilação e recuos, uma vez se tratando de questão casuística, cabendo aos empreendedores se adequarem as normas vigentes, 

uma vez que estes afastamentos estão previstos na legislação e vinculados à altura da edificação justamente para que a 

interferência da construção nos lotes vizinhos seja a menor possível em relação a ventilação e iluminação naturais. No que se 
refere à largura de rampas e consequente aumento de vagas de garagem intra-lote, o Conselho entendeu que tal ponto poderá ser 

revisto na legislação, uma vez que, conforme justificado pela requerente e também conforme exemplos de legislação de outros 

municípios anexados no protocolo, servirá de incentivo para que os prédios tenham o maior número de garagens dentro do lote, 
evitando que veículos permaneçam estacionados na via pública. Os conselheiros destacaram que tal ponto da legislação deve ser 

revisto, pois antes da revisão do plano diretor a altura máxima permitida na área central (ZM2) era de 8 pavimentos ou 24 

metros, sendo que os regramentos exigidos para rampas atendia plenamente a esta média de altura. Com a revisão do plano 
diretor, através de consultas à comunidade em audiência pública e solicitação de empreendedores e agentes políticos, a altura de 

prédios passou a ser livre na Zona Mista 2, sendo proporcional ao tamanho do lote. Ocorre que esta alteração acaba por refletir 

em outros pontos da lei, como exemplo a dimensão de rampas e vagas de garagem dentro do lote, sendo este o caso da 

requerente que pretende construir edifício de 20 andares, demandando grande quantidade de vagas de estacionamento. Portanto, 
entendendo que esta é uma demanda que afetará o coletivo, e não apenas ao caso específico da requerente, os conselheiros 

entenderam ser necessária a elaboração de proposta de alteração na legislação. O Conselho destaca, porém, que o assunto entrará 

na sequência das discussões do órgão, que possui outras situações prioritárias e urgentes para deliberação, sendo que caso a 
construtora possua urgência para a concepção do projeto, deverá adequar-se às disposições atuais da lei. No contrário, deverá 

aguardar as demais deliberações do Conselho, sendo que também outras questões serão reavaliadas, em especial à questão de 

garagens e outras decorrentes da altura livre de prédios na ZM2, conforme solicitação dos conselheiros Marcelo Muller e Edemir 

Livinalli. O Conselho também destaca que possível modificação na lei depende da apreciação do Poder Legislativo, não havendo 
dessa forma como estipular prazo para que as alterações sejam efetivadas, tampouco há garantia de que as alterações sejam 

aprovadas. 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, 06 de maio de 2019. Ricardo Forgerini. 
 


