
Ata nº 48/2019 

Aos trinta e um 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, 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 tratado sobre a necessidade de rever disposto nos 

artigos 127 e 128 do Código de Obras que tratam sobre a questão das garagens tanto individuais quanto coletivas, uma vez que a 
redação não está clara e objetiva, bem como para alterar a dimensão das rampas conforme o nº de carros em prédios 

multifamiliares, visando disponibilizar maior número de vagas intra-lote, conforme deliberado na reunião extraordinária do 

Conselho (Ata n.º 47/2018). Dessa forma, a presidente informou que será formada uma comissão a fim de apresentar a proposta 

de redação para apreciação na próxima sessão ordinária do Conplad. II – Em seguida foi trazido à discussão o requerimento 
protocolado sob n.º 1396/2019, de Augusto Delmar Stefanello, encaminhado ao Conselho através de memorando interno da 

Secretaria da Administração e Planejamento. O requerente solicita reanálise de proposta apresentada por ocasião das reuniões 

das comissões instituídas no processo de revisão do plano diretor, no tocante a possibilidade de implementação de telhado verde 
sem que este seja considerado área construída. O Conselho esclarece que a proposta não foi indeferida pela comissão técnica que 

analisou a proposta à época, como citado pelo requerente, apenas entendeu não se tratar de área construída, uma vez se tratando 

de telhado ou cobertura sem utilização, assim como um telhado coberto com telhas, aluzinco, ou outro material qualquer, não 
havendo dessa forma necessidade de constar na legislação, pois na hipótese de surgir algum projeto com previsão para 

implementação de telhado verde nestas condições, não haveria restrição na legislação. Analisando, porém o protocolo citado 

percebe-se que a proposta apresentada na época da revisão da legislação careceu de melhores explicações acerca do que o 

requerente propusera, explicações estas agora trazidas no requerimento, sugerindo não somente a ideia de telhado, mas também 
de teto verde como área contígua a terraços, ou seja, com utilização. Dessa forma, o Conselho entende ser pertinente a legislação 

conter disposições acerca do assunto, de forma a estabelecer parâmetros que caracterizem e diferenciem telhado verde de teto 

verde, bem como para incentivar a implementação dos mesmos devido seus benefícios evidentes. Sendo assim, o Conselho 
estará elaborando estudo sobre a questão para posterior proposição de dispositivos a serem incluídos na legislação. O Conselho, 

no entanto ressalta que o mesmo não tem competência para propor legislação referente a questões tributárias e estabelecer 

incentivos fiscais, podendo é claro, fomentar junto ao poder público a criação de incentivos nesse sentido. A presidente informou 
que também será formada uma comissão a fim de realizar o estudo para apresentação na próxima sessão ordinária do Conplad. 

III - Na sequência foi lido aos conselheiros, o ofício do Eng. Civil Valter Marcelo Zistke solicitando o desligamento do 

Conselho devido a compromissos profissionais assumidos, impedindo-o de participar ativamente como conselheiro e Vice-

Presidente, informando também que o CREA será devidamente comunicado a fim de indicar outro profissional para assumir a 
vaga. O engenheiro também agradeceu pela acolhida recebida na sua curta permanência junto ao Conplad. Dessa forma, o 

Conselho estará aguardando a indicação para convocar assembleia para eleição de um novo vice-presidente. IV- Em seguida, foi 

comentado aos conselheiros que em abril foi aprovada a alteração na legislação que acresce o § 5º ao artigo 8º da LC 121/2015, 
conforme segue: “§ 5º Excetua do disposto no § 1º, os Distritos de Alfredo Brenner e Santo Antônio do Bom Retiro, que poderão ter 

instalada atividade diversa das listadas no Anexo I, sendo obrigatório para tanto, a realização de audiência pública junto à respectiva 

comunidade com a aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros presentes na sessão. (AC) (acrescentado pelo art. 1º da Lei 

Complementar nº 172, de 23.04.2019)”; Também foi corrigido o Anexo I da mesma lei, na coluna “Afastamento lateral e fundos 

quando houver aberturas”, passando a constar a seguinte redação para todos os zoneamentos: “Conforme art. 91 do Código de 

Obras”. V – Na oportunidade, havendo tempo hábil para discussão na reunião, foi incluído na pauta o requerimento protocolado 

no dia anterior, sob n.º 1477/2019, de Eder Damiani, que solicita parecer sobre viabilidade de ampliação do perímetro urbano, 

englobando imóvel matriculado sob nº 19.105, correspondente à área localizada na Linha 8, situada na Rua Benno Aloisio 
Matte, no lado leste do Loteamento Residencial Colina, conforme mapa anexado ao requerimento. Considerando que a área 

pretendida não está contemplada como área de expansão urbana conforme mapa do Anexo II da Lei Complementar 121/2015, 

que trata sobre o uso e ocupação do solo urbano; considerando que o atual perímetro urbano é demasiadamente grande, 

possuindo diversas áreas ainda não urbanizadas, caracterizando-se como vazios urbanos ou subutilizadas; considerando que 
estarão sendo aplicados gradativamente pelo poder público instrumentos para forçar que as referidas áreas exerçam a função 

social da propriedade, de acordo com as diretrizes elencadas na Lei Federal n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e de acordo 

com as disposições da Lei Complementar 108/2014, que dispõe sobre o Plano Diretor de Ibirubá e em seu Anexo I mapeia as 
áreas prioritárias a serem devidamente ocupadas; e considerando especialmente o disposto nos incisos X, XI e XI do artigo 3º da 

Lei Complementar  108/2014, os conselheiros entenderam não ser possível a ampliação pretendida pelo requerente, indeferindo 

o pedido ora apresentado, em conformidade com o § 2º do artigo 64 da mesma lei. VI – Após a conclusão da pauta normal do 
Conselho, iniciou-se a reunião juntamente com os membros das comissões instituídas pela Portaria n.º 11.363/2019 que estarão 

elaborando propostas de legislação e diretrizes referentes à regularização de obras não atendidas pela atual legislação, passeios 

públicos e equipamentos públicos/áreas verdes. O objetivo da reunião foi apresentar as diretrizes para início das atividades e 

apresentar os trabalhos já iniciados, cabendo a cada comissão se organizar quanto à agenda das reuniões e locais de trabalho. 
Para a comissão das regularizações, foram escolhidos como coordenador o fiscal de obras Marcelo Gunchoroski e relatora a 

analista ambiental Elisangela Althaus; para a comissão dos passeios públicos, como coordenadora a Téc. em Edificações Simone 

Falcão e relator o Eng. Civil Fernando Küntzer; e, para a comissão de equipamentos públicos/áreas verdes, como coordenador o 
Arq. e Urb. Alfredo Iser e relatora a Arq. e Urb. Juliane Endres. Conforme estabelecido na portaria, as comissões terão o prazo 

de 06 meses para concluir as atividades, podendo ser, excepcionalmente, o prazo prorrogado, remetendo os trabalhos 

posteriormente ao Conselho do Plano Diretor. 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, 31 de maio 
de 2019. Ricardo Forgerini 


