
Ata nº 50/2019 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, tendo por local a Biblioteca Pública, situada na Rua Dumoncel Filho, nº 
1031, 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 a pauta. I – Primeiramente foram atualizadas as informações 
sobre o andamento das comissões que discutem a legislação sobre Regularizações, Passeio Público e Equipamentos Públicos em Áreas 
Verdes. Segundo a presidente do Conselho a comissão que discute sobre os passeios públicos está mais atrasada e relembrou que o 
prazo para finalização das discussões é até o final de ano. Sobre a comissão dos equipamentos públicos o conselheiro Marcelo Müller 
disse que realizou pesquisa com fabricantes de brinquedos infantis para poder mensurar a quantidade de equipamentos necessários para 
uma determinada população e a partir disso desenvolveu “módulos” que irá levar para discussão da comissão. Quanto à comissão da 
legislação sobre Regularizações, o conselheiro Edemir Livinalli explanou que as discussões já estão avançadas e a legislação já está 
praticamente formatada com o estabelecimento de datas limites e demais parâmetros para os processos de regularização. Em seguida 
foi apresentado novo membro do conselho indicado pelo CREA o Engenheiro Civil Nathan Prates de Oliveira, que substituirá o 
conselheiro Valter Marcelo Zitske que também é o atual vice-presidente do conselho. Assim, a presidente também lembrou que o 
conselho deverá eleger um novo vice-presidente. II – Cobertura Verde – retomando as discussões da reunião anterior foi apresentada a 
proposta de redação final para a inclusão da Cobertura Verde na Legislação redigida pelo conselheiro Edemir Livinalli. Foi 
apresentada a definição do termo cobertura verde e também foi definido que terraços que forem cobertos por plantas herbáceas não 
serão contabilizados como área construída como forma de incentivar esta prática construtiva no município aumentando assim, as áreas 
permeáveis nas edificações. O texto foi apreciado pelos conselheiros e aprovado. III – Em seguida foi apreciado o requerimento do Sr. 
Gernot Fernando Weiss que solicita alteração na legislação para que possam ser incluídas novas tecnologias para sistema de tratamento 
de esgoto como Biorretores e Biofiltros anaeróbios em fibra de vidro. A legislação municipal para sistema de tratamento de esgoto 
baseia-se nas normas NBR 7229 e NBR 13969 e estabelece o conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbio e poço sumidouro como o 
sistema padrão do município. Em discussão os conselheiros foram favoráveis à adoção de novas tecnologias para tratar o esgoto desde 
que seja estabelecido, em lei, um padrão para comprovar a eficiência desses sistemas inovadores. Foi sugerido pelo conselheiro 
Marcelo Müller que as empresas pudessem realizar uma espécie de licenciamento prévio no Departamento de Meio Ambiente 
certificando que seus produtos tem a mesma eficiência do sistema padrão estabelecido pela norma, assim quando algum munícipe 
optasse pelo sistema inovador esse já teria uma certificação não sendo necessário a cada processo a apresentação de laudos e ART´s 
comprobatórios. Finalmente, para a próxima reunião, o conselheiro Marcelo Müller tentará apresentar a “certificação” de uma empresa 
com quem ele tem contato para que o conselho possa iniciar o trabalho de desenvolvimento desse padrão. Nada mais havendo a tratar, 
encerro a presente ata, que segue datada e assinada por mim 2° secretário que a lavrei e pelos demais, conforme registro de assinaturas 
na lista de presenças. Ibirubá – RS, 13 de setembro de 2019. Roberta Suelen Ahlert Durigon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


