
Ata nº 51/2019 

Ao primeiro dia do mês de novembro 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. Quanto à questão das Regularizações, o conselheiro Livinalli comentou que algumas diretrizes foram traçadas, necessitando da 
compilação das ideias para que seja esboçado o projeto de lei específica sobre o assunto. O conselheiro também comentou que a 
reunião marcada para a semana anterior não ocorreu, pois a maioria dos membros da comissão não pode comparecer. Em seguida, o 
conselheiro Marcelo Muller, também comentou sobre a dificuldade da finalização dos trabalhos pelas comissões, havendo a 
necessidade de maior celeridade no processo, sendo que, quanto à urbanização de Áreas Verdes, novos loteamentos que estão em fase 
projeto dependerão da conclusão dos trabalhos para que possam ser liberados. O conselheiro aproveitou a oportunidade para apresentar 
o trabalho que desenvolveu através de estimativa populacional (crianças) de acordo com o número de lotes com respectivos módulos 
de equipamentos públicos.  A conselheira Elisangela Althaus se prontificou a elaborar estudo quanto à vegetação de áreas verdes para 
uma próxima reunião. Elisangela também comentou que embora se permita urbanizar parte de Áreas Verdes, especialmente aquelas 
que não tem vegetação, as mesmas devem funcionar como “pulmão”, com a preservação ou implementação de vegetação. No que se 
refere à Comissão de Passeios Públicos, o conselheiro Ricardo Forgerini destacou que, com a ajuda da servidora municipal Paula 
Zottis Junges, Arquiteta, a cartilha sobre o assunto está sendo formatada. Na oportunidade, o conselheiro Olindo de Campos 
questionou sobre a viabilidade da Prefeitura permitir uma permuta de área verde a qual uma empresa pretende se utilizar para 
ampliação da indústria. Os técnicos do Conselho o informaram que deve ser realizado o estudo ambiental da área para verificação da 
viabilidade, consulta à população local através de audiência pública, e, por fim, caso pertinente a permuta, a empresa deve permutar a 
Área Verde com outra de compensação superior a ser indicada pela Prefeitura, e dentro do perímetro urbano, uma vez que a 
implantação de áreas verdes visam minimizar os impactos causados pela urbanização. Também na oportunidade, o conselheiro 
Livinalli comentou que a colega Arq. Paula fez o mapeamento das áreas verdes e institucionais do Município, estando disponível para 
consulta. Em seguida, o conselheiro Ricardo Forgerini passou a coordenar a reunião uma vez que a presidente Jeisy Faria necessitou se 
ausentar da reunião por motivo de consulta médica. II – Posteriormente, analisando os assuntos da pauta por ordem de prioridade e 
também a necessidade de maior tempo para discussão dos outros assuntos, os conselheiros optaram por tratar sobre o Memorando n.º 
153/2019, da Secretaria da Fazenda/Setor de Análise de Projetos. O documento solicita análise do empreendimento residencial Riviera 
a ser construído no lote da matrícula 23.611, localizado na esquina formada pelas ruas Flores da Cunha e Getúlio Vargas, quanto à 
necessidade de elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), se considerado como obra de grande vulto, nos termos do artigo 
160 da LC 108/2014. O conselheiro Ricardo informou que para este assunto, a Presidente Jeisy resolveu se abster, uma vez que a 
mesma faz parte do processo. O conselheiro Livinalli destacou que tal solicitação tem por base o fato de que a legislação não 
estabelece critérios para identificar edificações e empreendimentos de grande vulto, sendo assim necessário posicionamento do 
Conselho estabelecendo se o referido empreendimento se enquadra na legislação referida. Os conselheiros entenderam que, embora se 
trate de um prédio de apartamentos com 21 pavimentos, fora do padrão comumente construído na cidade, não há necessidade de EIV, 
uma vez atendidos os índices urbanísticos previstos em lei, bem como não se tratará de edificação com trânsito de carga e descarga 
relevante, bem como há previsão de quantidade de vagas de garagem intra-lote superior a quantidade de unidades residenciais. III – 
Em seguida, o conselheiro Marcelo Muller discorreu sobre a pesquisa prévia realizada quanto a proposição de nova alternativa para 
tratamento de esgoto com biorreator e biofiltro anaeróbio em fibra de vidro. O conselheiro Livinalli, na qualidade de analista de 
projetos, comentou da necessidade em prever parâmetros na lei pelos quais seja possível inferir o dimensionamento mínimo 
necessário. IV – Devido a necessidade de maior tempo para discussão, o Memorando n.º 152/2019, também da Secretaria da 
Fazenda/Setor de Análise de Projetos, que encaminha propostas de alteração no Código de Obras, ficou para uma próxima reunião. 
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata, que segue datada e assinada por mim 1° secretário que a lavrei, Ricardo Forgerini, 
e pelos demais conforme lista de presença. Ibirubá – RS, 01 de novembro de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


