
Ata nº 53/2020 

Aos sete dias do mês de fevereiro de 2020, tendo por local a sala de reuniões da Biblioteca Pública Municipal, situada na Rua 

Dumoncel Filho, n.º 1031 , às oito horas e trinta minutos, 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 sessão na ordem da 

pauta conforme segue: I – Primeiramente a presidente fez a leitura do Memorando Interno n.º 012/2020 da Secretaria da Fazenda que 

indica novos representantes para o Conselho, bem como alteração de titularidade, ficando da seguinte forma: Representando a 

Fiscalização de Obras, titular Daiara Wiedtheüper de Campos e suplente Marcelo Gunchoroski; representando a Fiscalização 

Tributária, titular Carolina Elicker e suplente Leandro Reetz da Rosa. O conselheiro Ricardo Forgerini destacou que em breve será 

emitida uma nova portaria a fim de atualizar os conselheiros, no entanto está aguardando uma nova indicação da OAB, haja vista que a 

atual titular da entidade Karina Doninelli encaminhou e-mail solicitando sua saída devido aos compromissos assumidos com o 

COMAJA impossibilitá-la de atuar nas atividades do Conselho. Na oportunidade, o conselheiro também comentou que está saindo da 

função de 1º Secretário do Conselho, passando a indicar a nova conselheira Daiara Wiedtheüper de Campos para o cargo. Sendo assim, 

os conselheiros aprovaram a indicação por unanimidade. A conselheira Daiara prontificou-se em conversar com a 2ª Secretária 

Roberta Ahlert Durigon, ausente na sessão devido período de férias, a fim de combinar as tarefas que cada uma irá assumir junto a 

secretaria executiva do Conselho. O servidor Ricardo destacou que embora não estará atuando como secretário, continuará sendo 

membro do Conselho representando a Secretaria da Administração e Planejamento. II – Na sequência foi analisado o requerimento 

protocolado sob n.º 228/2018 da Construtora Josué que solicita parecer quanto a utilização do § 3º do art. 10 da Lei Complementar n.º 

121/2015, em imóvel de sua propriedade localizado na Zona Industrial (ZI), possuindo frente para a RS 506 e RS 223, no qual o 

requerente pretende se utilizar dos índices e atividades da Zona Mista 5(ZM5), uma vez que o referido imóvel é limítrofe a este 

zoneamento. O requerente ainda informa que pretende instalar no local Comércio Varejista I, atividade 03, conforme classificação da 

LC nº 121/2015, e que o pavilhão a ser executado terá uma área de 4.200,00m². Os conselheiros solicitaram um maior esclarecimento 

de qual atividade especificamente será exercida no local para que não haja conflito com as atividades industriais existentes na região, 

bem como para melhor analisar a viabilidade técnica da solicitação e aplicabilidade da legislação citada. Desse modo, o Conselho 

aguardará a informação para que possa emitir parecer conclusivo sobre o assunto. III – Em meio a reunião compareceu o Prefeito Abel 

Grave a fim de sanar algumas dúvidas quanto a minuta do decreto referente à urbanização de área verdes, especificamente quanto a sua 

aplicabilidade em áreas verdes já existentes. Os conselheiros esclareceram que o decreto se aplicará nas novas áreas verdes a serem 

implantadas em novos loteamentos, a partir da data do decreto, conforme dispositivo contido no mesmo. O chefe do executivo também 

solicitou informações acerca de como está o andamento da elaboração de normativa para a questão das regularizações de obras, 

citando exemplos de alguns cidadãos que estão aguardando a definição a fim de regularizar seus empreendimentos. A presidente Jeisy 

Faria informou do andamento, sendo este um dos assuntos que estão na sequência para discussão nas próximas reuniões do Conselho. 

Após sanar as dúvidas, o prefeito ausentou-se da reunião devido a outro compromisso agendado. IV – Em seguida foi analisado o 

requerimento protocolado sob n.º 388/2020 de Lenois da Rosa e outros, que solicita alteração em parte do zoneamento industrial para 

zoneamento que permita a implantação de loteamento residencial. O Conselho posicionou-se desfavorável à alteração do Zoneamento 

Industrial para residencial, na região onde se localizam os imóveis das matrículas n.º 20.050 e 21.525, situados próximos a RS 223 e 

Rua Arnoldo Wollmeister, uma vez que a delimitação da zona destinada para indústrias está consolidada, sendo que já existem 

indústrias estabelecidas próximas aos referidos imóveis. Uma possível alteração para um zoneamento que permita o uso residencial 

acarretará em conflito com as atividades industriais já estabelecidas, limitando a atividade das mesmas e dificultando a instalação de 

novas indústrias próximas ao local. Os conselheiros também ressaltaram que existem situações no Município consolidadas antes da 

vigência do Plano Diretor, nas quais são recorrentes os transtornos causados pela proximidade desses usos. Destacou-se também que 

não é recomendável o acesso em área residencial através de rodovia, pois acarretaria em aumento considerável de fluxo de veículos, 

vindo a gerar maiores riscos no trânsito da mesma. Dessa forma, o Conselho do Plano Diretor entende não ser viável a alteração do 

Zoneamento Industrial para residencial na região solicitada pelo requerente, recomendando-se a implantação de loteamento industrial. 

V – Posteriormente, foi realizada a leitura do memorando interno n.º 010/2020 da Secretaria da Fazenda que solicita deliberação do 

Protocolo n.º 1105/2019 da Construtora Josué e prioridade para análise das demais alterações no Código de Obras do Município, 

sugeridas através do memorando interno n.º 152/2019, também da Secretaria da Fazenda. Dessa forma, as propostas de alteração na 

LC 169/2019 foram analisadas pelos conselheiros, sendo realizados os ajustes necessários.  Estará sendo enviada a legislação com as 

propostas de alteração encaminhadas pela Secretaria da Fazenda destacadas, conforme deliberação do Conselho, bem como o 

atendimento parcial ao sugerido pela Construtora Josué no que se refere a garagens particulares coletivas (Art. 128). Isso posto, o 

Conselho recomenda ao poder público a realização de audiência pública para exposição do assunto, a fim de que a opinião da 

comunidade possa ser utilizada como parâmetro para análise da viabilidade da alteração legislativa, especialmente quanto às alterações 

no Anexo I da LC 121/2015, especificamente nos índices urbanísticos da Zona Mista 2, localizada na região central da cidade. VI – 

Por derradeiro, foi abordado sobre as novas tecnologias para tratamento de esgoto, cujo assunto está pendente de finalização. A 

conselheira Elisangelas Althaus prontificou-se em estudar mais detalhadamente o assunto, trazendo ao Conselho posteriormente. Nada 

mais havendo a tratar, encerro a presente ata, que segue datada e assinada por mim 1ª secretária que a lavrei, Daiara Wiedtheüper de 

Campos, e pelos demais conforme lista de presença. Ibirubá – RS, 07 de fevereiro de 2020.  


