
Ata nº 54/2020 

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

Filho, nº 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 abertura da reunião dando as boas vindas e apresentando aos demais 

conselheiros o novo membro do Conselho, Gilberto Alves Sassi, que representa a OAB – Subseção Ibirubá. Por meio do ofício nº 

001/2020, de 31 de janeiro de 2020 foi solicitada a inclusão de membro representante da entidade. Desta forma, o supracitado passa a 

ocupar a vaga de titular junto ao Conselho do Plano Diretor, e a suplente da entidade permanece sendo Maria Zeni. II – O expediente 

único da reunião ordinária desta data referiu-se a esclarecimentos solicitados na última reunião do Conselho do Plano Diretor. 

Conforme parecer de nº 001/2020, fornecido no dia 07 de fevereiro de 2020 ao requerente Josué de Oliveira Prestes, em resposta ao 

protocolo de nº 228/2020 já mencionado e descrito na ata de nº 53/2020, os conselheiros solicitaram o encaminhamento de 

informações acerca das atividades especificamente pretendidas ao imóvel, enquadradas como Comércio Varejista I, atividade que o 

requerente pediu deferimento para atuar junto ao imóvel. A resposta se deu por meio do protocolo nº 479/2020, onde através de um 

texto, foi realizada uma abrangente explanação acerca dos benefícios da implantação deste tipo de comércio no local. O texto, que já 

havia sido divulgado via e-mail aos membros do conselho, foi disponibilizado impresso para que os mesmos relessem e fizessem suas 

considerações. Como o assunto foi objeto de discussão na reunião anterior, os conselheiros apenas debateram acerca dos benefícios 

citados, do ponto de vista do empreendedor. No enfoque público, de modo a premiar toda a população, em especial aos que constroem 

junto a Zona Industrial do Município onde o terreno se encontra, foi unânime a decisão dos conselheiros de que tal assunto é passível 

de discussão junto à audiência pública, devendo ser proposto que tal atividade seja incluída na legislação pertinente (Lei 

Complementar nº 121/2015), para que outras iniciativas que ali pretendem se instalar sejam abrangidas e amparadas pelas leis 

municipais. Um item que foi destacado de forma unânime pelos conselheiros é que mesmo que a atividade seja incluída neste 

zoneamento (Zona Industrial), os índices urbanísticos devem ser obedecidos em conformidade com a legislação atual. Sendo assim, 

fica sob a responsabilidade do requente protocolar o pedido à administração municipal. III – Foi retomada, na oportunidade, a 

discussão acerca do protocolo de nº 2308/2019, que solicita “a análise de possibilidade e viabilidade de alteração na legislação a fim de 

acrescentar uma nova alternativa de sistema de esgoto, biorreator e biofiltro anaeóbios fabricados em fibra de vidro, sistema este 

baseado na NBR 12209”. Ainda sem conclusão definitiva, os conselheiros observaram que não foi atestado o funcionamento/eficiência 

do sistema referido através de legislação vigente. Este ponto dificulta inclusive a análise e aprovação dos projetos, tanto para o setor do 

meio ambiente, quanto para o setor de projetos, pois não existem parâmetros de cálculo de capacidade do sistema. Visto isto, alguns 

conselheiros buscaram pelo tema na legislação de outros municípios, porém, nada foi encontrado. Por isso, embora os conselheiros 

estejam em constante estudo sobre o assunto, esta pauta ainda encontra-se em pendência. 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, 06 de março de 2020.  


