
Ata nº 56/2020 

Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, 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 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 

deu as boas vindas aos presentes e se procedeu o início das discussões acerca do conteúdo da pauta. Excepcionalmente para esta 

reunião, foi solicitada pelo requerente, a sua participação e de mais dois responsáveis técnicos, para que os mesmos explanassem 

pontos acerca do assunto de que se trata o protocolo. Sendo assim, além da presença dos membros do Conselho do Plano Diretor, a 

reunião contou com os três representantes do requerente (Josué de Oliveira Prestes, Eng. Jairo Souza e Eng. Ricardo Arsego), o 

Secretário da Fazenda Municipal, Sr. Celso Endres e um representante da Câmara de Vereadores, o Sr. Vagner de Oliveira. Cabe 

ressaltar que ambos os protocolos (nº 2670/2020 e nº 2679/2020) que formaram a pauta da reunião tiveram um mesmo requerente, a 

Construtora Josué Eireli. Ainda, é válido informar que a empresa possui um projeto de construção de uma edificação 

comercial/residencial em andamento junto ao setor responsável do Município, cuja aprovação segue indeferida por não atender 

aspectos da legislação vigente, e, tendo em vista tais aspectos, foi motivado o pedido de análise do Conselho do Plano Diretor. A cópia 

dos requerimentos foi enviada previamente aos conselheiros e algumas cópias do mesmo foram disponibilizadas no local para 

apreciação. I – A reunião efetivamente iniciou com a fala do Eng. Jairo Souza, assessor da área de engenharia da Construtora Josué, 

que após se apresentar e falar brevemente de sua experiência profissional, esclareceu que sua presença na reunião se deu no intuito de 

defender a técnica e a boa qualidade de vida e se propôs a falar tecnicamente e com embasamento, haja vista o seu amplo 

conhecimento em urbanismo e elaboração do plano diretor de outro município. Já no início de sua fala comentou do desconforto e 

animosidade gerado pela construção de uma edificação de 21 pavimentos em uma cidade de pequeno porte, como se enquadra nosso 

Município, e, que um empreendimento de tal magnitude agrega muito valor, mas não pode interferir no fluxo da cidade. Abordando 

um panorama geral, o Eng. Jairo citou o livro “Cidade para pessoas”, de Jan Gehl, citando que as demandas de taxa de ocupação de 

lotes de empresários/comerciantes são válidas, mas deve prevalecer a técnica para a tomada das decisões no momento de elaboração 

do Plano Diretor de um município, visto que moramos em um local que teve o crescimento desordenado por falta de planejamento, 

como é muito comum em nosso país. Neste sentido, o Eng. Jairo salientou a importância de atualização do Plano Diretor do 

Município, que segundo o Estatuto das Cidades, deve ser revisado a cada dez anos; ainda, salientou o papel do Conselho, que tem 

como uma de suas funções analisar os casos especiais e omissos não contemplados em lei, de modo que haja uma adequação quando 

houver demanda. Assim sendo, e especificamente falando do projeto que está tramitando junto ao Município, o Eng. Jairo foi enfático 

ao dizer que nas condições em que o mesmo está apresentado, não há a possibilidade de aprovação junto ao Município, pois possui 

aspectos que não estão em conformidade com a legislação. Todavia, sua presença na reunião também ocorreu no intuito de explanar as 

situações que pela empresa foram consideradas omissas na legislação, na tentativa de receber um parecer favorável do Conselho para 

que os aspectos do projeto que atualmente estão em desacordo com a legislação fossem aceitos. II – Dos protocolos a serem 

analisados, foi eleito como primeiro assunto a ser tratado o requerido no protocolo sob o nº 2670/2020, onde é solicitada a alteração na 

relação de número de veículos comportados em uma rampa simples ou dupla para acesso a uma edificação e/ou pavimentos de 

garagem. Novamente o Eng. Jairo iniciou sua fala com uma abordagem ampla, destacando que o número de vagas de garagem deve ser 

compatível com a realidade local, para que não haja influência no fluxo dos arredores. Utilizando-se de dados do Detran, foi mostrada 

uma tabela comparativa identificando o crescimento da frota de veículos local no período de 14 anos, e, com isso, foi possível concluir 

que em nosso Município houve um aumento de 89% na frota, o que atualmente equivale a dizer que 9 a cada 10 munícipes possuem 

carro. Prosseguindo com a explanação, o Eng. Jairo salientou que neste caso o que mais tende a interferir no tráfego local é o fato de 

existirem veículos estacionados junto ao logradouro, do que propriamente a formação de filas para entrada e saída destes veículos, 

como foi posto em audiência pública, quando este tema já havia sido discutido e votado. Ainda, destaca que a existência de filas se 

deve à centralização da cidade, pois os polos geradores de interesse estão predominantemente em área central. Sendo assim, concluiu 

que quanto mais garagens forem oferecidas no interior da edificação, menor a influência no fluxo local e que a questão de implantação 

de rampa simples ou dupla interfere somente aos moradores da edificação. III – O próximo assunto tratado foi a solicitação 

protocolada sob o nº 2679/2020, onde o requerente aponta como omissa em lei (LC 121/15) uma situação de aproveitamento de recuo 

lateral, pedindo, portanto, a análise do Conselho. Primeiramente, a nível de informação, é importante ressaltar que a edificação estará 

localizada na Zona Mista 2 do Município, que obedece aos seguintes índices urbanísticos: 

 
Atentando para o item “afastamento lateral e fundos quando não houver aberturas”, para edifícios acima de 4 pavimentos, como é o 

caso, observa-se que a partir do 3º pavimento deve haver afastamento lateral expresso pela fórmula 1,5H + H/20, sendo H a altura da 

edificação. O que ocorre, neste caso, é que no projeto da edificação consta uma rampa de acesso de veículos no terceiro pavimento 

(que é essencialmente composto por garagens), rampa esta, que vem em continuidade do segundo pavimento e está localizada na área 

de recuo lateral prevista. Na forma como se encontra a lei, não poderia ser ocupado o recuo para construção de uma rampa como está 

apresentado em projeto, e, por este motivo, novamente o Eng. Jairo frisou que o projeto encontra-se em evidente desacordo com a 

legislação municipal. Frisou o mesmo: “essa é a minha interpretação e isso gera a omissão da lei. A lei nunca imaginou que ia vir uma 

construtora aqui e construir uma rampa. Essa rampa aqui cumpre a lei. A rampa física cumpre lei. O que não cumpre a lei? O veículo 

passando na rampa”. Salientou o Eng. Jairo que o Engº Edemir (analista do projeto) está correto e não tem como aprovar o projeto da 

Empresa Josué na forma que foi apresentado, visto que o mesmo não atende a legislação em vigência. Por quê? Porque só se pode 

aprovar o que está na lei. E os casos especiais? Se o Conselho entender que pode aí o prefeito sanciona a ata e ele pode aprovar. Assim 



como está, ele não pode aprovar. Deste modo, o requerente vê uma omissão na lei, no sentido de que a construção da rampa física sem 

cobertura não descumpre a previsão legal, visto que analogamente a esta poderia haver no local uma laje impermeabilizada, que teria 

praticamente as mesmas características. O Eng. Jairo salientou ainda que, do ponto de vista da empresa, há o entendimento que não é 

permitido construir avanços físicos no recuo obrigatório, porém, não há impugnação quanto ao uso de bens móveis, que no caso é a 

passagem de veículos na rampa na área de recuo. Voltando a função básica do recuo, o Eng. Jairo entende que o mesmo deve atende à 

critérios de ventilação e iluminação, e que estes não são afetados com a rampa e o fluxo de veículos sobre ela. Para melhor ilustrar a 

situação, foram mostradas imagens em corte e planta baixa do pavimento em questão, chegando à área da rampa de 23,64m² que 

estaria avançando sobre o recuo. Novamente o convidado salientou que é uma situação omissa, mas deixou o questionamento se o 

mais pode influenciar na ventilação e iluminação é um anteparo físico ou móvel, dando o entendimento de que um veículo pouco 

influencia nestes casos. Em seguida o Eng. Jairo mostrou o resultado do estudo da propagação de som dos veículos que estiverem na 

rampa, salientando primeiramente que a entrada ficaria a 2,17m de distância da divisa, e neste ponto a edificação estaria com 8,55m de 

altura, dada a construção de uma platibanda no local. Assim, concluiu que a influência da propagação de som não é significativa, pois 

o anteparo físico ficará aproximadamente 9cm acima do carro mais alto que pode ter acesso a rampa, considerando as alturas dos 

veículos mostradas em uma tabela comparativa. Ainda, disse o Engº Jairo, que o Engº Edemir está correto em relação ao fechamento 

de parede frente aos boxes final 17 ao 22 no terceiro pavimento salientando que a platibanda faz parte do telhado e o afastamento 

necessário, não faz. Com isso, o convidado finalizou sua fala e colocou a palavra à disposição. Neste momento, o Eng. Edemir, 

membro do Conselho do Plano Diretor, que está analisando o projeto da edificação, comentou a respeito da apresentação do projeto 

junto à prefeitura. Destacou o conselheiro, que foi apresentado um primeiro projeto para o qual foi feita uma análise preliminar e que 

posteriormente foi apresentado um novo projeto com outra concepção. Seguiu citando diversas situações de inconformidades nos 

elementos de projetos, destacando que o Engº Ricardo admitiu serem erros de projeto, e que tais erros dificultaram a análise, e que, por 

exemplo, a representação de planta baixa e corte não eram compatibilizadas, constando área descoberta sobre a rampa na planta baixa 

e com cobertura e fechamento na divisa até o terceiro pavimento. Passou a destacar as concepções de projetos quanto ao número de 

vagas de garagens que iniciou com 65 vagas e que em etapa posterior passou para 90 e relatou que foram apresentados boxes com duas 

vagas, mas contabilizando apenas um veículo e que segundo o Engº Ricardo foi apresentado dessa forma “pra ver se passava”, assim 

como, depois criado um depósito com 60 cm para reduzir o box duplo transformando em uma vaga. Disse ainda, que não tem hipótese 

alguma a questão de perseguição da empresa por parte do analista, destacando, em resumo, que diante dos erros de projeto e 

apresentações divergentes não há necessidade de perseguir a empresa. Pontuou que não se pode apresentar parecer do conselho de 

forma a atender de forma específica a Empresa Josué, devendo formatar em norma legal que atenda a todos. Finalizando manifestou 

que, em fala com o responsável técnico da empresa, o analista foi informado de que a incompatibilidade refletia erro de projeto, 

todavia, entendendo que o projeto não expressa o que é dito e sim o que está representado, a forma como será executada a construção 

não é uma questão de interpretação. Por fim, especificamente em relação à rampa que avança no recuo do terceiro pavimento, foi 

observado que no folder de lançamento da edificação era prevista a cobertura da rampa neste ponto e fechamento na divisa até o 

terceiro pavimento, o que não está de acordo com a legislação. Portanto, foi comentado que o projeto deve estar alinhado e aprovado 

antes da divulgação do lançamento do mesmo, observando novamente que o empreendimento deve se adequar à legislação e não o 

inverso. Neste momento, o proprietário/empreendedor da edificação, Josué, agradeceu a presença dos membros do Conselho e deixou 

sua colocação no sentido de que alterações na lei podem ocorrer visto que a legislação é recente, e tendo em vista o porte do 

empreendimento, podem aparecer situações que não foram previstas e contempladas. Em relação aos erros no projeto apontados pelo 

analista do projeto, o empreendedor afirmou que a empresa buscou consultoria externa, inclusive do Eng. Jairo para assessoria técnica. 

Destacou o mesmo dizendo “só deixo registrado então, Livinalli, da empresa acredito que não foi questão de interpretação e sim, 

talvez, o não saber ou não interpretar bem a lei, que passou o nosso engenheiro lá na primeira vez que foi encaminhado. Portanto nós 

contratamos uma pessoa que tem um conhecimento um pouco melhor pra nos ajudar, pra entender melhor e fazer da melhor forma 

possível”. Por fim, o empreendedor destacou que o intuito da empresa é fornecer vagas de garagem e acesso a elas, de modo a 

minimizar a interferência no tráfego do entorno. Aproveitando a presença do empreendedor e responsáveis técnicos, o secretário da 

fazenda se pronunciou no sentido de pedir que seja retratada, em meio de acesso público, uma situação que gerou um certo 

desconforto, visto que a empresa divulgou a prefeitura como sendo impeditiva na aprovação do projeto, ainda que ciente da 

inconformidade legal de seu projeto. Em resposta, manifestou-se o proprietário da empresa dizendo “Quanto ao jurídico, veja bem, a 

empresa se aconselha com vários profissionais. Um profissional técnico e um profissional da advocacia. E, às vezes, o advogado dele 

tomou atitude de talvez num sentido de defesa que não era o melhor para o momento. Ele falou uma coisa que não foi, o discurso dele 

se vocês bem sabem se deve tá gravado, não foi lido e muito menos assinado pela empresa. É uma coisa técnica dele. Ele achou por 

melhor aquela forma”. Em sequência manifestou-se o Conselheiro Gilberto Sassi, que disse ser advogado também e quando é 

contratado por alguém que fala por essa pessoa. Disse ainda, “Se o teu advogado falou na câmara o que ele falou representa a empresa 

então a empresa é obrigada a assumir o que ele disse, porque ele é representante dele”.  Outra questão relacionada ao assunto entrou 

em pauta, agora em relação ao embargo da obra. Atualmente a edificação está com a obra paralisada, tendo em vista a notificação de 

embargo nº 128, emitido em 16 de junho de 2020. Ocorre que até esta data já haviam sido executadas as fundações e o entrave neste 

sentido é que com a existência das fundações, algumas alterações no projeto não podem ser feitas, o que causa uma pressão ainda 

maior nos conselheiros, pois o embargo gera uma pressão popular inversa. Foi frisado ainda, que as mudanças na fase de projeto são 

mais fáceis e baratas do que após o início da obra (fundação), e, segundo se tem dados, antes disto foram realizadas reuniões com os 

responsáveis técnicos para sugerir alterações de projeto, que não foram acatadas. Ficou alinhado entre todos que a iniciativa de 

construir uma edificação de 21 pavimentos no município pode despertar no munícipe o interesse por morar em apartamento, o que 

impulsiona o comércio neste sentido. Ainda, ficou claro que o projeto é passível de aprovação, mas precisa se adequar à legislação... 
neste sentido, foi comentado que outros empreendedores que já construíram aqui, cumpriram as exigências antes de iniciar a 

construção, e por isso, deveria ser encontrada uma forma de ser justo para todos. Um dos responsáveis técnicos da empresa sugeriu que 

uma resolução poderia atender à solicitação e assim o imbróglio estaria resolvido, a exemplo do Edifício Residencial Ilhéus, que teve 

um impasse resolvido através de uma resolução. A presidente do Conselho agradeceu a presença do empreendedor e responsáveis 

técnicos e estes deixaram a sala para que os conselheiros pudessem discutir e votar em relação aos assuntos protocolados. IV – Os 

conselheiros iniciaram a conversa concordando que o projeto deve estar adequado à legislação vigente, antes do início das obras, 



independente do porte da edificação. Foi percebida também, a ciência do empreendedor sobre seguir a ordem legal – primeiro aprovar 

o projeto, para aí dar início à construção e depois lançar e vender as unidades. Tem-se a questão do embargo, que só pode ser dado 

após o início da obra, e que foi efetivamente entregue, porém a este ponto as fundações já estavam executadas. A conversa dos 

conselheiros seguiu no sentido de entender que a questão imposta não é deferir ou não o pedido da empresa, mas disciplinar em lei de 

modo a contemplar a todos. Tendo em vista esta questão, só é possível o deferimento, quando são criados parâmetros, para que 

assuntos e situações do mesmo teor não voltem a ser discutidas de forma individual no Conselho. O tema rumou no sentido específico 

ao pedido no protocolo 2679/2020, quando os conselheiros debateram que o caso entendido pelo requerente como omisso em lei, é, por 

seu entendimento, um ponto que, pelo contrário, está claro na legislação. A fundamentação para isto é no sentido de dizer que no 

momento em que uma área é ocupada, ela contabiliza como área útil e especificamente neste caso, a rampa existe unicamente para 

atender ao 3º pavimento, fazendo teoricamente parte deste, portanto. Se faz parte do terceiro pavimento, de fato não existe hoje 

disciplinado em lei a ocupação do recuo à altura do pavimento na região/zona onde será construída a edificação. Analogamente, se 

falou da existência de terraços, que obedecem aos recuos laterais exigidos, o que não aconteceria no caso da rampa, pois a mesma 

avança até a proximidade da divisa por onde os veículos teriam acesso. Indo além e verificando a questão do desconforto sonoro aos 

vizinhos pela existência da rampa na divisa, concluiu-se que apesar de não ser exigido o estudo de impacto de vizinhança, já que a 

legislação não define com exatidão se o empreendimento deve realizar o estudo, este é um ponto que deve ser levado em consideração. 

Todavia, este fator só merece atenção no caso de deferimento do pedido para construção da rampa em tal local. A presidente do 

Conselho Arq. Jeisy Faria, fez referência as unidades já vendidas no empreendimento em questão. Neste ponto, os conselheiros 

observaram que deveriam ser delimitados os pontos para votação. A primeira questão a ser votada é em relação ao protocolo nº 

2670/2020, perguntando se o conselheiro era favorável ou contra aumentar de 30 para 50 o número de veículos que podem trafegar em 

uma rampa de garagem simples. Vale ressaltar que tal assunto já havia sido discutido junto ao Conselho e naquele momento recebeu 

um parecer favorável, porém, foi indeferido ao ser votado em audiência pública. Sendo assim, 02 conselheiros mantiveram seu voto 

favorável ao aumento, porém, os demais motivados pelo indeferimento recebido na audiência pública e por questionar a segurança e 

comodidade dos proprietários, optaram por votar contra o aumento. Deste modo, valendo o voto da maioria, foi indeferido o pedido do 

protocolo nº 2670/2020. Em relação ao protocolo nº 2679/2020, foi perguntado aos conselheiros se eram a favor ou contra de permitir 

o uso do recuo para a construção da rampa, deixando claro que nesta situação não pode haver cobertura na área que avança ao terceiro 

pavimento. De imediato 04 conselheiros se posicionaram contra o deferimento do pedido e os demais pontuaram que havendo a 

possibilidade de disciplinar a questão em lei, a rampa e acesso em si não seriam um problema. Porém, buscando alternativas, não foi 

encontrada uma forma parametrizar em lei de modo a atender toda a população, sem vincular/ajustar a alteração obrigatoriamente ao 

pedido deste protocolo. Por isso, de comum acordo, de forma unânime, os conselheiros optaram por indeferir o pedido de uso do recuo 

(protocolado sob o nº 2679/2020), ficando a cargo da empresa fazer as alterações necessárias para atender à legislação vigente. Como 

conclusão, tem-se que o projeto ainda não é o definitivo, e que estas alterações ainda são passíveis de projeto e execução. 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 presentes conforme lista de presença. Ibirubá/RS, 14 de outubro de 2020. 

 


