
Ata nº 55/2020 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2020, foi solicitado, por parte da Câmara de Vereadores, diretamente à Presidente do 

CONPLAD, Jeisy Faria, que apresentasse aos conselheiros o Projeto de Lei Complementar do Município, nº 007/2020, para que a 

partir disto fosse elaborado um parecer por parte do Conselho do Plano Diretor para posterior votação do projeto junto à Câmara de 

Vereadores. Cabe, neste caso, o entendimento de que as reuniões do CONPLAD foram temporariamente suspensas em virtude da 

pandemia do Covid-19, e, por isso, a apresentação do projeto de lei se deu através do envio do arquivo aos conselheiros, via e-mail 

individual e em grupo do whatsapp onde os mesmos são membros. O pedido da Câmara de Vereadores teve caráter urgente, visto que 

o parecer deveria ser emitido até a segunda-feira, dia vinte e cinco do mês de maio de 2020, para votação em sessão ordinária na 

Câmara na mesma noite. Sendo assim, a manifestação dos conselheiros foi solicitada em forma de resposta ao e-mail enviado, com os 

pareceres individuais, sugestões e alterações que achassem necessárias. Poucos conselheiros se manifestaram, sendo que a todos foram 

favoráveis ao proposto no projeto. À exceção de um conselheiro, os demais não apresentaram sugestões de alterações na proposta. Em 

relação às alterações propostas pelo conselheiro, entendeu-se que eram relacionadas apenas ao texto, mas mantinham o sentido original 

da redação, e, por isso, não foram apontadas no parecer final.  Na segunda-feira, foram compilados os pareceres individuais e a partir 

disto foi gerado um parecer final, onde foi deferida a redação da lei, condicionando que esta seja apresentada em audiência pública 

antes da aprovação. O parecer foi endereçado ao prefeito Abel Grave e entregue em mãos pela presidente do conselho, Jeisy Faria. 

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 pela presidente do conselho, Jeisy Faria. Ibirubá/RS, 25 de maio de 2020. 

 


