
Ata nº 57/2019 

Aos trinta 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 iniciou 

a pauta. I – A pauta única da reunião é o ofício nº 230/2020, de 13 de outubro de 2020, enviado pelo Prefeito Municipal, Abel Grave. 

Vale ressaltar que cópias do ofício foram enviadas via e-mail com antecedência aos conselheiros e também foram disponibilizadas em 

vias impressas no momento da reunião. No ofício consta a proposta de ampliação do perímetro urbano, observando que, conforme 

previsto na LC 108/2014, art. 64, §2º, “as alterações que vierem a ser feitas no perímetro urbano, extensão urbana e zoneamento 

deverão passar pela aprovação prévia do Conselho do Plano Diretor”. Na redação foram apontadas as justificativas que amparam a 

proposta, que em suma são: I) A área com proposta de ampliação, fica contígua à uma área adquirida pelo Município, onde haverá a 

implantação de um loteamento popular; II) Algumas áreas caracterizadas anteriormente como vazios urbanos, estão com o processo de 

parcelamento em andamento e uma delas possui o loteamento concluído. III) Incentivo do crescimento da cidade no sentido sul/norte a 

partir da RS 223; IV) O Poder Público continuará a busca pela redução dos vazios urbanos ainda existentes, porém, destaca que “os 

lotes resultantes da urbanização destes vazios, possivelmente terão valores mais elevados em relação aos lotes em eventuais 

loteamentos nas áreas propostas para urbanização”. Para deixar os conselheiros a par do assunto, a presidente Jeisy Faria apresentou o 

tema, indicando que foi solicitado o parecer do Conselho para proposta de ampliação do perímetro urbano, em área contígua a uma 

gleba de 4 hectares (que está localizada no perímetro urbano) adquirida recentemente pelo Município. O intuito do Setor Público é 

implantar um loteamento popular nesta área. A proposta de expansão do perímetro urbano vem no sentido de permitir que a área 

contígua seja urbanizada, observando que a mesma já é classificada como zona de expansão, além que aumentar tal área, para futuras 

ampliações. Dando continuidade à apresentação do tema, o conselheiro Ricardo Forgerini comentou que a área que se pretende ampliar 

é de aproximadamente 62 hectares e que atualmente é de propriedade de várias pessoas; portanto, o pedido é configurado como de 

interesse conjunto da prefeitura e comunidade. A explanação dos conselheiros foi amparada pelas imagens da área mostradas em 

retroprojetor, para que os presentes pudessem visualizar a localização da área. Os conselheiros inicialmente apontaram no mapa a 

delimitação do perímetro urbano atual, mostrando os locais onde estão previstas as zonas de expansão, e, especificamente para este 

caso, observaram que uma parte da área com proposta de ampliação está fora desta região. De imediato, a presidente do Conselho, 

Jeisy Faria, pontuou que deve ser dada uma atenção à área que ultrapassa o limite do perímetro urbano, pois a parte que já encontra-se 

inserida neste não carece discussão. Esta fala veio no intuito de explanar aos conselheiros que em outros momentos já foi solicitada por 

contribuintes a análise e parecer do Conselho com propostas de ampliação para outras áreas, sugerindo que se deve ter precaução com 

os precedentes. Ainda neste sentido, o conselheiro Marcelo Müller pontuou, como já discutido em outras oportunidades pelo Conselho, 

que há uma tendência de que à medida que aumenta o meio urbano, haja a valorização dos “vazios urbanos”, e, por isso, a ocupação 

destes vazios deve ser priorizada através do parcelamento compulsório, como já regulamentado em lei (LC 108/2014), porém não 

colocado em prática pela administração. Para amparar sua fala, foi mostrado o mapa com o levantamento dos vazios urbanos existentes 

no Município. Seguiu destacando que à medida que são ocupadas as áreas de expansão, devem ser definidas as próximas. A partir 

deste ponto os conselheiros analisaram os locais onde é a tendência de expansão do perímetro urbano, concluindo que de fato o local 

referido tem potencial de crescimento, visto que é fica anexo à zona urbana. Em análise específica do mapa com a proposta de 

ampliação, concluiu-se que a zona de expansão urbana corresponde à aproximadamente metade da área indicada para aumento. Na 

imagem da esquerda, a área com proposta de ampliação; na imagem central, a delimitação aproximada de zona de expansão atual; e, na 

imagem da direita, a zona de expansão prevista atualmente. 

 
Fazendo uma análise geral do entorno, o conselheiro Edemir Livinalli observou que atualmente incide um grande fluxo de veículos 

vindos do bairro Hermany e das indústrias instaladas nesta região, pontuando que oportunizar o crescimento/aumento do perímetro 

urbano na área proposta pode inclusive evitar futuros problemas de tráfego nas vias de acesso. Com esta fala, os conselheiros 

debateram a respeito do trânsito de nossa cidade, que por falta de planejamento devido ao crescimento desordenado, não oferece 

condições favoráveis para o deslocamento; e, seria esta uma oportunidade de solicitar uma contrapartida do Município para que haja 

uma determinação prévia dos arruamentos, visando o melhoramento neste sentido. Falou-se da tendência do Município em ter a 

expansão do território futuramente para aquele local e das possibilidades de acesso para atender bem ao fluxo da região, destacando 

que as vias de acesso não terão transposição pela rodovia. Ainda em relação à projeção das ruas, o conselheiro Gilberto Sassi enfatizou 

que principalmente por ser uma área de 62 hectares é de suma importância a determinação dos arruamentos, para, dentre outros, evitar 

problemas de fluxo. Neste momento foram elencadas as vantagens de projetar os arruamentos, como evitar ruas descontínuas e 

mudanças na largura, situações que são muito comuns no Município atualmente. Deste modo, as áreas ao serem loteadas, devem se 

encaixar no perfil de arruamento pré-determinado e não o inverso. Foi pontuado que a projeção dos arruamentos depende de estudos e 

que o Conselho não dispõe de ferramentas para elaborar tal projeção, então deve ser proposta uma atuação em conjunto do poder 

público com o Conselho, para que as melhores alternativas sejam adotadas no sentido de locação das ruas na área onde será ampliado o 

perímetro urbano, visando o crescimento ordenado. Voltando ao assunto da ampliação do perímetro urbano, foi explicado aos 

conselheiros que para criar uma nova área de expansão, o projeto deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Relembrando o 

período em que foi presidente do CONPLAD, o conselheiro Marcelo Müller sugeriu de inicialmente não ampliar o perímetro urbano 

para áreas fora das zonas de expansão previstas, com a justificativa de que para ampliar o perímetro urbano, isto deveria ser feito 

primeiramente nas áreas de expansão definidas no Plano Diretor. Relembrou também que já foram negados pedidos de expansão de 



perímetro urbano, pois as áreas estavam fora dos locais onde a expansão da cidade era prevista, e o Conselho foi criticado por esta 

posição, por isso deve se ter um cuidado com os precedentes deste tipo de decisão. Observando no retroprojetor o mapa do município, 

especificamente no que constam as áreas de expansão, foi visto que o único local onde se tem a possibilidade de expansão para 

ocupação residencial, segundo o planejamento, é no entorno da área da qual foi recebida a proposta; isto significaria que aceitar a 

proposta de ampliação seria somente admitir uma área maior em um local onde já é previsto o crescimento da cidade, já que a 

tendência é que esta área se torne área de expansão. Foi visto novamente que existem formas muito favoráveis de interligar essa 

expansão com o centro, sem usar e esgotar as vias que já tem alto fluxo atualmente. Considerando mais uma vez disciplinar o 

crescimento naquela região, para que as áreas se adaptem aos arruamentos. Buscando um meio termo para a discussão, a presidente do 

Conselho, Jeisy Faria, propôs aprovar/permitir a ocupação da área que já encontra-se inserida na zona de expansão e solicitar a 

projeção das ruas da área adjacente, de modo que o Conselho posteriormente, com os arruamentos já estabelecidos, possa fazer uma 

nova análise e assim verificar a possibilidade de aprovar o aumento da zona de expansão. Foi discutido o impacto que a urbanização 

gera no entorno, já que no local proposto para ampliação da zona urbana, atualmente observa-se atividade rural. Desta forma, os 

proprietários ficariam impedidos de aumentar a sua produção, já que cria-se um limite no uso da propriedade; sendo assim, foi 

questionada a demanda dos proprietários de fazer loteamentos e de fato urbanizar essas áreas. Com o destaque para os lindeiros, 

proprietários da área onde se deseja ampliar a zona de expansão, foi esclarecido que os mesmos não foram consultados a respeito da 

proposta. O conselheiro Gilberto Sassi pontuou que é de suma importância a anuência dos proprietários, haja vista que alguns podem 

não concordar, pois não têm interesse na urbanização de sua área devido às restrições e incompatibilidades das atividades urbanas e 

rurais. Como sugestão, o conselheiro Marcelo Müller sugeriu que o entorno do Município deveria ser novamente estudado e as novas 

áreas de expansão demarcadas, preferencialmente já prevendo o sistema viário principal destas áreas e a sua conexão com a malha 

atual da cidade, salientou também ser contrário à atividade rural em meio urbano, e que deve ser cobrado do executivo a aplicação dos 

instrumentos previstos no Plano Diretor para a redução dos vazios urbanos em nossa cidade. Discutindo sobre a resposta a ser dada ao 

ofício recebido, os conselheiros pontuaram que: (1) deve ser cobrado pelo poder público a notificação dos proprietários que possuem 

vazios urbanos, para que haja o parcelamento compulsório, conforme previsto em Lei; (2) o que está previsto na zona de expansão, 

fica aprovado pelo Conselho; (3) o Conselho, em paralelo, para aprovar a expansão, solicita a realização de um estudo em conjunto 

com o setor técnico da prefeitura mapeando os eixos principais de arruamento naquela região e se possível para toda a cidade para os 

locais que ainda estão sem ocupação, estabelecendo os eixos de circulação principais e definindo as novas áreas de expansão, incluindo 

notificação a todos os proprietários para que haja a anuência dos mesmos e o direito de propriedade não seja invadido. Nada mais 

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

Campos, e pelos demais conforme lista de presença. Ibirubá – RS, 30 de outubro de 2020. 

 


