
Ata nº 001/2021 

Aos oito dias do mês de janeiro de 2021, 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 sessão 

dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. e apresentando a pauta única da reunião. I – A presidente do Conselho, Jeisy 

Faria, apresentou a pauta única da reunião, solicitada através do ofício nº 264/2020 de 22/12/2020, que refere-se à proposta de 

alteração no Código de Parcelamento do Solo Urbano, quanto à redução da faixa não edificável ao longo das rodovias, passando de 15 

metros para o mínimo de 5 metros de cada lado. Em seguida, comentou sobre a Lei nº 3.808 de 08 de abril de 2020, que foi 

apresentada em anexo ao ofício, enviada para exemplificar uma alteração na Lei do Município de Serafina Corrêa, aprovada 

recentemente, acerca do mesmo assunto. Assim, a fala foi colocada à disposição dos conselheiros que desejassem se manifestar. 

Inicialmente, os conselheiros esclareceram que a proposta de diminuição de redução de 15 metros para 5 metros é para a faixa não 

edificável, e não para a faixa de domínio, sendo que esta permanece conforme estabelecido pelo DAER. Salientou-se a diferenciação 

das duas, observando que a faixa de domínio é tangente à rodovia, e a faixa não edificável, é tangente à faixa de domínio. Esclarecido 

este aspecto inicial, a conselheira Roberta Durigon destacou que a faixa de domínio é variável e estabelecida pelo DAER de acordo 

com a região onde está inserida, e é prevista, dentre outros, para atender casos de ampliação da via e vias coletoras. A conselheira 

ainda destacou conforme a Lei nº 13.913 de 25 de novembro de 2019, o governo federal abriu a possibilidade de diminuir a área não 

edificável, mas o Município que tiver interesse deve elaborar legislação específica para abranger a previsão, assim como o exemplo 

apresentado pela presidente do Conselho no início da reunião. Salientou que, conforme previsto na Lei, a regularização das edificações 

existentes no local será possível independente de terem avançado o recuo de 5 metros, valendo a regra do recuo para novas 

construções. Os conselheiros observaram que estando aberta a possibilidade de diminuição do recuo com amparo na legislação federal, 

não existem impeditivos para acrescer esta previsão na Lei Municipal. Sendo assim, posto em votação, em unanimidade os 

conselheiros foram favoráveis à proposta apresentada no ofício. 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, 

08 de janeiro de 2021.  

 

 


