
Conselho Municipal do Plano Diretor 

ATA 01/2021 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e um, as dezessete horas e trinta 

minutos, no Plenarinho da ACINP, reuniu-se o Conselho Municipal do Plano 

Diretor, com a participação do Presidente do Conselho e representante da 

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Petrópolis Arquiteto Odilzo 

João Berté, e dos Conselheiros, Arquiteta Cristhie Lenz e Engenheira Laura 

Elisa Schmitt, representantes da Secretaria de Planejamento, Coordenação, 

Trânsito e Habitação, Guilherme Rasche Lohmann, representante da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Adriano Afonso de Castro, 

representante da Secretaria de Obras, Engenheiro Neison Willrich Hoffmann e 

Arquiteto Fábio Spier, também representantes da Associação de Engenheiros e 

Arquitetos de Nova Petrópolis, Arquiteto Neander Willrich Port, representante 

da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis, Advogado João 

Haas, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Vagner Andrei 

Neumann, representante das imobiliárias, Milton Cesar Szimanski, 

representante da Defesa Civil do Município de Nova Petrópolis, Micheli de 

Jesus, representante da Associação dos Universitários de Nova Petrópolis, 

Arquiteta Lidiane Grings e Adriano Fiorini, representantes da Associação de 

Moradores, para deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Projeto de 

construção de três empreendimentos a serem construídos em terrenos de 

áreas com 4.074,36 m² com edificação de 7.070,09 m², terreno com 

2.852,24m² e edificação de 5.271,43 m², e área de 2.710,27 m² para a 

edificação de 5.172,74 m², todos na Rua Picada Café, esquina com a Rua 

Sapiranga e com a Rua João Peyer, no lote 1-A, quadras C, B e A, 

respectivamente, no Bairro Pousada da Neve, em Nova Petrópolis. O 

empreendedor apresentou requerimento para manifestação do COMPLAD 

quanto a necessidade de realização ou não de Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV, para análise do projeto. Foi debatido entre os conselheiros a 

conformidade com o Plano Diretor, lei municipal nº. 3.925 de 18/12/2009, Lei 

Federal 10.257/2001, Lei Federal 9.503/1997 e considerados os possíveis 

impactos ambientais, ao abastecimento de água, saneamento, a sobrecarga e 

reflexos ao fluxo viário e à qualidade de vida do entorno ao empreendimento 

pretendido. Após debate e análise os conselheiros, por ampla maioria, apenas 

um voto contrário, o Conselho deliberou pela manutenção da exigência do 

estudo de impacto de vizinha para a adequada análise do projeto em questão. 

b) Solicitação de análise da viabilidade de diminuição de recuo industrial para 

empresa de grande porte. O argumento da empresa consiste no fato de que 

sua instalação se deu em área permitida para a atividade, mas com o decorrer 

do tempo a área urbanizou-se no entorno, impossibilitando a expansão da 

estrutura física, se mantidos os atuais limites de recuo. Em análise pelos 

conselheiros, a unanimidade, decidiu-se por solicitar a empresa a apresentação 



de Estudo de Impacto de vizinhança, com ênfase nos aspectos ambientais, 

com a consequente apresentação de croqui das edificações pretendidas e 

pesquisa de opinião pública dos moradores do entorno, para então deliberar. c) 

Foi tratado também da necessidade de definição do padrão arquitetônico a ser 

exigido, do que ficou definindo que na próxima reunião os Conselheiros 

apresentarão suas sugestões para deliberação. d) Foi debatido também sobre 

proposta de possibilidade de regularização de taxa de ocupação e 

permeabilidade, assunto a ser melhor analisado na próxima reunião, 

juntamente com o regimento interno do Conselho, definição de novo 

cronograma de reuniões e que a partir desta data as atas serão divulgadas na 

página oficial do município.  Nada mais tendo a ser analisado o Presidente 

declarou encerrada a reunião e foi lavrada a presente ata.  

 


