
Conselho Municipal do Plano Diretor 

ATA 04/2021 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, as dezoito horas e 

trinta minutos, no Auditório 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, Adriano Afonso de Castro, representante da Secretaria de Obras, 

Engenheiro Neison Willrich Hoffmann, também representante da Associação de 

Engenheiros e Arquitetos de Nova Petrópolis, Arquiteto Neander Willrich Port e 

Edson Roberto Scheid, representantes 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, e 

Engenheira Agrônoma Luciane Franzen, representante do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente, para deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Análise do Estudo 

de Impacto de Vizinhança – EIV, referente a projeto já tratado em reunião anterior 

(conforme letra “a” da Ata 01/2021, de 11 de agosto de 2021). Foi debatido entre 

os conselheiros e concluído que o estudo apresentado não contemplou pontos 

como saneamento, quanto a capacidade atual frente ao acréscimo decorrente da 

implantação do empreendimento, coleta de resíduos, drenagem, pois refere 

terreno alagadiço. Também não indicou os atuais níveis de serviço existentes na 

área diretamente afetada ou nas áreas de influência direta e indireta, não 

contemplou as formas de acesso para pedestres, veículos de moradores, de 

serviço, de emergência. Não indicou a atual capacidade dos serviços públicos, 

saúde, educação,etc, para estimar o percentual de aumento na demanda destes 

em consequência da instalação deste empreendimento. Não apresentou 

parâmetros e levantamentos para o estudo de valores imobiliários, valorização e 

desvalorização.  Em síntese, deliberou-se pela restituição do EIV para as 

adequações pertinentes. b) Discutido o Estudo de Impacto de Vizinhança 

apresentado para a análise da viabilidade de diminuição de recuo industrial para 

empresa de grande porte, solicitado pelos Conselheiros na reunião do dia de 11 

de agosto de 2021, conforme letra “b” da Ata 01/2021. Após discussão do 

assunto, decidiu-se por enviar cópia de estudo aos Conselheiros para análise 

mais detalhada e deliberação na próxima reunião. c) Análise da possibilidade de 

compra de índices para vagas de garagens para fins de regularização de imóvel 

ou possibilidade de disponibilização das mesmas em outro terreno: após as 

argumentações pertinentes decidiu-se por não alterar a legislação, cabendo ao 

proprietário a adequação do imóvel. d) Recuos no entorno de torres de telefonia a 

serem instalados: deliberou-se pela não exigência de recuos para a instalação de 

tais estruturas. e) Analisada também proposta de possibilidade de redução dos 



índices de permeabilidade de 20% para 10% em trecho de área central da cidade. 

Outrora, responsável técnico apresentou Laudo de Comprovação de 

Permeabilidade realizado em empreendimento. Na discussão do assunto foram 

mencionadas outras alternativas, mas não houve votação, restando a definição 

para a próxima reunião. O laudo será enviado para os membros avaliarem. f) Foi 

recomendado que o sistema hidrossanitário, que hoje não é mais vistoriado, seja 

objeto de Laudo com fotos do responsável técnico pela execução da obra, sendo 

o mesmo apresentado para a concessão do habite-se. Nada mais tendo a ser 

analisado o Presidente declarou encerrada a reunião e foi lavrada a presente ata.  

 


