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Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 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, 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, Vagner Andrei Neumann, representante das 

imobiliárias, Juliane Bazzo, representante da Associação de Engenheiros e 

Arquitetos de Nova Petrópolis, Severino Seger, representante da Associação de 

Moradores de Pinhal Alto, e a Engenheira Agrônoma Luciane Franzen, 

representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, para deliberar sobre os 

seguintes assuntos: a) Apresentação da empresa que está solicitando viabilidade 

de diminuição de recuo industrial para empresas de grande porte, os conselheiros 

decidiram que para um parecer oficial é necessária a apresentação de um 

anteprojeto com planta baixa, cortes esquemáticos das duas ampliações, 

mostrando alturas, principalmente nas áreas de diminuição de recuo, 

sitolocalização e memorial com os materiais utilizados nas ampliações, para 

análise previa deste conselho. b) Discutida a análise iniciada na reunião anterior, 

referente a utilização do Laudo de Comprovação de Permeabilidade apresentada 

pelo responsável técnico de um empreendimento localização na Avenida 15 de 

Novembro, o conselho deliberou que o Habite-se pode ser emitido com base no 

laudo apresentado justificando assim a permeabilidade necessária do lote, sendo 

que o piso aplicado no mesmo não poderá ser modificado. c) Análise da fachada 

do empreendimento de Sérgio Grings, localizado na Rua Daniel Hillebrand, 

aprovada por este conselho. d) Análise da viabilidade de construção de Prisma 

Empreendimentos na Avenida 3 de Maio, ficou a dúvida sobre a compra de índice 

devido ao salão de festas, acima dos 15,50 metros, no aproveitamento do 

telhado, foi deliberado que salão de festas é área de uso comum, portanto não é 

necessária a compra de índice. Nada mais tendo a ser analisado o Presidente 

declarou encerrada a reunião e foi lavrada a presente ata.  

 


