
Conselho Municipal do Plano Diretor 

ATA 04/2022 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas 

e trinta minutos, no Auditório do Centro de Eventos, reuniu-se o Conselho Municipal 

do Plano Diretor - COMPLAD, primeira reunião da nova composição definida pela 

portaria n°548/2022, com a participação dos seguintes membros: Scheila Adriane 

Stoffel e Laura Elisa Schmitt, representantes da Secretaria de Planejamento, 

Coordenação, Trânsito e Habitação; Jorge Luiz Ludke, representante da Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente; Neander Willrich Port e Maiquel Scherer, 

representantes da Acinp; Paulo Roberto Berbigier, representante da OAB; Milton 

Cesar Szimanski, representante da Defesa Civil; Luciane Franzen, representante do 

Conselho de Meio Ambiente; Álvaro Fraga Moreira Benvenuto Junior, representante 

do Conselho de Políticas Culturais; Édio Schmokel, José Nairo de Oliveira, José 

Ricardo Schommer, Vagner Andrei Neumann e Fábio Muller, representantes das 

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

apresentação dos novos membros: momento em que todos os presentes puderam 

se manifestar; Foi discutido a respeito das atribuições do conselho e regimento 

interno, que deverá ser disponibilizado para o conhecimento de todos. De forma 

geral, deliberou-se sobre a necessidade de revisão do Plano Diretor; b) Votação da 

nova diretoria: alguns membros se colocaram a disposição e, após concordância dos 

presentes por unanimidade, ficou assim estabelecida: Presidente: Neander Willrich 

Port; Vice-Presidente: Maiquel Scherer; Relator: Paulo Ricardo Berbigier e 

Secretária: Scheila Adriane Stoffel; c) apresentação das demandas pendentes, em 

especial sobre as características germânicas obrigatórias: 1) Análise do projeto de 

regularização de construção PC2022/007, em nome de Guido Ackermann e Elaine 

Kich Ackermann, vinculado ao PC2018/239, quanto à proposta de alteração da 

fachada aprovada em 2018 e necessidade de manter o telhado aparente como 

cobertura da edificação – Parecer: deferido, conforme ATA 06/2021. Os membros 

entendem que não cabe nova análise desse projeto, visto que houve aprovação 

acerca desse assunto na ATA 06/2021 e essa deverá ser respeitada, de modo a não 

causar insegurança nas decisões e pareceres do COMPLAD, cabendo a essa nova 

composição deliberar sobre assuntos ainda não aprovados; 2) Análise do Projeto de 

Construção Comercial PC2022/030, em nome de Mobile Empreendimentos 

Imobiliários, referente ao indeferimento pelo conselho da proposta de fachada, ATA 

02/2022 e ATA 03/2022, por não prever telhado aparente – Parecer: em aberto, 

carece de mais discussão a respeito das características germânicas. Foi 

deliberado acerca do entendimento do que são de fato as características germânicas 

que devem ser seguidas no município, sendo que não há memorial orientativo sobre 

essa questão, embora o telhado aparente seja um dos itens considerado obrigatório 

em decisões anteriores por parte do conselho. Para que se possa votar sobre esse 

assunto, os membros entendem que há necessidade de uma ampla discussão 

técnica sobre o tema, de modo a criar parâmetros na análise das fachadas. Sendo 



assim, devido à complexidade do assunto, ficou decidido que esse tema será 

novamente discutido na próxima reunião do conselho. Nada mais tendo a ser 

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

 


