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LEGISLATIVO – 23 DE SETEMBRO DE 2019  

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 18 horas e 30 minutos, 

reuniu-se, ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente 

Lucena, nº 3565. A Reunião foi declarada aberta pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, consistindo 

a mesma, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 3º Período Legislativo, de 2019. Verificou-se a 

existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação: 

ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL, LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA e 

SATOSHI SCALDO SUZUKI. A presidente saudou a todos colocou para apreciação a ata de nº 

1787do dia 16 de setembro, que teve seu conteúdo aprovado. 

TRIBUNA – Comandante Deise de Oliveira Tecca do Corpo de Bombeiros Misto de Ivoti se fez 

presente na Sessão a convite do Vereador Márcio, para esclarecer dúvidas com relação a liberação do 

alvará nos estabelecimentos PPCI.  A comandante Deise cumprimentou a todos e disse que veio 

acompanhanda pelo Sargento Guardalupe que é seu braço direito, e o convidou a ajuda-la. Deise disse 

que o Corpo de Bombeiros tem o plano simplificado  e o PPCI, PSPCI e CLCB que é  on line, é o 

certificado de licenciamento e acredita que no início do próximo ano os outros três cairão por terra e 

entrará um sistema novo... O PPCI é acima de 700 metros quadrados e depois PSCPI que é o 

simplificado e o CLCB que é on line que é para ambientes com até 200 metros quadrados sem gerador 

de energia elétrica, com até três pavimentos e edificações com riscos menores. A modalidade CLCB é 

fiscalizada extraordinariamente pelo Corpo de Bombeiros. Nas quartas feiras o Corpo de Bombeiros 

tem um atendimento especial para aquelas pessoas que tem dúvidas e são orientadas em como 

proceder. Deise disse que foi implantado nas quartas feiras o programa bombeiro orienta, onde serão 

feitos folders para divulgação. Márcio perguntou como funciona com o PPCI, se precisa levar o projeto 

para o corpo de bombeiros, ou os bombeiros vão no local e mostram os pontos... Deise disse que 

quando é feito on line, não precisa de projeto, mas ambientes que tem um risco especial daí sim precisa 

de uma notação de responsabilidade técnica. Márcio citou o caso de escolas de educação infantil, 

precisa ser feito o mapeamento? O Sargento disse que o corpo de bombeiros é um órgão fiscalizador, 

não faz projetos, e tem pessoas que chegam na corporação com dúvidas de onde colocar plaquinha e 

extintor. A legislação é pública e consta no site do corpo de bombeiros, dependendo da modalidade 

que se enquadrar, a pessoa lê a legislação. Márcio questionou sobre procedimentos referente à 

liberação do habite-se de imóveis. O sargento disse que muitas vezes pessoas apresentam o habite-se 

para obter vantagens que a legislação oferece para edificações que foram construídas em determinada 

época, e se não apresenta o habite-se, já entra com uma edificação nova e aí será enquadrado na 

legislação atual. O Vereador Jânio perguntou sobre a fiscalização do PPCI, se somente o corpo de 

bombeiros de Ivoti está fazendo a fiscalização ou Estância Velha também faz. Perguntou também sobre 

os casos de baixo risco, qual o prazo para a fiscalização. Deise disse que comanda o Corpo de 

Bombeiros de Ivoti e Estância Velha e disse que esporadicamente pode acontecer de Estância Velha 

atuar nas fiscalizações de Ivoti, assim como, Ivoti atuar nas fiscalizações de Estância Velha. Marli 

falou daquelas pessoas que não tem conhecimento da internet, e disse que o atendimento nas quartas 

feiras é muito bom para esclarecer essas dúvidas. A Presidente agradeceu a presença da comandante e 

do sargento e pelos esclarecimentos. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 357/2019 em resposta ao ofício nº 427/2019 do Vereador  
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Márcio, informa  que o Município está buscando a regularização de todos os loteamentos passíveis de 

serem regularizados, seja através de medidas judiciais ou através de REURB (Lei Federal 13.465/17). 

Of. Gab. nº 360/2019 em resposta ao ofício nº 386/19 do Vereador Márcio, encaminha em anexo 

resposta do Departamento Urbanístico. Of. Gab. nº 358/2019 em resposta ao ofício nº 373/2019, 

encaminha em anexo solicitação referente imóveis irregulares. Of. Gab. nº 359/2019 em resposta ao 

ofício nº 464/2019 de Marli, encaminha em anexo  informação do fiscal Marcus Feill. Of. Gab. nº 

356/2019 em resposta ao ofício nº 405/2019 do Vereador Jânio, informa em anexo resposta referente 

academia de saúde localizada no Bairro Bom Pastor e relação das empresas que recebem incentivos. 

Of. Gab. nº 359/2019 que encaminha para apreciação os projetos de lei 57 e 58/2019. Of. Autarquia nº 

33/2019 em resposta ao ofício nº 383/2019 sobre a pressão da água, informa a pressão da água é tema 

permanente de estudos e melhorias. Convite da Prefeitura para XII Jogos de integração no dia 28 de 

setembro no Ginásio Municipal com inicio às 8h. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: Envio de ofício parabenizando o 

atleta Eduardo Rafael Pagno, aluno da EMEF Ildo Meneghetti que integra a Equipe Municipal de 

Atletismo de Ivoti, por ter conquistado o 2º Lugar na prova do pentatlo (100 com barreiras, altura, 

peso, distância e 800m) no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub16 que aconteceu em Fortaleza na 

pista UNIFOR no último final de semana. Ofício parabenizando também o treinador do aluno. Ofício 

parabenizando todas as escolas do Município pelas programações alusivas à semana da Pátria e 

Farroupilha. Ofício ao Executivo para que estude a possibilidade em aumentar o valor que é repassado 

para as Escolas, pois as mesmas conseguem negociar e muitas vezes baixar os preços. JÂNIO 

SIMIÃO DROVAL e MARLI HEINLE GEHM parabenizam todos os Piquetes e CTG’S pelas 

lindas programações alusivas à Semana Farroupilha. JÂNIO solicita envio de ofício para o executivo 

para que informe por qual motivo não foi retirado o poste de luz existente na Avenida Popular, onde 

está sendo feito o asfalto, pois o mesmo está em torno de um metro para dentro da rua dificultando o 

tráfego de veículos no local, e também questiona no caso de acontecer algum acidente no local, quem 

será responsabilizado. 

MÁRCIO GUTH solicita o que segue: Ofício para EMEI Jardim dos Sonhos, parabenizando toda a 

equipe da escola assim como os membros do CPA e demais colaboradores pela organização e 

realização da mateada no dia 17/09. Ofício ao Executivo para que tome providências com relação ao 

poste de luz localizado na Rua Albino Cristiano Muller, 417, foto em anexo, conforme Lei Municipal 

3.181. LEONIR SCHULER solicita ofício para RGE para que notifique a empresa de telefonia para 

que providencie o conserto dos fios que estão pendurados, em frente a farmácia Agafarma,   localizada 

na Avenida Capivara, 1264.  

GRANDE EXPEDIENTE: JÂNIO fez um convite aos colegas Vereadores e a comunidade de Ivoti, 

para participar da 3ª Cãominhada com início às 10h e saída da Clinivet até o Instituto de Educação 

Ivoti, que é organizada pela Clinivet, Polícia Civil e Fortbrain. Jânio comentou sobre seu pedido 

referente o poste de luz que ficou dentro da Avenida Popular, e parabenizou o executivo pela 

pavimentação, porém teria que resolver a questão junto com a RGE, pois não tem como dois carros 

passarem pelo local. MÁRCIO solicitou envio de ofício para o Deputado Perondi e outro para o José 

Fogaça agradecendo em nome do partido MDB pelas emendas parlamentares destinadas ao Hospital 

São José, 200.000,00 será utilizado para aquisição de um mamógrafo convencional e 170.000,00 para 

aquisição de vários equipamentos de informática como computadores, nobreak, servidor, impressora.  
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Marli pediu um aparte e lembrou que esses pedidos foram feitos quando ela e o colega Alexandre 

foram à Brasília e visitaram os gabinetes dos deputados, onde encaminharam o pedido dos Vereadores 

do MDB, ou seja, dela e do colega Márcio, e também fizeram um pedido ao secretário Caio que ficou 

de enviar emenda, e estarão indo atrás e ver se chegou alguma coisa. Marli ressaltou que a viagem à 

Brasília foi custeada pelos Vereadores. Márcio pediu o envio de ofício para a Secretaria de Obras para 

que verifiquem a Rua São Borja, onde tem esgoto a céu aberto e já vem de muitos anos, desde que o 

Loteamento existe e não é encontrada uma solução para o problema, pediu que fosse encaminhado para 

obras e autarquia. Márcio falou sobre um ofício que recebeu da Delegacia pedindo seu 

comparecimento para prestar esclarecimentos e disse que está falando isso para que a população saiba 

que quando o Vereador cobra as coisas, muitas vezes precisa passar por isso, no caso, aconteceu um 

registro de BO porque o Vereador foi e cobrou referente assuntos da população, e disse que em 

nenhum momento foi desrespeitoso, dizendo que irá lá prestar seu depoimento. Sugeriu que as pessoas 

ao procurarem atendimento público que gravem, para não serem mal interpretados... Márcio disse que 

não deixará de fazer seu trabalho com medo de ser denunciado... Falou também da pessoa que fez o 

registro do BO, que isso fica na consciência dela e disse que essa pessoa não aprendeu nada e hoje 

ocupa um cargo muito importante na administração, infelizmente. RAFAELLA pediu que fosse 

incluída nos ofícios aos Piquetes e CTG’s parabenizando pelos belos eventos realizados em 

comemoração a Semana Farroupilha e parabenizar também as escolas pelas atividades alusivas a 

Semana da Pátria e Semana Farroupilha. A Vereadora também parabenizou a Comunidade São João 

Batista de Picada Feijão pelo excelente Baile da Linguiça realizado no último sábado, onde a 

Vereadora teve a oportunidade de participar. Rafaella também comentou sobre a emenda parlamentar 

destinada ao Hospital São José através do Deputado Danrlei no valor de 250 mil, que é a primeira 

emenda que o hospital recebe de custeio, podendo comprar medicamentos, pagamento de funcionários, 

cirurgias eletivas e coleta de exames laboratoriais, onde a Prefeitura possui convênio, também será 

contemplado em torno de dois meses de exames para o Município. Então além do Hospital, a 

Secretaria da Saúde do Município também foi contemplada, e agradeceu ao Deputado Danrlei pela 

emenda. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 057/2019 – Autoriza o Executivo municipal a conceder Bolsa-Auxílio aos alunos de 

Ivoti que frequentam o curso técnico em agropecuária junto a Escola Bom Pastor de Nova Petrópolis. 

Projeto de Lei nº 058/2019 – Concede incentivo à Empresa Materiais de Construção Weber Ltda. 

Emendas da Comissão de Justiça ao PL 52/2019: 

Emenda Retificativa nº 18 altera-se o art. 8º É proibida a utilização do Brasão Oficial do Município 

de Ivoti, sem a autorização do Poder Executivo. Satoshi disse que em conversa com o executivo foi 

informado que a proibição do uso brasão é para que as pessoas não o usem para tornar um evento 

oficial, e foi alterada a redação.  A Emenda foi aceita por todos. 

Emenda Retificativa nº 19 altera-se o art. 9º A colocação de outdoor fica condicionada à: 

a) (...) 

b) Licença do Município, mediante expedição de autorização correspondente, sem custos. 
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c) O outdoor deverá  ter dimensões de 3,5m x 2,00, conforme modelo padrão anexo desta Lei, sendo o 

local a ser fixado ser autorizado mediante prévia licença do Município. 

§ 1º (...) 

§ 2º Será permitido mais de um (01) outdoor por lote, desde que respeitada distância mínima de 

10,00m entre outdoors, e, 00m da divisa. 

Satoshi comentou a Emenda de nº 19 e disse que foi modificado o alvará por uma autorização, e 

também constava um outdoor por terreno, mas como adiante no projeto fala que pode ter mais, foi 

anulado esse quesito no item c e no parágrafo 2º fala da distância mínima de dez metros... A emenda 

foi aceita por todos.  

Emenda Retificativa nº 20 altera-se o art. 12º - Nos trechos do Município listados a seguir, será 

permitida a colocação de outdoor somente para divulgação das atividades econômicas realizadas no 

Lote onde situa-se o instrumento de publicidade. Com a emenda a pessoa pode colocar o outdoor no 

seu próprio terreno, e deu o exemplo da empresa Frohlich. Emenda aceita por todos. 

Emenda Retificativa nº 21 altera o art. 25º - A placa e/ou letreiro, não deverá descaracterizar a 

arquitetura original do prédio. Referente essa emenda, Satoshi acredita que tenha sido pensado nas 

casas de preservação e deu o exemplo da empresa Marmitt, onde colocaram a propaganda na frente e 

com o projeto seria proibido, pois estaria tampando o telhado, assim como acontece nos postos de 

gasolina, e por isso a emenda. Edemar comentou sobre a sorveteria Kika que tem toda a fachada na 

frente, se isso pode deixar... Satoshi disse que sim. A emenda foi aceita por todos.  

Emenda Retificativa nº 22 altera o Art. 31 – Somente os estabelecimentos comerciais e de serviços 

localizados na parte térrea e no 2º piso dos prédios e galerias podem fixar placas publicitárias, letreiros 

e/ou adesivos em janelas frontais do seu pavimento. Nesse caso apenas salas com acesso para a rua 

poderiam ter propaganda na janela e citou que na Presidente Lucena tem várias placas nas janelas e a 

emenda propõe a permissão de propaganda nos dois pisos dos prédios. A emenda foi aceita por todos. 

Emenda Retificativa nº 23 modifica-se p seguinte texto: 

Art. 54º São proibidos os anúncios: 

I – (...) 

II – (...) 

III – (...) 

IV – (...) 

V – (...) 

VI – (...) 

VII – em bancos e cadeiras, salvo equipamentos patrocinados e custeados pelo beneficiário do anúncio. 

VIII – (...) 

IX – em paradas de ônibus e equipamentos urbanos, salvo licença especial do Município para 

equipamentos patrocinados e custeados pelo beneficiário do anúncio, e segundo regulamentação 

específica do Município. A emenda propõe que apenas quem custeia e paga o banco pode colocar 

propaganda e sobre as paradas de ônibus e equipamentos urbanos, citou o termômetro da empresa 

Frohlich e talvez com o projeto não poderia ter a propaganda, assim como o sicredi... A emenda foi 

aceita por todos.. Alguns Vereadores como Edemar, Cleiton, Jânio e Rafaella comentaram sobre a 

importância da apresentação das emendas, uma vez que o projeto está fora de contexto. 
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Emenda Retificativa nº 24 ao PL 56/2019: altera-se o art. 3º Os processos de escavação e 

terraplanagem no local serão realizados e custeados pela empresa Plenisa Incorporações Eireli. 

Acrescenta-se o Art. 4º A contrapartida, para eventual benefício a ser usufruído pela empresa, será na 

forma de fornecimento gratuito de cargas de aterro produzidas no local definido no art. 1º. Art. 5º Esta 

Lei entra em vigor na data de sua publicação. Satoshi disse que houve manifestações de pessoas pela 

rede social dizendo que essa incorporadora seria beneficiada com a utilização de equipamentos 

públicos para atividades particulares e acha que deveria ser um projeto de auxílio ou incentivo, mas 

para acabar com a polêmica, propõe-se que a terraplanagem e a escavação fica por conta da empresa. 

Rafaella pergunta se o art. 2º não deveria ser suprimido. Satoshi disse que fala da quantidade 

necessária, então não será retirado tudo... A emenda foi aceita por todos os Vereadores. 

2ª PAUTA - DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 56/2019 – Autoriza o Município a receber doação de aterro de Plenisa Incorporações 

Eireli. Foi apresentada pela Comissão de Justiça.  

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 54/2019 – Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de 

atividade econômica e disposições sobre a atuação do município como agente normativo e regulador, 

reinstitui a Lei Geral Municipal da microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor 

individual, e dá outras providências. Sem discussões 

Projeto de Lei nº 55/2019 – Autoriza a concessão de uso de imóvel de propriedade do Município, 

denominado centro esportivo municipal. Sem discussões. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 52/2019 – Dispõe sobre a publicidade e a propaganda ao ar livre no Município de 

Ivoti. Em virtude das emendas apresentadas, a votação ficará adiada. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO solicitou o envio de ofício de informação ao executivo 

para que informe quantas áreas o Município possui, incluindo as áreas verdes, com a localização, a 

metragem. Márcio comentou sobre o cercamento que foi feito onde está localizada a pista de bicicross, 

onde só tem entulho, e disse o cercado não tem utilidade nenhuma, e questiona por qual finalidade foi 

feito, qual estudo foi feito para isso... E pediu que o executivo responda por qual motivo foi feito o 

cercado no local. Jânio pediu um aparte e disse que já fez pedido ao executivo sobre o assunto, mas 

está aguardando a resposta, se tem licença para depositar os entulhos no local e disse que ali sempre 

tinha cavalos amarrados e inclusive uma criança que tem síndrome de dawn fazia passeio com os 

cavalos pelo local e hoje está cheio de entulhos... JÂNIO comentou sobre a ciclovia na Avenida 

Capivara, onde está apagada a divisória separando os pedestres dos ciclistas e pediu que fosse pintada e 

sinalizada. RAFAELLA solicitou o envio de ofício para a Prefeitura de Alegrete para o Prefeito 

Márcio Amaral parabenizando pelo maior desfile do RS, mais de 5.800 cavalarianos em comemoração 

ao 20 de setembro, que é um evento muito bonito e lamenta que por anos não consegue participar. A 

presidente disse que o senhor Vasco, presidente do CONSEPRO esteve na Casa Legislativa solicitando 

o apoio para a campanha para arrecadar fundos para o vídeo monitoramento, pedindo para que mais 

pessoas aderem a campanha, que é feita através da conta  da água, de 2 reais em diante. Marli mostrou 

o formulário e explicou como funciona o preenchimento. Nada mais havendo a declarar, a Presidente 

encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 07/10 às 18h30min. 
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E para constar, eu ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, elaborei a 

presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será assinada pelos senhores PRESIDENTE e 

SECRETÁRIO da Mesa Diretora. 
 

MARLI HEINLE GEHM                                                         MÁRCIO GUTH 
PRESIDENTE                                                                                                SECRETÁRIO 


