
ATA Nº 006/2016 
Aos onze (11) dias do mês de março de dois mil e dezesseis (2016), às oito horas  (08 hs), 
no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores, Município de Arvorezinha, 
Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os senhores (as) Vereadores (as) para uma Sessão 
Extraordinária. O Vice-Presidente da Mesa Diretora, Vereador Fabio Júnior de Lima Pereira 
assumiu a direção dos trabalhos devido a ausência do Presidente Titular, Vereador Tiago 
Fornari, que está de luto. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, 
Rogemir  Dorigon Civa, Fabiane Potrich Gehlen,  Nelso de Bona, Jaime Talietti Borsatto, 
Elisabete de Mello Musselin, Fábio Júnior de Lima Pereira e Delemar Batista Panis. 
Havendo quórum  regimental o Presidente  em exercício declarou aberta a Sessão e solicitou 
a todos um minuto de silêncio em homenagem ao ex-Prefeito e ex-Vereador Leonir Fornari, 
Após,  colocou em discussão a Ata de nº  005/2016, da Sessão Ordinária  realizada  no dia 
primeiro  (1º) de março de dois mil e dezesseis (2016).  Colocada a Ata de nº 005/2016 em 
votação, aprovada  integralmente e por unanimidade.  A seguir passou-se à Ordem do Dia: - 
Projeto de Lei nº 006/2016, que “Autoriza o poder executivo desafetar imóvel público e a 
permutar imóvel do município por outro de propriedade de Mari Portela Bombonatto Cozer 
e Jaime Luiz Coser e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime 
lembrou que a administração municipal já adquiriu três terrenos, faltando apenas mais este 
para que possa construir um Ginásio de Esportes para a escola Orestes de Brito Scheffer, 
sendo que o Município fará uma permuta e ainda repassará ao proprietário do terreno o 
valor de cinquenta mil reais. O Vereador Delemar lembrou que o terreno do município que 
está sendo incluído na permuta foi colocado a venda em leilão e não houve interessados e 
agora vai ser trocado por outro terreno, o que permitirá a construção do ginásio, que será de 
grande utilidade para a comunidade. O Vereador Rogemir disse que não é contra o projeto, 
mas lembrou que os terrenos adquiridos anteriormente foram comprados  por um valor 
muito mais baixo do que está sendo adquirido agora e questionou isso e por isso irá se 
abster de votar. O Vereador Daniel disse que é necessário adquirir o terreno para possibilitar 
a construção do ginásio. O Vereador Nelsinho também  salientou que o valor do terreno 
citado no projeto está muito mais alto do que os terrenos já adquiridos anteriormente e 
também não votará o projeto. A Vereadora Elisabete informou que como não teve tempo de 
analisar o projeto irá se abster de votar. A Vereadora Fabiane também fez uma comparação 
dos valores pagos por metro quadrado dos terrenos adquiridos do Bonfanti e do Gonzatti, 
sendo que agora está sendo pago praticamente o dobro e entende que o Prefeito poderia ter 
feito uma desapropriação daquele terreno. Disse que é a favor da construção do ginásio, mas 
entende que o valor do terreno está muito alto e por isso também irá se abster de votar. O 
Vereador Jaime disse que entende que a localização do terreno que está sendo adquirido é 
muito melhor daquele que o município está dando em troca e lembrou que a desapropriação 
poderia se estender por muito tempo na justiça e entende que o valor é baixo se comparado 
com o benefício que a obra representará.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 
emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 006/2016, em 
votação, aprovados por três (03) votos. Os Vereadores do PDT abstiveram-se de votar o 
projeto. - Projeto de Lei nº 014/2016, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 
convênio com o CTG Raízes Pampeanas para realização da 13ª edição do Rodeio Crioulo 
Estadual, abre crédito especial e dá outras providências”. Colocado em discussão, os 
Vereadores salientaram a importância de apoiar eventos que cultivam  as tradições gaúchas, 



sendo que os Vereadores do PDT solicitaram que outras entidades  também sejam  
auxiliadas. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao 
projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 014/2016, em votação, aprovados  
integralmente e por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às nove horas   
(09 hs) o Presidente em exercício declarou encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a 
presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  


