
              

ATA Nº 013/2017 

Aos dez (10) dias do mês de abril de dois mil e dezessete (2017), às doze  horas e 

trinta minutos (12:30 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de 

Vereadores do Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se 

os Senhores Vereadores para uma Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice Prefeita 

eleitos de Arvorezinha para o mandato de dois mil e dezessete a dois mil vinte 

(2017/2020), o Presidente da Mesa Diretora Daniel Borges de Lima assumiu a 

direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores:  Daniel Borges de Lima - 

PP, Nelso de Bona - PDT, Reni Guerini Maia - PSD, Tiago Santin Fornari - PP, 

Alvaro Salvatori - PDT, Sueli Lodi Giordani - PP, Osmar Gabiatti Desengrini - PDT 

e Dorlan Velere Ferreira - PDT. Havendo quorum regimental, o Presidente declarou 

aberta a Sessão Solene  e convidou o Prefeito e Vice Prefeita eleitos, Rogério Felini 

Fachinetto e Elisabete Bonett de Mello Musselin, respectivamente, para tomarem 

lugar à Mesa. Em seguida, o Presidente convidou o Plenário e as pessoas presentes a 

ouvirem, de pé, o Hino Nacional Brasileiro. Após ouvirem o Hino, o Presidente 

solicitou ao Prefeito eleito Rogério Felini Fachinetto e a Vice-Prefeita eleita Elisabete 

Bonett de Mello Musselin para que entregassem à Mesa Diretora seu Diploma e sua 

Declaração de Bens, em conformidade com o Artigo 116 da Lei Orgânica Municipal 

e art. 9º, parágrafo terceiro do Regimento Interno da Câmara Municipal. Em seguida, 

o Presidente convidou o Plenário e as pessoas presentes a ouvirem o compromisso de 

posse do Prefeito e da Vice–Prefeita eleitos  para a gestão 2017/2020: “Prometo 

cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica, as Leis da União, do Estado e do Município, 

promover o bem comum e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da 

lealdade e da honra”. Após o Prefeito e a Vice-Prefeita prestarem o compromisso o 

Presidente da Câmara de Vereadores declarou-os  empossados nos cargos de Prefeito 

e Vice Prefeita Municipal. Em seguida fizeram uso da palavra  o Prefeito Rogério 

Fachinetto, a Vice-Prefeita Elisabete de Mello Musselin, o Prefeito Interino Jaime 

Talietti Borsatto e o Presidente da Câmara Daniel Borges de Lima. Nada mais 

havendo para ser registrado, às treze horas e vinte minutos (13:20 hs)  o Presidente 

declarou encerrada a Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice Prefeita da Gestão  

que se inicia nesta data e vai até o ano de dois mil e vinte (2020). Lavrei a presente 

ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 

 

 

 

 

 
 


