PROJETO LEI Nº 062, DE 21 DE MAIO 2020

	 “Denomina Pórtico do Município.”

Art. 1º- A partir da vigência da presente Lei, o Pórtico, localizado na Rua Ângelo Dall Agnol, acesso ao Município de Arvorezinha passará a ter a seguinte denominação:
O Pórtico localizado na Rua Ângelo Dall Agnol, acesso ao Município de Arvorezinha a partir da aprovação da presente Lei, passará a denominar-se “PÓRTICO DARNES POMPERMAIER”.
Art. 2º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, aos 21 dias do mês de maio de 2020.
			

				                             ROGERIO FELINI FACHINETTO
					 Prefeito Municipal

Registre- se e Publique- se

ROGEMIR DORIGON CIVA
Secretário Municipal de Administração, Finanças, 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 062/2020
PROJETO DE LEI Nº 062/2020

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,

A par de cumprimentá-la e aos edis dessa Casa Legislativa, encaminhamos às vossas senhorias, para apreciação e posterior votação, o presente projeto de lei que denomina Pórtico do Município.
Nos próximos dias estará sendo inaugurado o pórtico na entrada da cidade de Arvorezinha/RS, na Rua Ângelo Dall Agnol, onde Administração Municipal pretende homenagear o antigo proprietário da área doada para construção da obra, Seu Darnes Pompermaie. 
Assim, ele terá sua memória perpetuada no pórtico de entrada da cidade, por ter sido o proprietário da área, deixando seu legado onde está sendo construído o pórtico. Seu Darnes passou a área para seus filhos e netos, os quais realizaram a doação do espaço para construção desta obra que está em fase de conclusão.
Certos de contarmos com a atenção que Vossas Senhorias dispensarão ao acima exposto, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, caso julguem necessário.

Atenciosamente,


ROGERIO FELINI FACHINETTO
Prefeito Municipal

BIOGRAFIA

Seu Darnes Pompermaier merece ter sua memória perpetuada no pórtico de entrada da cidade, na Rua Angelo Dall Agnol, por ter deixado seu legado na área onde este está sendo construído, tendo sido proprietário da área, que posteriormente foi transmitida a seus filhos e netos, que realizaram a doação da área para construção desta obra que está em fase de conclusão.
Apesar de já ter falecido há 26 anos, quem o conheceu ainda tem marcado na memória traços de sua personalidade como a generosidade, a bondade, a honestidade e trabalho. Estas e outras tantas qualidades compõe a imagem de um homem honrado, cidadão que gostava de colaborar, ajudar ao próximo e que gostava de estar entre os amigos e familiares.
Darnes nasceu no antigo casarão construído pelo seu pai Adolpho Pompermayer no Distrito de Itapuca – Anta Gorda, hoje casa da família Bertuol, em 16 de Julho de 1919. Filho de Marieta Loss Pompermayer e Adolpho Pomperrmayer, casou-se com Blandina Fornari Pompermayer, com quem teve oito filhos: Carmen, Nestor, Elaine, Nedio Luis, Rita, João Carlos, Giselda e José Adolfo, a quem deixou seu legado de vida.
Darnes sempre trabalhou muito, desde sua infância, quando chegou a região onde hoje está situada a cidade de Arvorezinha e começou a trabalhar com seu pai na serraria de madeira e exploração das araucárias. Adolpho adquiriu as áreas onde hoje se encontram as comunidades de São Lourenço e parte da Linha Sabadin, até as proximidades da igreja Matriz da cidade de Arvorezinha em parceria com sócios.  
Foi nestas terras que Darnes aprendeu o valor do trabalho e do empreendedorismo. Motorista de caminhão, descia semanalmente até a cidade de Taquari para levar a madeira extraída da região, que posteriormente seguia viagem por balsa através do rio.
Mais tarde, ao lado de seu pai e irmãos, Darnes se dedicou a extração da erva-mate, fundou um dos primeiros barbacuás da cidade de Arvorezinha e por muito tempo vendeu erva-mate cancheada para indústrias como a Madrugada. Trabalhava de domingo a domingo, ia a pé de sua residência até o interior da Linha Sabadin trabalhar nas lavouras de erva-mate e em seu barbacuá. Sempre teve muitos colaboradores, famílias a quem ajudava oferecendo moradia e trabalho.
Entre suas ações de doação mais expressivas: Darnes doou uma área de terras para que fosse construído o Clube da Árvore, para que produtores rurais pudessem receber mudas de eucalipto e acácia de forma gratuita e assim, fortalecer suas atividades econômicas. Ele também contribuiu de forma decisiva com o CTG Jango Borges, doando uma expressiva fração de terras para que fosse construído o CTG e boa parte dos materiais para a construção, em um episódio que marcou sua história, ficou registrado que os materiais de construção doados foram roubados, e Darnes doou novamente os mesmos materiais que já havia doado, viabilizando assim, a construção do tão sonhado CTG. 
Darnes era o proprietário desta área onde está edificado este pórtico, área a qual, foi doada por seu filho João Carlos, para que mais uma benfeitoria pudesse ser edificada visando a valorização do município de Arvorezinha como um todo. Desta forma, entende-se que Darnes se aqui estivesse ficaria muito lisonjeado e feliz com a atitude do filho que a seu exemplo, realiza esta importante doação. 

