
 

ATA Nº 002/2021 

Em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um (2021), às quinze horas  

(15 hs) horas, no auditório Domingos Dorigoni, Município de Arvorezinha, 

Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os Senhores Vereadores para 

uma Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice Prefeito eleitos de 

Arvorezinha - RS para o mandato de dois mil e vinte e um a dois mil e 

vinte e quatro (2021/2024). O Presidente da Mesa Diretora Clóvis Provensi 

Roman assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores 

Sueli Lodi Giordani - PP, Clóvis Provensi Roman - PSDB, Fabiano 

Macedo Pancotte -  PSD, Emir Farias Colognese - PDT, Eberson Coradi - 

PDT, Augusto Chichelero - PP, Edelberto Colognese Gehlen - PDT, Silvio 

Grapégio - PSDB. Havendo quorum regimental, o Presidente declarou 

aberta a Sessão Solene e designou os Vereadores Líderes de Bancada para 

formarem uma Comissão para convidar o Prefeito e Vice Prefeito eleitos, 

Jaime Talietti Borsatto e Roberto Facchinetto, respectivamente para 

participarem desta Sessão para compromisso e posse nos seus cargos. Após 

tomarem lugar à Mesa, o Presidente solicitou ao Prefeito Eleito Jaime 

Talietti Borsatto que entregasse 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, tomando lugar na mesa a Direita do Presidente. Em seguida 

também fez e mesma solicitação ao Vice-Prefeito Eleito Roberto 

Facchinetto  que fez a entrega de seu Diploma tomando lugar à mesa, à 

Direita do Prefeito. Em seguida, o Presidente convidou o Plenário e as 

pessoas presentes para ouvirem, de pé, o compromisso de posse do Prefeito 

e do Vice–Prefeito eleitos  para a gestão 2031/2024: “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”. Prestado o compromisso, o Sr. 

Presidente declarou empossados nos cargos de Prefeito Municipal, Jaime 

Talietti Borsatto e Vice Prefeito Municipal, Roberto Facchinetto. Em 

seguida fizeram uso da palavra todos Vereadores, o Deputado Dirceu 

Franciscon, o Vice-Prefeito, o Prefeito  Municipal e   por fim o Presidente. 

Nada mais havendo para ser registrado, às dezesseis horas (16 hs) o 

Presidente declarou encerrada a Sessão Solene de Instalação da legislatura 

2021/2024. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade e será devidamente assinada. 

 
 

 


