
LEI MUNICIPAL Nº1657/2020, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO 
PARQUE MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE FAXINALZINHO/RS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 

   
  O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faz saber, que 
a Mesa da Câmara de Vereadores de Faxinalzinho, Estado do Rio Grande do Sul, 
aprovou e eu sanciono o seguinte Projeto de Lei Legislativo nº005/2020 de 09 de 
dezembro de 2020. 

 
 Art. 1º - Fica denominado “JOSÉ PELLIN”, o Parque Municipal, localizado 
entre a Sanga denominada Lajeado Divisa e as Ruas Valério Ginguleski, Rua 
Herminio Nunes da Silva e Prolongamento da Rua Orestes Bertani no Município de 
Faxinalzinho/RS. 
 
 Art. 2º - A Prefeitura Municipal de Faxinalzinho/RS, através do setor 
responsável, deverá providencial o emplacamento da Praça, conforme acima 
descrito. 
 
 Art. 3º  - Ressalvadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em 
vigor na data da sua publicação.  
 
 GABINETE DO PREEITO MUNICIPAL DE FAXINALZINHO/RS, 1 4 
DE DEZEMBRO DE 2020. 
  
 
      _______________________ 
      Selso Pelin 
      Prefeito de Faxinalzinho 
Registre-se e Publique-se 
Em, 14 de dezembro de 2020. 
 
_________________________ 
Guilherme Pires da Silva 
Secretário de Administração 
 
 
 

 
 
 
 



 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
 

Senhores Vereadores: 
 
 

  O presente Projeto de Lei tem por objetivo prestar justa homenagem ao 
Senhor JOSÉ PELLIN, pelos relevantes serviços prestados muito importantes para 
a consolidação e o desenvolvimento de nosso município.  

  José Pellin, filho de Osvaldo Luiz Pellin e Ester Zanella Pellin, nasceu no 
07/07/1927 na cidade de Capinzal Santa Catarina.  

  José Pellin deu grande contribuição para o desenvolvimento de 
Faxinalzinho/RS. 

  Breve Histórico, Jose Pellin, advindo da Região de nominada Vaca Morta e 
sua esposa Maria Dalponte Pellin da localidade de Coxilha Seca, antigamente 
pertencentes a Erechim, hoje Município de Três Arroios, vieram com sua mudança 
em carroças de boi, quando Faxinalzinho era apenas uma vila, aqui se instalaram 
construíram família e ajudaram a desbravar essa terra, mais conhecido como 
arrumador de rádio em sua época, sempre foi uma pessoa participativa em ajudar a 
comunidade em tudo o que lhe era determinado. 

  Desta forma, merece nosso reconhecimento através desta homenagem, pois 
deixou um legado de bons ensinamentos aos munícipes. 

  Então, numa justa homenagem apresentamos o presente projeto, para o qual 
pedimos a aprovação dos nobres pares.  

 

 


