

PROJETO LEI Nº 069, DE 19 DE JULHO 2019

 “Denomina Academia de Saúde.”

Art. 1º- A partir da vigência da presente Lei, a Academia de Saúde, a ser instalada na Rua Independência n° 550, junto ao antigo Parque de Máquinas do Município de Arvorezinha, passará a ter a seguinte denominação:
A Academia de Saúde, localizada na Rua Independência, n° 550, neste Município de Arvorezinha, a partir da aprovação da presente Lei, passará a denominar-se “ACADEMIA DE SAÚDE JOSÉ ALDAIR CAMINI – DAIO”.
Art. 2º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, aos 19 dias do mês de julho de 2019.
			


				                             ROGERIO FELINI FACHINETTO
						  Prefeito Municipal

Registre- se e Publique- se

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


MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 069/2019
PROJETO DE LEI Nº 069/2019

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 a Academia de Saúde, a ser instalada na Rua Independência n° 550, junto ao antigo Parque de Máquinas do Município de Arvorezinha.
Tiveram início nesta semana, as obras para construção de uma Acedência de Saúde, na Rua Independência, n° 550, localizada junto ao antigo parque de Máquinas do Município de Arvorezinha.
Sendo uma obra com curto prazo para execução, a expectativa é de que nos próximos meses a academia esteja concluída e pronta para ser entregue à comunidade arvorezinhense, que contará com um espaço de lazer e saúde.
O local será um importante espaço público de nosso Município para realização de atividades físicas, momentos de integração e de lazer, e em razão disso, gostaríamos de homenagear uma pessoa que deixou marcas importantes em nosso Município, o Sr. José Aldair Camini, o Daio (in memoriam), dando o seu nome à Academia de Saúde.
José Aldair Camini, o Daio, contribuiu muito com o esporte local, tanto em campeonatos quanto nas escolinhas de futebol nas quais ministrava. Foi um dos fundadores do Esporte Clube Arvorezinha (ECA) e faleceu dentro do Ginásio de Esportes, fazendo o que mais gostava, jogando futebol e rodeado de amigos.
Por ser um grande incentivador das práticas esportivas e uma pessoa tão querida perante à comunidade arvorezinhense, queremos deixar o nome de José Aldair Camini, o Daio, registrado na Academia de Saúde, em forma de homenageá-lo para que sua lembrança continue perpetuando na história de Arvorezinha.
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
José Aldair Camini - Daio

José Aldair Camini, mais conhecido como Daio, nasceu em 11de abril de 1970 em Soledade, o caçula de 10 filhos de João e Santina, veio juntamente com a família morar em Arvorezinha aos 8 anos de idade, onde firmaram residência ao lado do então Moinho da Coagrisol, hoje Moinho Fachinetto. Anos depois, a família mudou-se para uma nova residência na rua Fernando Ferrari, n° 130, nesta cidade.
Daio como era mais conhecido, serviu ao Exército, trabalhou durante muitos anos na Gráfica Grandi, trabalhou na Madeireira Marin, na Rádio Cultura de Arvorezinha, concorreu a Vereador, foi funcionário público e também abriu seu próprio negócio junto com um amigo.
Foi um dos fundadores do Esporte Clube Arvorezinha – ECA, sempre presente em jogos e campeonatos da região era um apaixonado pelo Esporte.
No período em que trabalhou como Funcionário Público, exerceu suas funções junto ao CRAS, onde tinha a missão de tirar as crianças das ruas no turno inverso ao da escola, dando aulas de futebol. 
Era Gremista, e faleceu no dia 07 de outubro de 2013, jogando futebol no Ginásio de Esporte do centro, fazendo o que mais gostava, jogando futebol rodeado por amigos.
          


