
PROJETO LEI Nº 065, DE 21 DE MAIO 2020 

 

“Denomina Campo de Futebol do Município.” 

 

Art. 1º- A partir da vigência da presente Lei, o Campo de 

Futebol, localizado na Rua Cerejeira, no Bairro Scorsatto, no Município de 

Arvorezinha, passará a ter a seguinte denominação: 

O Campo de Futebol, localizado na Rua Cerejeira, no 

Bairro Scorsatto, no Município de Arvorezinha, a partir da 

aprovação da presente Lei, passará a denominar-se 

“CAMPO DE FUTEBOL VIVALDINO ALVES MOREIRA - 

VAVÁ”. 

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 065/2020 

PROJETO DE LEI Nº 065/2020 

 

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 Campo de Futebol. 

Seu Vivaldino Alves Moreira, mais conhecido como Vavá foi 

um arvorezinhense muito querido no Bairro Scorsatto, onde viveu até os 

últimos dias de sua vida, bem como de toda comunidade. Sempre foi uma 

pessoa carismática, participativa e muito alegre, que merece ter sua 

memória perpetuada neste espaço.  

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 

 

 

Vivaldino Alves Moreira, mais conhecido como Vavá, nasceu 

na cidade de Arvorezinha, no dia 14/08/1947. Ele foi um agricultor e também 

trabalhou por boa parte da sua vida como vigilante.  

Foi casado por 29 anos com Geni de Lourdes Alves Moreira, 

com quem teve seus 3 filhos.  

Sempre foi um homem muito família, que era amado pela 

vizinhança e pela cidade. Seus maiores amores eram o futebol e a dança.  

Nos últimos tempos, ele se dedicava ao clube da terceira 

idade, onde não perdia uma reunião. Vavá faleceu dia 25/02/2020 e deixou 

4 netos e 2 bisnetos. 


