
PROJETO LEI Nº 066, DE 21 DE MAIO 2020 

 

“Denomina Quadra Esportiva do Município.” 

 

Art. 1º- A partir da vigência da presente Lei, a Quadra Esportiva, 

localizada dentro do Ginásio da Linha Queimado, interior do Município de 

Arvorezinha, passará a ter a seguinte denominação: 

A Quadra Esportiva, localizada dentro do Ginásio da 

Linha Queimado, interior do Município de Arvorezinha, a 

partir da aprovação da presente Lei, passará a 

denominar-se “QUADRA ESPORTIVA NERI LUIZ LODI’”. 

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 066/2020 

PROJETO DE LEI Nº 066/2020 

 

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 Quadra Esportiva. 

Neri Luiz Lodi foi agricultor tradicional do Distrito de Pinhal 

Queimado, onde viveu com sua família e deixou um legado de bondade, 

alegria e trabalho, sendo uma pessoa muito querida por todos, sendo 

merecedor desta homenagem, para que sua lembrança seja perpetuada 

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 

 

Neri Luis Lodi, nascido em Arvorezinha no dia 18 de junho de 1959, 

filho de Perico e Gema Lodi. Aos 20 anos de idade casou-se com Edenir 

Spinelli, vindo a residir na comunidade de Pinhal Queimado, ao lado deste 

ginásio. Desta união tiveram dois filhos Fernando e Angela.  

Morou junto com Dante e Angela Spinelli, seus sogros, até o final 

de suas vidas, sendo Seu Dante Spinelli um dos fundadores da comunidade 

de Pinhal Queimado. 

Neri sempre foi uma pessoa alegre, de coração puro, de caráter, 

trabalhador, batalhador, honesto, verdadeiro, humilde, amigo, sincero e de 

risada solta. 

Adorava acampar com os amigos e a família aos finais de 

semana. 

Sempre que solicitado para ajudar na comunidade estava 

pronto, passou duas vezes pela diretoria desta comunidade. 

Aos 58 anos de idade, no dia 28 de julho de 2017, veio a falecer 

vitima de um câncer.  

Quando se pensa em Neri a gente pensa: “Que seria da vida sem 

alegria e amizade”. 

 


