
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

 PROJETO DE LEI Nº _____ /2018

Fica  denominada  a  Rua  João

Carlos Scheffer da Silva - Joaninha

o  logradouro  antes  denominada

como rua E no Bairro São Jorge e

dá outras providências.

Art. 1o – Fica denominado a Rua João Carlos Scheffer da Silva -
Joaninha o logradouro antes denominado como rua E no Bairro São
Jorge na cidade de Capão da Canoa.

Art. 2o- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de sessões Manoel Fernandes da Silveira, 12 de Abril de 2018.

Vereador Atilar Jr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

JOÃO CARLOS SCHEFFER DA SILVA - JOANINHA

João Carlos Scheffer da Silva, conhecido por toda a comunidade
como  “JOANINHA”,  apelido  que  ganhou  ainda  na  sua  juventude.
Nasceu no dia 29 de abril de 1959, natural da cidade de Torres. Vivia com
com  a  senhora  Ingrid  Teresinha  da  Silva,  com  quem  teve  dois  filhos,
Lupicinio da Silva e Pedro Ernesto da Silva, também teve outros dois filhos
Fernanda Albulquerque e Diego Formagio.

Em seus  aniversários,  gostava de comemorar de uma maneira
especial que ficou marcada no coração dos amigos e dos familiares, a
tradicional Feijoada, 2 grandes panelões que foram tradicionais em
sua vida.

Ele foi Presidente do Capão da Canoa Futebol Clube – CCFC, No
ano de 1997 até  2001 ao lado de seu vice-presidente,  o  saudoso
Carlinhos  da  Miscelânea  que  tinha  uma  amizade  muito  forte,  no
comando do CCFC deixou a construção  do salão social, que foi uma
marca de seu mandato,  salão que até hoje  é  muito utilizado para
formaturas, casamentos, aniversários de 15 anos, e alguns eventos
tradicionais de nossa cidade, ENAPEF, a Festa da ceee , festa da liga
serramar de futebol e eventos anuais e tradicionais do próprio CCFC.

 No Ano de 2004,  14 anos  atrás,  filiado ao PMDB foi  candidato  a
vereador, aonde atingiu a marca de 419 votos numa campanha de
muitos amigos, aquela campanha na raça como se diz,  ficando de 1°
suplente do então Vereador Otávio Teixeira.

João  Carlos  Scheffer  também  trabalhou  como  corretor  de
imóveis e também na área da construção civil, quando era mais novo
até construindo edifícios e também nas reformas dos nossos prédios. 
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Joaninha cursou direito na Unisc aqui de capão da Canoa, aonde
em seu TCC alcançou a nota 7.8 na época com o câncer em fase
terminal, alcançando uma nota histórica para aquele momento de sua
doença, vindo a faleceu  faltando um semestre para se formar, no dia
29 de dezembro de 2010.

Desse modo, essa proposição contribui para o aperfeiçoamento
dos serviços prestados pelo município de Capão da Canoa, 

Assim,  solicito  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovar  esse
Projeto de Lei.
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