
PROJETO DE LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA Nº 008/2020. 

 

 

 

 

“DENOMINA OFICIALMENTE O NOME DA 

RUA COBERTA “OSVALDO SCHAFFAZICK” 

NO MUNICÍPIO DE SEBERI, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

 

 

 

Nelson Francisco da Silva, Vereador na Câmara Municipal de Seberi, no uso 

de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno 

da Casa Legislativa, submete à apreciação do Presidente e dos demais vereadores desta Casa o 

seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º. Fica instituído o nome oficial da RUA COBERTA “OSVALDO 

SCHAFFAZICK”, localizada no município de Seberi-RS. 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Seberi/RS, 08 de setembro de 2020.  

 

 

 

 



NELSON FRANCISCO DA SILVA 

Vereador da Câmara Municipal de Seberi  

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 008/2020 

 

Nobres Edis: 

 

 

O Vereador Nelson Francisco da Silva, Vereador pelo MDB, em face do disposto 

no Regimento Interno da Casa Legislativa Seberiense, apresenta ao Plenário o presente 

Projeto de Lei, por meio do qual “DENOMINA OFICIALMENTE O NOME DA RUA 

COBERTA “OSVALDO SCHAFFAZICK”, NO MUNICÍPIO DE SEBERI, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

O referido Projeto de Lei de iniciativa do Legislativo se justifica pela história de 

vida do Sr. Osvaldo Shaffazick no município de Seberi.  Osvaldo, é filho de José Schaffazick 

e Maria Schaffazick, nasceu em 14 de fevereiro de 1914, no Município de Panambi/RS, à 

época denominado de Elsenau. 

No ano de 1938, o jovem Osvaldo, em busca de novo rumos para sua vida, rumou 

para o este Município, na época um dos distritos de Palmeira das Missões/RS. 

Aqui, adquiriu do senhor João Goetens o Hotel Fortaleza, um antigo prédio de 

madeira onde os viajantes paravam para se alimentar, descansar seus corpos e seus animais 

durante as longas jornadas. 

Ao mesmo tempo em que juntamente com sua primeira esposa, Lídia Henn, 

dedicava-se às lidas do hotel, Osvaldo trabalhava como funileiro, sendo a primeira pessoa a 

prestar essa espécie de serviço no Município. 

Após a morte de sua primeira esposa, Osvaldo casou-se com Ilma Franken, 

conviveu até o final de sua vida, mais precisamente até 19 de junho de 2016, quando faleceu 

com 99 anos de idade. 



Já na década de 50, seu espírito empreendedor o levou a efetuar melhorias em seu 

hotel, construindo o histórico prédio de alvenaria que permanece intacto na esquina Avenida 

General Flores da Cunha com a Travessa Conde de Porto Alegre. Naquela época, percebendo 

que os primeiros automóveis começavam a circular, Osvaldo instalou a primeira bomba de 

combustíveis do Município, com funcionamento totalmente manual.  

Nessa mesma década de 50, Osvaldo e outros moradores ilustres da então “Vila 

Fortaleza”, percebendo que o local já contava com uma infraestrutura capaz de lhe 

proporcionar autonomia política, julgaram conveniente buscar a emancipação do distrito, 

tendo ele integrado a Comissão Emancipatória que atuou com denodo para a criação do 

Município de Seberi, em 1958. 

Osvaldo Schaffazick teve três filhos com Lídia, sua primeira esposa, Beno, 

Evaldo e Lote, e dois com Ilma, sua segunda esposa, Bruno e Brunilda, além de ter criado 

como se fosse sua filha a filha do primeiro casamento de Ilma, Gerda. 

E assim Osvaldo dedicou praticamente 65 anos de sua vida ao Município de 

Seberi, constituindo-se num exemplo de cidadania, liderança e trabalho árduo, registrando 

uma trajetória de vida que se confunde com a história de Seberi, local onde ele, ainda jovem, 

escolher viver. 

 

 

Deste norte, contamos com o apoio e aprovação dos demais pares, renovamos 

protestos da mais elevada estima e consideração. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Seberi/RS, 08 de setembro de 2020.  

 

 

 

 

Nelson Francisco da Silva 

Vereador da Câmara Municipal de Seberi 

 



 

 

 


