
Projeto de Lei nº 34, de 07 de maio de 2020.
Origem Poder Legislativo

Dispõe  sobre a  denominação  de  via  pública  como  “Rua  Professor
Dinno”, e dá outras providências.

LEI

Art.  1º  Fica  denominada  como “Rua  Professor  Dinno”,  a  via  pública  localizada  entre  as
quadras 05 e 06 até as quadras 85 e 86 do Balneário Princesa do Mar. 

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

Câmara Municipal de Itapoá, 07 de maio de 2020.

Jonecir Soares
Vereador PL
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 34/2020

Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora, e, 

Senhores Vereadores.

O presente Projeto de Lei visa homenagear o Sr. Claudinei Ferreira Mendes, mais
conhecido como Professor Dinno, nascido em Imbituva – PR, em 26 de janeiro de 1975. Aos
3 meses de vida foi morar na cidade de Ponta Grossa, juntamente com seus pais Antônio
Mendes e Tereza Ferreira Mendes, onde fez muitos amigos principalmente, no período em
que estudou na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), pela qual era formado em
Educação Física.

Em janeiro de 2002 o Professor Dinno veio prestar concurso público em Itapoá,
sendo aprovado e chamado para atuar como professor de Educação Física.

Em Itapoá, começou sua trajetória na Educação como PROFESSOR DINNO, e no
mesmo ano conheceu sua esposa Preta e seu filho Jonatha, que sempre foram suas maiores
paixões. 

O Professor Dinno sempre foi um guerreiro, uma pessoa determinada e que não
tinha medo de encarar os desafios da vida. Em parceria com sua esposa, construíram uma
academia que começou nos  fundo da sua resistência  e  pouco tempo depois  já  tinha sede
própria, a ACADEMIA DPJ, nome esse escolhido por ele, pois significava: DPJ = Dinno –
Preta - Jonatha). A academia DPJ, para ele, representava determinação, força e superação.

Na educação ele sempre dizia que aprendia mais com as crianças do que ensinava.
Era apaixonado por futebol e, desde seu primeiro ano como Professor Dinno, sempre esteve
envolvido nos campeonatos Moleque Bom de Bola. Era nesses momentos que se realizava
profissionalmente, como dizia ele, “dentro de um campo de futebol eu sei o que faço”. Seu
time do coração era o Atlético Paranaense.

O Professor Dinno permanecerá eternizado em nossos corações, pelo exemplo de
pessoa que foi.  Nos deixou um legado pela  forma guerreira  como conduziu sua vida,  de
paciência e humildade incomparável. 

Assim, diante do exposto, conto com a aprovação dos nobres pares desta Casa
Legislativa.

Câmara Municipal de Itapoá, 07 de maio de 2020.

Jonecir Soares
Vereador PL
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