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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  CAROLINA
SCHEFFER.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Fica concedido Título de Cidadã Mato-grossense a senhora Carolina Scheffer.

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

JUSTIFICATIVA

Carolina Mognon Scheffer, natural do município de Marau, Rio Grande do Sul, nasceu em 31 de julho de
1960. Filha de agricultores teve sua vida pautada e dedicada ao agronegócio.

Aos cinco anos de idade mudou-se com a família para a cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, onde
viveu sua infância e adolescência. Foi lá também, aos 18 anos, que se casou com Elizeu Maggi Scheffer e
deram início à família.

Em 1982, em busca de um futuro melhor para seus três filhos, Gilliard, Gislayne e Guilherme, Carolina e
Elizeu se mudaram para Rondonópolis, Mato Grosso, onde iniciaram juntos o desenvolvimento das primeiras
lavouras no Estado.

No ano seguinte, deram início à empresa Scheffer. Em 1994, foram para Sapezal, com os seus filhos e a
partir de então, expandiram os negócios para outras regiões. Sempre trabalhando lado a lado de Elizeu e
ajudando a cuidar de cada detalhe.

Decidida a fazer a diferença, Carolina é conhecida por ser uma pessoa generosa e de grande coração. Suas
ações positivas quem vão além da empresa e da família são reconhecidas por todos. Preocupada com o
desenvolvimento social das comunidades onde a empresa atua, está envolvida com projetos, bem como com
ações que promovam o bem-estar social delas.
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Dona de uma força, garra e determinação, é o pilar da família. Uma referência e inspiração de vida para
aqueles que desejam contribuir de alguma forma para uma melhor sociedade. Palavras como humildade e
carinho definem essa batalhadora que não mede esforços e não faz diferença entre as pessoas.

Por seu amor à natureza e a tudo que ela nos oferece, Carolina também se dedica a transformar madeiras e
raízes, que seriam descartadas, em peças de arte.

Carolina é imensamente grata a esse Estado que acolheu a ela, seu esposo, filhos e netos com tanta
oportunidade e generosidade.

Isto posto, apresento o presente Projeto de Resolução em homenagem a essa brilhante mulher, contando
com apoio dos demais Pares para sua aprovação. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Março de 2021

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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