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Assunto: manifesta  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  João 

Cornelsen, cidadão honorário do município de Itapoá.

A Câmara Municipal de Itapoá manifesta seu profundo pesar pela 

morte do Senhor João Cornelsen, falecido aos 12 dias do mês de novembro 

de 2012, na cidade de Curitiba/PR.

Nascido aos 19 dias do mês de janeiro de 1927, natural de São 

Mateus  do  Sul/PR,  frequentava  Itapoá  por  mais  de  50  (cinquenta)  anos, 

quando o único acesso ao pequeno vilarejo se dava por meio da Estrada da 

Serrinha. 

 Faleceu no último dia  12 de novembro,  deixando esposa,  04 

(quatro)  filhos,  08  (oito)  netos,  05  (cinco)  bisnetos  e  inúmeros  amigos, 

restando grande vazio e imensa gratidão àqueles que eram de seu convívio.
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Teve uma importância ímpar para a sociedade itapoaense, visto 

que foi o idealizador do projeto de abertura do segundo acesso à Itapoá, 

sendo também o maior doador de terras para a abertura da estrada. A obra 

foi concluída em 17 de novembro de 1970, a qual levou o nome de “Estrada 

Cornelsen”, como forma de homenagear o seu mentor. Com uma extensão 

de 9,8 km, a estrada também é conhecida como “Estrada do Sol”.

Cidadão  influente,  participou  ativamente  do  processo  de 

desmembramento de Itapoá, sendo uma das pessoas que ajudou a trazer a 

energia elétrica para Itapoá.

Era,  João  Cornelsen,  uma  das  ilustres  pessoas  que 

proporcionaram grande bem à nossa Itapoá e à nossa gente.

É, pois, justa a homenagem póstuma desta Casa, representante 

do povo, a um cidadão que está a merecer a saudade da comunidade que 

ele tanto serviu.

Transmita-se o teor desta à família enlutada.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá, em 23 de novembro de 2012.
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