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Assunto: manifesta pesar pelo falecimento da Senhora Arlete Simas Canellas
Adamovski, professora e catequista do Município de Itapoá.
A Câmara Municipal de Itapoá manifesta seu profundo pesar pela morte da
Senhora Arlete Simas Canellas Adamovski, falecida aos 31 dias do mês de março de 2013, em
Itapoá.
Nascida aos 27 dias do mês de janeiro de 1938, dona Arlete faleceu no último dia
31 de março, deixando familiares e inúmeros amigos, restando grande vazio e imensa gratidão
àqueles que eram de seu convívio. Sorte de quem teve o privilégio de a ter conhecido. Uma
pessoa humilde, alegre, que oferecia a todos uma amizade verdadeira, e que será sempre
lembrada pela sua bondade e simpatia.
À Professora Arlete, nosso reconhecimento, nossa gratidão pelo trabalho como
professora de Língua Portuguesa, nas séries iniciais do Município, como catequista na Igreja
Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (matriz de Itapoá) em Itapema do Norte e pela
colaboração direta na implantação da Biblioteca Pública Municipal, nos anos que dedicou ao
zelo pelas obras literárias que conquistava nas doações que os veranistas faziam, mas sobretudo
pela amiga e conselheira que foi. Os amigos que aqui fez com tristeza lamentam a sua partida,
mas ficam com a certeza de que sua passagem deixou marcas na Cultura e Educação de Itapoá.
Dona Arlete, amiga, mãe e conselheira, estará sempre nas lembranças dos
cidadãos itapoaenses, inclusive pelo título de cidadão honorário em honraria realizada no
passado por esta Casa de Leis. O carinho e apreço que tratava as pessoas desde as crianças ao
mais idoso cidadão é exemplo para todas as gerações. Dona Arlete era conhecida pela sua garra,
dedicação, otimismo e boa vontade, uma alegria nata que fazia a diferença. Lutava pelo ideal do
conhecimento, da leitura, do estudo, da defesa dos livros, e até mesmo aqueles que as capas já
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não suportavam o manuseio das mãos eram restaurados pela Dona Arlete, para oportunizar novos
leitores.
Deus com certeza reservou um novo lar na espiritualidade, em que ela possa
trilhar e orientar novos trabalhos como só ela sabia fazer, porque a vida continua em dimensão
elevada. Era, Arlete, 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 uma
cidadã que está a merecer a saudade da comunidade que ela tanto serviu. O céu ganhou um
reforço junto aos anjos e nós perdemos um anjo junto de nós.
Transmitase o teor desta à família enlutada.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá, em 04 de abril de 2013.
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