
REQUERIMENTO N° 30/2017

O Vereador que este subscreve requer, na forma regimental e, depois de ouvido o

Plenário,  que o Poder Legislativo conceda o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Vitorino

Luiz Paese.

Justificativa

Vitorino Luiz Paese, brasileiro com cidadania italiana, filho de Serafim Paese e

Maria Brandalise Paese, nascido em 1º de fevereiro de 1947 na cidade de Concórdia,   Santa

Catarina.  Casado com Eliane Regina Merry Paese, professora e nutricionista com a qual teve

dois filhos: Arthur Merry Paese, arquiteto, nascido em 27 de setembro de 1981, e Humberto

Merry Paese, nascido em 14 de outubro de 1977.

Professor,  economista  e  historiador,  atuou  nas  faculdades  de  Administração  e

Comércio Exterior,  na Universidade Positivo,  e  foi professor-fundador das  Faculdades  Santa

Cruz  de  Curitiba,  nas  quais  lecionou  as  disciplinas  de  Economia  Industrial,  Introdução  à

Economia e Teoria Geral da Administração.

Membro da Academia de Cultura de Curitiba – ACCUR.

Coordenou a Sociedade Brasileira de Cultura – CONVÍVIO – PR.

No SENAC - PR, coordenou a área de cursos profissionalizantes.

Colaborou  com  a  instrução  dos  processos  de  autorização  e  Fundação  das

Faculdades de Santa Cruz junto ao Ministério de Educação e Cultura.

Integrante da Ordem Maçônica do Grande Oriente do Brasil – BOB/PR, tendo

exercido as funções de Grande Secretário de Relações Públicas e Grande Secretário de Educação

e Cultura.

Autor do livro “Memorias de Itapoá e Garuva”, lançado no ano de 2012, com o

resgate do documentário filmado no ano de 1958, quando da conclusão da pioneira Estrada da

Serrinha.
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Acompanhou  e  contribui,  juntamente  com o  pai,  irmãos  e  sócios  da  empresa

S.I.A.P. – Sociedade Imobiliária Agrícola e Pastoril Ltda., com a abertura da Estrada “Serrinha”,

primeiro acesso rodoviário, o qual permitiu a fundação de Itapoá no ano de 1958, retirando-a do

anonimato e despertando o potencial de Garuva.

Assessorou o parlamentar Wilson Picler durante seu mandato na Câmara Federal.

Integrou o grupo idealizador do Projeto UNIACÁCIA de Ensino à Distância, bem

como o operacionalizou na concessão de 1.000 bolsas de estudo em nível de terceiro grau, pelo

Grupo  UNINTER,  para  pessoas  de  baixa  renda,  no  ano  de  2006,  com  muitos  itapoaenses

contemplados.

Integrante do CONCIDADE/ITAPOÁ.

Vitorino Paese participa ativamente da comunidade itapoaense desde o ano de

1955.

Itapoá, 07 de abril de 2017.

Geraldo Rene Behlau Weber
Vereador PSDB
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