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Assunto: manifesta pesar pelo falecimento de Telmo José Armanini.

 A Câmara Municipal de Itapoá manifesta seu profundo pesar pela morte de

Telmo José Armanini, falecido aos 17 dias do mês de março de 2018, neste município de

Itapoá/SC.

Telmo  José  Armanini,  nascido  aos  02  dias  do  mês  de  julho  de  1950,  em

Chapecó/SC, foi casado com Ana Aparecida Armanini, com a qual teve 4 filhos, 7 netos e 1

bisneto.

Acompanhou  o  crescimento  de  Itapoá  como veranista  desde  1978,  fixando

residência há 20 anos, no ano de 1998. Possuía curso superior completo, mas estava sempre

estudando. Sua formação profissional era em auditoria e consultoria empresarial.

Sempre  se  dedicou  ao  voluntariado,  tendo  como  foco  dar  formação  às

entidades  para  que  não  tornassem  seus  acolhidos  dependentes,  mas  sim  que  tivessem

autonomia profissional para se auto sustentarem. Foi um grande formador de palestrante do

Movimento de Cursilhos na Diocese de Joinville.

Em Itapoá, foi  o mentor e elaborou o estatuto da Associação Itapoaense do
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Artesão (AIART). Foi um grande estudioso da Orla Itapoaense e defendeu com muita garra o

Projeto Orla.  Participou do Conselho da Cidade (CONCIDADE). Atuava no Conselho do

Bairro Rosa Mar e em outros conselhos. Com frequência participava das sessões da Câmara

de Vereadores. Enfim, foi um homem que tudo ensinou sem nada pedir em troca.

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/SC, em 23 de março de 2018.
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