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Assunto: manifesta pesar pelo falecimento de Anévio Paese.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Pesar a Anévio Paese, que faleceu no

dia 08 de junho de 2018.

Partiu serenamente aos 90 anos de idade, cumprindo aqui seu ciclo com louvor.

Foi Seminarista, Telegrafista, Vendedor, Empreendedor e Sócio da SIAP, empresa responsável

pela árdua abertura da estrada da Serrinha, atual SC 417, Vereador e Presidente da Câmara em

Garuva e merecidamente homenageado com o Título de Cidadão Honorário de Itapoá.

Proprietário do Balneário Paese, sempre teve Itapoá como a menina de seus

olhos,  vendia  terrenos  e  o  resultado  era  sempre  voltado  para  as  necessidades  e  o

desenvolvimento dessa localidade, trazendo médicos, dentistas, farmácia, Aciso do Exército,

levando  gente  para  Hospitais  de  Joinville  e  Curitiba,  como  relatam,  dentre  outros,  os

moradores Antonio e Olga da Barra do Saí: “Seremos eternamente gratos por ele ter salvo a

vida da nossa filha”. 

Construiu o Clube Frigomar onde realizava o Natal das crianças carentes, o

Hotel e Restaurante Apolo onde organizava excursões de Curitiba, o Edifício Samara para

locações aos turistas, instalou os Supermercados Apolo e Loja de móveis e eletrodomésticos.

Também encabeçou e participou de diversos movimentos, tais como: 
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Emancipação Política e criação do Município de Garuva, Protestos pedindo a

abertura do Canal do Linguado, construção da Capéla Nsa. Sra. Do Bom Parto, fundacão do

Frigomar  Esporte  Clube  onde  sediava  campeonatos  de  futebol,  implantação  do  Ônibus

Circular de Itapoá afim de forçar a Transtusa explorar o serviço, fundação da SAPRI a qual

foi responsável pelo custeio do projeto da implantação da rede de água em Itapoá,  Posto

avançado do Besc no Paese, facilitando a vida dos correntistas, apoio a Emancipação Política

e criação do Município de Itapoá, fundação do Jornal O Fundador homenageando pioneiros,

custeio e total apoio na criação e legalização das Rádios Comunitárias no Brasil,  sendo a

Rádio Itapoá FM 87,9 a primeira a operar dentro da lei no País.

Sempre muito otimista, encaminhou bem seus 7 filhos dizendo sempre: 

“Não reclame, trabalhe, pois ainda não tem avião jogando bombas aqui em cima”, ou então:

“Não olhe  quem te  chutou a bunda,  chute  a bunda do da frente”,  referindo-se a  sempre

olharmos para o futuro.

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 21 de junho de 2018.
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