
REQUERIMENTO N° 11/2019

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

Plenário, que o Poder Legislativo conceda o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Pedro Silvano

Gunther,  com  fulcro  no  art.  29,  XIX  da  Lei  Orgânica  Municipal,  regulamentado  pela  Lei

Municipal nº 220/2009.

Justificativa

Pedro Silvano Gunther é natural da cidade de Concórdia - Santa Catarina. Sua

história se enlaça à de Itapoá poucos dias depois do seu nascimento, quando em janeiro de 1957,

seus pais, associados à família Paese, dentre outros sócios, oficializaram a criação da empresa

SIAP – Sociedade Imobiliária Agrícola e Pastoril. A SIAP e os desbravadores, abriram a estrada

que permitiu  o acesso do Saí  Mirim à praia  e,  por  conseguinte,  ligou Itapoá às cidades de

Curitiba e Joinville. Da mesma forma, abriram também os primeiros loteamentos. 

Seu pai chegou à Itapoá de barco, partindo de São Francisco do Sul e, assim, a

família ousou empreender em Itapoá, nos tempos mais remotos, quando o acesso era precário e

não havia água encanada nem luz elétrica, além disso, também incentivou outros amigos a fazer

o mesmo. Formou parcerias para edificações de condomínios nas diversas áreas de terras, tais

como Vivenda das Palmeiras, Cancun, Portal dos Mares, além de áreas de convívio em benefício

público e social. Insta destacar que a família Gunther doou áreas de terra com o fim de permitir

a  instalação  da  antiga  e  da  nova ETA -  Estação  de  Tratamento  de  Água,  além da  área  já

destinada à construção da futura ETE – Estação de Tratamento de Esgoto. 

Naquela época, o acesso às praias de Itapoá só era possível por meio de barcos,

saindo de São Francisco do Sul. Com a abertura da estrada, embora com todas as dificuldades

inerentes à época, foi possível frequentar a praia mais linda, de acordo com o seu pai. Assim,

desde 1964, então com oito anos de idade, Pedro pode cultivar o amor por esta terra e sua gente.

Em 1981, com o apoio dos seus irmãos Rubens Geraldo e Bernardo Augusto, Pedro construiu

espaços  de  convívio  como o  Maresia  e  o  Camping  D’Itapoá.  Em 1984,  já  destacando  seu



interesse pela cultura, promoveu um evento, trazendo o Grupo Sotak, primeiro grupo de Jazz a

tocar em Itapoá. 

Participou do desenvolvimento politico desta  sociedade,  quando,  auxiliado por

seu irmão Luiz Eduardo, registrou formalmente em ata a cerimônia de instalação do município

de  Itapoá,  por  ocasião  da emancipação política  e  administrativa  do município,  liderada  por

Ademar Ribas do Valle. 

Considerando os projetos atuais, especialmente para implantação do Riviera Santa

Maria, Pedro tem despendido a maior parte do seu tempo em Itapoá, fato que permitiu maior

contato com a comunidade local, bem como conhecer e apoiar os projetos que aqui vem sendo

desenvolvidos,  dentre  estes,  o  Coral  Infantil  “Sementes  do  Amanhã”  e  a  Orquestra  “Sua

Majestade  o  Violão”  idealizados  e  dirigidos  por  Helmuth  Kirinus.  Pedro  Gunther  também

apoiou os projetos  “Cinema e Metais”, o grupo “Sambaqui” em apresentações em Itapoá, e o

regional do “Baú Musical”, entre outros.

Seus  projetos  não  se  encerram  aqui,  Pedro  ainda  pretende  apoiar  o

desenvolvimento de Itapoá, por meio de projetos culturais e da educação.

Pelo exposto, Pedro Silvano Gunther faz jus ao título de Cidadão Honorário do

município de Itapoá, pois contribuiu com o progresso político e social de Itapoá, bem como

demonstra  até  hoje  a  sua  preocupação  com  o  desenvolvimento  de  sua  gente,  apoiando  e

tornando  possível  a  realização  de  diversos  projetos  de  importância  ímpar  para  nossa

comunidade.

Nestes termos, o Vereador que este subscreve, pede o apoio dos nobres pares desta

Casa de Leis, para a aprovação do presente requerimento.

Itapoá, 15 de março de 2019. 

JEFERSON RUBENS GARCIA 
Vereador MDB

 [assinado digitalmente] 

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016,
e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para consultar a autenticidade e integridade do documento,
pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador 



ANEXO I

Currículo Prévio

Pedro Silvano Gunther nasceu em 28 de dezembro de 1956 na cidade de Concórdia – Santa

Catarina, é o último dos seis filhos de Geraldo Mariano Gunther e Ormeneze Gunther. Com 62

anos é especialista em Marketing e Processamento de Dados, também graduou-se em Direito e

Administração  de  Empresas.  Trabalhou  na  empresa  de  auditoria  Price  Waterhouse  e  no

Banestado Processamento de Dados. Fundou a Hotsoft Informática e foi seu diretor presidente

por 30 (trinta) anos. 

Sua história de amor por Itapoá, vem desde o berço, pois logo após seu nascimento, em janeiro

1957,  seus  pais,  associados à  família  Paese dentre  outros  sócios,  oficializaram a criação da

empresa SIAP – Sociedade Imobiliária Agrícola e Pastoril. Esta empresa é parte integrante e de

suma importância no desbravamento de Itapoá, pois abriu a estrada ligando a localidade da praia

com o Saí Mirim e, por conseguinte, permitiu o acesso do litoral até as cidades de Joinville e

Curitiba, bem assim, abriu também os primeiros loteamentos.

A família ousou empreender em Itapoá, nos tempos mais remotos, quando o acesso era por meio

marítimo e não havia luz elétrica nem água encanada. Também contando com o prestígio que

possuía,  incentivou  outros  amigos  a  fazer  o  mesmo.  Associou-se  a  outros  empreendedores,

edificando  em  suas  terras  condomínios  como  o  Cancun,  Portal  dos  Mares  e  Vivenda  das

Palmeiras, além de criar áreas de lazer como o Maresia e Camping D’Itapoá. Importa ressaltar

que a família Gunther doou áreas de terras com o fim de permitir a instalação da antiga e da

nova ETA - Estação de Tratamento de Água, além da área já destinada à construção da futura

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto. Tais feitos refletem a preocupação com a nossa gente e

o vínculo mais forte que enlaçam Pedro e toda a sua família ao nosso Município.

As lembranças mais tenras de sua estada em Itapoá montam de 1964, então com oito anos de

idade. Assim que alcançou a maioridade, tirou seu título de eleitor para votar em Garuva, já que

Itapoá ainda não era emancipada. Em 1981, com o apoio dos seus irmãos Rubens Geraldo e

Bernardo Augusto, construiu o Camping D’Itapoá. Em 1984, por conta do seu amor pela música,



trouxe o Grupo Sotak, primeiro Grupo de Jazz a tocar em Itapoá.

Em 1989, auxiliado por sue irmão Luiz Eduardo, redigiu a ata de instalação do município de

Itapoá, por ocasião da emancipação política e administrativa do município, liderado por Ademar

Ribas do Valle, posteriormente eleito o primeiro prefeito da Cidade. 

Pedro colaborou com a criação da empresa familiar inicialmente denominada Agrosil, atual IGG,

e com a transferência da presidência do pai Geraldo Mariano, para o irmão Rubens Geraldo,

Pedro  assumiu  a  vice-presidência,  colaborando  com  a  implantação  do  Maresia  e  dos

condomínios  na  área  imobiliária  da  família.  Continuando  os  projetos,  especialmente  para

implantação do Riviera Santa Maria,  Pedro tem despendido a maior parte do seu tempo em

Itapoá, fato que permitiu maior contato com a comunidade local, bem como conhecer os projetos

que vem sendo desenvolvidos e/ou sonhados por esta querida sociedade. Assim, conheceu os

projetos  idealizados  e  dirigidos  por  Helmuth  Kirinus  e  passou  a  apoiá-los,  pois  pode

compreender a tamanha importância destes projetos para a comunidade, especialmente para as

crianças  e  jovens.  Nos  sonhos  de  um  homem,  o  professor  “Mutti”,  Pedro  vislumbrou  a

realização dos sonhos deste professor e também dos seus alunos. Destes sonhos surgiram o Coral

Infantil “Sementes do Amanhã” e a Orquestra “Sua Majestade o Violão”. Pedro Gunther também

apoiou os projetos  “Cinema e Metais”,  o grupo “Sambaqui” em apresentações em Itapoá,  o

regional do “Baú Musical”, entre outros.

Onde há um sonho a realizar, há uma vida a transformar, assim, cada criança que participa destes

projetos pode ter seu futuro transformado, e quem sabe o quanto tais expectativas podem refletir

para dias melhores e quiçá mais ilustres nas vidas destes jovens. Oportunizar caminhos mais

favoráveis é algo tão esplêndido que permite crer no inimaginável e realizar o impossível. 

Mas os sonhos de Pedro não cessam, e deles surgem outros projetos que ainda pretende apoiar

para o desenvolvimento da cultura e da educação em Itapoá.
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