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NOTA DE PESAR
Jovino Piucco
A Câmara Municipal de Garopaba manifesta seu pesar e solidariedade a toda família e amigos do Ex-Vereador e
Ex-Presidente desta Casa Legislativa Jovino Piucco, que faleceu hoje dia 18 de outubro de 2020, em Garopaba/SC.
É com profundo pesar que vimos trazer a triste notícia do falecimento do Ex-Vereador e Ex-Presidente Jovino Piucco. Ele
parte deixando muitas lições de amizade, profissionalismo, ética e humanidade.
As pessoas são insubstituíveis em sua existência, e quando são especiais, além da falta que fazem aqueles que as amam,
deixam o mundo mais pobre.
Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e
amigos neste momento de dor e perda.
O Município de Garopaba agradece a obra e o trabalho do ex-parlamentar que deu a sua colaboração para o desenvolvimento da nossa cidade, deixando
um legado de orgulho e conhecimento público aos familiares e amigos.
Jovino Piucco – nascido em 25 de maio de 1935, em Urussanga, descendente de imigrantes italianos. Foi vereador na 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 8ª legislaturas.
Exerceu a presidência da Câmara de 1977 à 1979, 1981 à 1983 e 1985 à 1987.
Jovino Piucco veio a conhecer Garopaba em 1954 a convite de um amigo. Na época, já habilitado para o exercício e responsabilidade da profissão
farmacêutica, logo pensou em se estabelecer nesse lugar e, em janeiro de 1955, veio para ficar. Montou sua farmácia, a primeira farmácia legalizada,
quando Garopaba ainda pertencia ao município e Comarca de Palhoça.
Em 19 de dezembro de 1961, ocorreu a emancipação do Município, e em 1962 realizou-se a primeira eleição da cidade, e também foi eleita a 1ª Câmara
Municipal, composta por 7 vereadores, a qual Jovino Piucco fez parte, tendo sido empossados em 31 de janeiro de 1963.
Jovino Piucco foi o primeiro corretor de imóveis com CRECI registrado na cidade. Foi também, funcionário público da Secretaria do Estado da Saúde,
lotado em Garopaba.
Em dezembro de 2011, por ocasião da comemoração dos 50 anos de Emancipação Política de Garopaba, lhe foi concedido o Título de Cidadão Honorário.
Em agosto de 2018, foi homenageado pela inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes deste Poder Legislativo Municipal e reconhecidamente pelos
serviços prestados na área política e como homem público para o bem do povo garopabense.
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