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Juiz de paz com 47 anos de atuação é homenageado em São Lourenço
do Oeste

Nesta segunda-feira (30), a juíza Marilene Granemann de Mello, diretora do foro e titular da comarca
de São Lourenço do Oeste, presidiu solenidade em homenagem ao juiz de paz suplente do Cartório
de Registro Civil do município, Olavio Erbes. Ele se aposentou após 47 anos de serviços prestados. A
cerimônia do Judiciário estadual foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores, com a presença
de lideranças, familiares e amigos do homenageado.

A magistrada ressaltou a atuação do juiz, nomeado em 30 de novembro de 1970, e, em
agradecimento por tantos anos de dedicação aos moradores da cidade, entregou uma placa como
reconhecimento do valoroso trabalho prestado.

Erbes, ao lado de sua esposa, Natalina, agradeceu a todos, dizendo que ficou felizardo por receber a
homenagem, e que procurou sempre desempenhar da melhor forma possível. “Se um dia ainda
precisar prestar qualquer serviço para a comunidade, a gente continua sempre à disposição e fazendo
questão de dar a minha participação como a gente tem feito até agora”, frisou. 

Representando o Legislativo na mesa de honra, a vereadora Ledeni Pieta parabenizou o Judiciário
pela iniciativa, e observou que o reconhecimento da comunidade é resultado dos bons serviços
prestados.

Vereador

Olavio Erbes também fez parte da história do Legislativo lourenciano. Como suplente de vereador na
3ª legislatura (1967–1969) e vereador titular na 5ª legislatura (1973–1976), exerceu várias funções,
como diretor da Secretaria da Câmara, secretário e mais tarde presidente da Mesa Diretora. Em 1996,
foi um dos parlamentares reconhecidos com Diploma de Honóris Causa (Decreto Legislativo
388/1996).

Informações: Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Câmara de Vereadores de São Lourenço do
Oeste
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