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Lei Nº 2470/1997

DENOMINA DE DR. LAMARTINE AUGUSTO, UMA DAS VIAS PÚBLICAS
DE NOSSA CIDADE.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

              Art. 1º-Denomina de DR. LAMARTINE AUGUSTO, uma das vias pública de União da
Vitória - PR.

               Art. 2º-Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA: DR. LAMARTINE AUGUSTO, filho do poeta e jornalista, escritor e
professor DÍDIO AUGUSTO, e de dona MARIA JOANA LINHARES AUGUSTO. Nasceu em
União da Vitória, Paraná, no dia 19 de setembro de 1930 e faleceu em Pato Branco dia 19 de
fevereiro de 1997.
               Fez o curso primário no Grupo Escolar Professor Serapião, o ginasial no Colégio São
José de Porto União e o curso científico no Colégio Túlio de França de União da Vitória. Em
suas horas de folga, LAMARTINE apresentava um movimentado programa de esportes pela
Rádio União. Foi correspondente do Jornal a Gazeta Esportiva de São Paulo, redator de esportes
do Jornal O Comércio e depois colaborador e diretor Jurídico do Jornal Caiçara. sendo uma das
vigas mestras do esporte local. LAMARTINE foi isso mesmo, eleito para o cargo de  Vice
Presidente da Liga Esportiva Regional Iguaçu, ainda muito jovem, no ano de 1955, era torcedor
do União Esporte Clube e do Flamengo. Fez o vestibular para o curso de Direito na Universidade
Federal do Paraná, sendo naquele ano, o único aprovado de União da Vitória. Advogado da
turma de 1958, sua inscrição na OAB teve o número 1854. Orador e jurista, brilhante e
impetuoso na linguagem, por muitos anos foi orador oficial da progressista cidade de Pato
Branco. Foi nomeado e trabalhou como Juiz auxiliar frente aos mais necessitados. Sendo um dos
advogados mais antigos de Pato Branco e do Sudoeste do Paraná, foi homenageado ainda em
vida, quando em 25 de março de 1987, a sala da OAB do Palácio da Justiça daquela cidade,
levou o seu nome aprovado pôr unanimidade em  sufrágio secreto. Quando de sua aposentadoria,
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recebeu significativa homenagem de colegas e amigos em jantar festivo, quando seus colegas lhe
ofertaram uma plaqueta de prata com os seguintes dizeres:
               "Colegas, Juizes de Direito, OAB, Promotores de Justiça e demais membros da Família
Forense, pêlos seus relevantes serviços prestados ao longo de sua carreira advocaticia em prol da
justiça e da comunidade Patobranquense".
-Placa de prata em 1985 - Destaque Social e Profissional.
-Placa de prata da Subseção da OAB de Pato Branco, pelo exercício Histórico e marcante em
prol da comunidade - gestão 1995/98.
-Professor emérito do 2º Grau na Escola de Comércio de Pato Branco, onde lecionava elementos
de Economia Política. Foi um dos fundadores da  Escola, e sempre reverenciado pôr seu alunos.
Sua liderança se fez presente no Magistério, na oratória e retórica, no jornalismo, na literatura e
no lar, como pai, esposo e chefe de família.
-Em 1970 foi Paraninfo da turma de Contabilidade do Colégio Comercial Estadual de Pato
Branco. Colaborador constante dos jornais locais, enfocando a crônica social, esportiva, jurídica
e patriótica, ficando assim seu nome registrado na história das letras, na cidade. Foi também
correspondente do Jornal o Estado do Paraná, de 1965 a 1972.  Em União da Vitória, envolvido
com o esporte, foi quem organizou a corrida de São Silvestre em União da Vitória. Em Pato
Branco, foi presidente do Internacional Esporte Clube em 1967. Sócio fundador do Lions Clube
de Pato Branco, um dos 13 Conselheiros do mesmo Clube de Serviço, pôr todos os anos.
Presidente de Lions Clube em 1988, recebendo a Placa de Prata como sócio  e fundador do
Clube. Sócio fundador do Clube Social Pinheiros de Pato Branco, um dos mais importantes
clubes sociais da região do sudoeste do Paraná. Recebeu Placa de Prata pelo 20º aniversário de
fundação do Clube. Em 1968 foi candidato a Vice-Prefeito de Pato Branco. Em 28 de novembro
de 1992, recebeu  o troféu como Patobranquense Histórico em 'NOITE MEMORÁVEL" quando
se comemorou os 20 anos do Clube Pinheiros e os 40 anos de sua estada em Pato Branco. Em 20
de setembro de 1996, recebeu o troféu 'Esplendor" como personalidade ligada ao passado do
futebol de Pato Branco, em solenidade denominada ; PIONEIROS DO FUTEBOL.
               Paranista de coração, sempre se posicionou contra o projeto Estado do Iguaçu. Legou a
suas filhas, a lembrança de uma figura honesta, dinâmica, fidalga e pura, qualidades de educação
e liberalismo que não existem mais e que são próprias de pessoas que possuem luz própria.

União da Vitória, 11 de setembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


