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Lei Nº 2475/1997

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR. AMADEU BONA.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

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

Lei:

               Art. 1º-Concede TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO  de União da Vitória ao Sr.
AMADEU BONA.

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

JUSTIFICATIVA: AMADEU BONA, nasceu em 13 de setembro de 1925, na localidade de Dr.
Pedrinho, Município de Timbó, Estado de Santa Catarina. Filho de João Felício e Ana Bona.
               AMADEU BONA é amante da música, canto e pintura desde sua infância. Quando
estudante no seminário São Paulo, seus desenhos eram solicitados pelos colegas e amigos.  Foi
desenhista na primeira fabrica de artefatos de madeira na cidade de Porto União em 1944. Nesta
mesma época foi convidado para ser decorador das porcelanas SCHMIDT em Pomerode-SC.,
mas já contagiado pela magia desta terra hospitaleira, aqui permaneceu e criou raízes. Sua
primeira tela foi inspirada numa noite de luar. Suas obras são conhecidas  em grande parte do
nosso país e do exterior. Hoje o nome de AMADEU BONA é sinônimo de arte e cultura. Desde
que deixou o Seminário e iniciou sua vida profissional, dedicou-se a arte. Inicialmente como
entalhador e desenhista, deixou a marca de seus dotes artísticos em vários produtos. Foi Porto
União da Vitória que escolheu como pátria e aqui erradicou-se, Casou-se e teve seus filhos. Suas
obras encontram-se em muitos lares e seu nome é respeitado no mundo das artes plásticas. Numa
 demonstração do grande amor que tem pela nossa terra, adotou como símbolo de sua arte,
paisagens com pinheiros. O pincel em suas mãos, transforma-se num objeto mágico que desenha
o pensamento do artista, mas a essência do seu trabalho vem do coração. Cada tela e a expressão
de uma emoção. Assim como não transpõem para a tela somente paisagens, sua  cultura também
não se expressa  somente através do óleo e da tela. Em 1967 constitui um conjunto de
harmônicas de boca, apresentando-se em vários eventos culturais, foi um dos fundadores do coral
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Bento Mussurunga em 1974 e participou dos corais Santa Cecília, Filarmônica de Porto União e
Giroma. Já divulgou o nome de Porto União e União da Vitória em várias cidades, seja através
de suas telas, ou através da  música. Possuidor de muitos dons, dedicou sua vida a arte, porém
jamais absteu-se de sua participação na comunidade. Sempre apoiou eventos culturais, seja como
coordenador, participante ou jurado. Ama a arte como sua própria vida, porém em sua vida a
família mereceu a devida dedicação, como esposo e como pai que integrou a sociedade local,
filhos educados, verdadeiros cidadãos, pois estes  podem espelhar-se com orgulho, no pai artista,
no pai amigo, no pai honesto que com muita humildade, sabem demonstrar sua grande sabedoria.
É um orgulho para União da Vitória, ter um filho como AMADEU BONA.

União da Vitória, 26 de setembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


