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Lei Nº 2507/1997

Denomina de PROFESSORA GENI MARIA TABORDA BECKERT, 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 Professora GENI MARIA TABORDA BECKERT, uma das vias

públicas de nossa cidade.

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

sua publicação.

JUSTIFICATIVA: A professora GENI MARIA TABORDA BECKERT, nasceu no município de

União da Vitória, Estado do Paraná, aos 07 dias do mês de abril de 1947. Filha de José Maria

Taborda e Leonor Quadros Taborda. Cursou o jardim e primário na Escola Municipal Serapião,

estudou o ginásio do Colégio Balduino Cardoso, formando-se na Escola Normal Colegial

Estadual Profª. Amazília, em 1972. Depois de formada, lecionou algum tempo no município de

General Carneiro.

               Casou-se com Nery Beckert em 1974 e teve duas filhas: Vânia Carla Beckert e Ana

Lúcia Beckert. Ao casar, afastou-se do magistério, ao qual retornou no ano de 1984, lecionando

na Escola Municipal Padre João Piamarta. Em 1985 passou a dar aulas na Escola Municipal

Profª. Dille Testi Capriglione que estava iniciando seu funcionamento e, a este estabelecimento

dedicou seu trabalho até a data de seu falecimento, transmitindo a seus alunos o bem estar , a

moral e a dignidade humana. Atuou vários anos como professora pré-escolar e por último

lecionava para as quartas séries e Ciclo Básico.

               Era muito querida pôr alunos e funcionários da escola Dille  T. Capriglione, bem como

por todos os seus familiares. Era uma pessoa meiga e carinhosa. Possuía várias habilidades

manuais para realizar artesanatos, as quais procura repassar aos seus alunos durante as aulas de

Educação Artística. Desenhava com desenvoltura, pintava e fazia poesias. Sabia expressar-se
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muito bem através da escrita. Tinha muito gosto  em preparar materiais didáticos, cartazes,

cantigas de roda e teatros para seus alunos e tudo que fazia era com muito amor. Como mãe,

assim como Professora, sempre foi muito amiga. Gostava  de conversar bastante, procurando

sempre entender os problemas de cada um  e era muito compreensiva.

               A Profª. Geni jamais era esquecida, pois durante  sua passagem neste mundo, semeou

amor, bondade, carinho e fraternidade entre seus familiares e as pessoas que a cercavam e, com

certeza, o seu jeito carinhoso e meigo deixou muitas saudades.

               Faleceu em dois de dezembro de 1996, aos 49 anos de idade, devido a insuficiência

hepática, causada pôr um câncer.

União da Vitória, 08 de dezembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


