
 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

 

1

Lei Nº 3224/2004

Concede o título de Cidadão Honorário de União da
Vitória, ao Padre EDELTO TAVARES LEITE.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de União da Vitória, ao Padre
EDELTO TAVARES LEITE, sacerdote da Congregação Sagrada Família de Nazaré,
nesta cidade.
Art. 2º-Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação.
Justificativa: Nascido no Estado do Ceará, no ano de 1957, o Padre DELTO TAVARES
LEITE, é sacerdote da Congregação Sagrada Família de Nazaré. Fez seus estudos em
Fortaleza, onde se formou no curso Técnico de eletrotécnica pela Escola Técnica
Federal do Ceará. Ao ingressar no Seminário da Congregação, cursou dois anos de
Filosofia pura e mais quatro anos de Teologia, foi ordenado sacerdote em janeiro de
1984 pelo Bispo da Diocese de Crato, no Estado do Ceará. Sua primeira missão foi
trabalhar no Bairro Montese, em Fortaleza, onde desenvolveu intenso serviço nas
comunidades carentes e atuou na área da promoção social. Nas poucas horas livres
era aluno da Língua Japonesa (curso oferecido pela Universidade Estadual do Ceará).
No ano de 1989 foi transferido para o Estado do Maranhão, onde trabalhou por três
anos e ali percebendo o crescente problema social da dependência química na
população, em especial um grande número de alcoolistas, preocupou-se em ajudar, a
recuperar as pessoas desta patologia, o Padre EDELTO empenhou-se num estudo
sério sobre este tema para ter mais condições práticas de libertar os dependentes
químicos. No ano de 1992 ele foi chamado pela direção geral na Itália, para uma
missão em Angola, na África e juntamente com o Padre Félix, outro missionário
piamartino, foi pioneiro no trabalho de educador de órfãos de guerra naquele país
mergulhado na guerra civil, na cidade de Lucala, a trezentos quilômetros da Capital.
Após a tomada da província do Kuanza Norte, por parte dos guerrilheiros e a morte de
um companheiro de trabalho, em janeiro de 1993, o padre EDELTO recebeu pelo rádio
amador da Cáritas Internacional, a ordem de voltas para Luanda, a Capital. Isto só foi
possível através de um helicóptero da ONU, já que as pontes tinham sido
bombardeadas. Depois de pouco tempo foi solicitado a retornar ao Brasil, e no mês de
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abril do mesmo ano foi designado para trabalhar no Instituto Piamarta de União da
Vitória, sob a direção do Padre Osvaldo Santoni, colabora desde então  como
educador nesta respeitada entidade filantrópica. Profundo conhecedor da questão da
dependência química, o Padre EDELTO, desde que chegou nesta cidade do Paraná,
tem se dedicado a ajudar centenas de famílias atingidas por este mal que destrói
tantos lares, encaminhando as pessoas aos diversos grupos de auto-ajuda, dando
palestras nas escolas e nas indústrias e de modo especial com a permissão e o apoio
do Dr. Hans, renomado psiquiatra e diretor da Clínica HJ, aconselhando os pacientes
que por vezes se encontram em tratamento nesta entidade, que presta um grande
serviço à comunidade dos Sul do Paraná e planalto Norte Catarinense. Com o intuito
de ajudar anda mais as pessoas, o Padre se encontra fazendo o curso de direito na
Universidade do Contestado. Assim, em breve, poderá oferecer gratuitamente a
assessoria jurídica às pessoas precisadas. OS. Certa vez numa entrevista a um canal
de TV em Fortaleza, logo que chegou de Angola, o repórter perguntou ao padre
EDELTO se não tinha medo de lidar com s dependentes de álcool e de outras drogas.
Ele respondeu que tem muita fé em Deus e sabe que ao colaborar na recuperação dos
dependentes, ele terá sempre a Proteção Divina. 

União da Vitória, 17 de novembro de 2004.  

HUSSEIN BAKRI FAUZI BAKRI
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças


