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Lei Nº 3292/2005 
 

 

CONCEDE AO  SR. ADYR ZANDONÁ,  O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO 
DE UNIÃO DA VITÓRIA.  

   

 
 

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou, e eu HUSSEIN 
BAKRI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte; 
 
 
 

Lei: 
 
 
 

Art. 1º - Fica concedido ao Sr. ADYR ZANDONÁ o Título de Cidadão Honorário de União da 
Vitória, Estado do Paraná. 

Art. 2º - O Anexo I fará parte  integrante desta Lei. 

Art. 3º - Entrará em vigor esta Lei na data de sua publicação. 

União da Vitória, 30 de agosto de 2005.   
 
 
 
 
 
 

HUSSEIN BAKRI  
Prefeito Municipal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

  

• ADYR ZANDONÁ, nascido em 13 de outubro de 1923, em Curitiba-PR;  

• Filho de Luiz Alberto Zandoná e Ana Maria Zandoná (falecidos);  

• Casado com Sirlei Terezinha Weningkamp Zandoná;  
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• Filhos: 06 (seis) legítimos e 02 (dois) adotivos: Regina Célia, Silvia Cléa, Marcelo (falecido) Marcos, Adyr, Éster 
Luiza, Chaiane e Ana Cristina;  

• Residente à rua Maestro Felício Junqueira Domit, 08, bairro São Cristóvão;  

• Exerce a profissão de médico há 39 (trinta e nove) anos em União da Vitória; 

  

1942 – Dia 2 de março foi incluído como voluntário do Exercito no contingente de Vigilância da Fabrica de Viaturas para o 
Exercito, posteriormente da Fabrica de Curitiba; 

Neste ano classificado em 1º lugar no curso de formação de cabos do 15º Batalhão de Caçadores de Curitiba; 

1943 – Foi matriculado em 2º lugar no curso de formação de enfermeiros da Escola de Saúde do Exercito no Rio de Janeiro, 
curso que concluiu em 5º lugar em Dezembro do mesmo ano numa turma de 50 (cinqüenta) alunos; 

1944 – Como enfermeiro, foi classificado no Hospital Militar de Cachoeira do Sul – Rio Grande do Sul; 

1945 – Em setembro foi transferido para a Fabrica de Curitiba, ainda como 3º enfermeiro; 

1946 – Na Fabrica de Curitiba, no período de julho a outubro, dirigiu o grupo de Teatro de Amadores da mesma  fábrica, 
ocasião que escreveu e dirigiu 5 (cinco) Peças Teatrais; 

1947 – Foi transferido o arsenal de guerra do Rio de Janeiro, onde além de enfermeiro foi professor de ciências físicas de 
higiene na escola de aprendizes Artífices do mesmo arsenal, também naquela ocasião projetou e dirigiu a construção de 
carros alegóricos de carnaval para o desfile carnavalesco do referido arsenal; 

1952 – Recebeu a medalha de guerra; 

1953 – Foi promovido a 2º Sargento; 

1956 – Foi agraciado com “ COMPORTAMENTO ESPECIONAL”, tendo neste mesmo ano ingressado na escola de medicina 
e cirurgia do Rio de Janeiro, permanecendo como professor na escola de aprendiz artífice do mesmo arsenal; 

1959 – Já freqüentado  o curso de medicina, foi transferido para o Hospital central do Exercito ainda no Rio de Janeiro; 

1961 – Formou-se Médico pela Escola de medicina do Rio de Janeiro, sendo promovido de 1º Sargento a 2º Tenente, 
quando então em 11 de fevereiro de 1962 foi matriculado no curso de formação de oficiais médicos da mesma escola; 

1963 – 3 de abril, foi classificado como 1º tenente médico no 6º Regimento de Cavalaria de Alegrete, Rio Grande do Sul; 

1963 – Neste mesmo ano recebeu a medalha militar; 

De 1963 à 1965, instalou consultório em Alegrete na especialidade otorrinolaringologia, especialidade que fora licenciado 
pela clínica Koes do Rio quando lá esteve. Em Alegrete trabalhou no SANDU. 

1965 – Em julho foi promovido a Capitão Médico e transferido a seu pedido para reserva do exercito; 

Ainda neste ano, transferiu residência para Curitiba, e como  civil trabalhou no hospital de clínica de Curitiba onde fez estágio 
e curso obtendo o titulo de Anestesiologista;  

1966 – Em meados deste ano foi convidado como anestesista do Hospital São Braz de Porto União – O diploma anestesista 
somente  foi conferido em 10 de maio de 1968 pela sociedade brasileira de Anestesiologia; 

1966 – a partir de meados deste ano, instalou consultório em União da Vitória de Otorrino e Oftalmologia, título adquirido em 
congresso realizado em Curitiba. Além de exercer a especialidade de anesteriologista no hospital São Braz, trabalhou nos 
hospitais 26 de outubro e Maternidade. Foi o anestesista  do hospital Regional e nos hospitais de Bituruna e Matos Costa ao 
lado do saudoso Dr. Lauro Muller Soares. 

Médico plantonista do SANDU.  Médico de Clínica Geral do INSS.  

Chefe da 6ª Regional de Saúde ao lado do hoje nosso prezado Vice-Prefeito Dr. Warrib Motta e do Dr. Willy Yung. Exerceu 
as funções de chefe do centro de saúde de União da Vitória e do Dispensário de Tuberculoso. Durante a gestão de chefe da 
6ª Regional de Saúde  foi detectado em União da Vitória o foco inicial da epidemia de poliomielite, descoberta numa favela 
existente próximo a ponte dos arcos, onde hoje, após destruída existe o parque ambiental, exatamente quando iniciou-se a 
vacinação Pólio no Estado do Paraná. 
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A pedido do Deputado Airton Roveda, então Prefeito de União da Vitória projetou a primeira planta do então e atual Pronto 
Socorro. Trabalhou em 09 (nove) postos de Saúde e em 1992 ocasião da enchente passou a morar dentro do posto de 
saúde do conjunto Bento Munhoz da Rocha, pois sua residência fora invadida pelas águas e foi o único médico a aceitar    
responsabilidade de atender toda a população de São Cristóvão e demais bairros flagelados com a enchente, atendendo a 
todos, dia e noite. 

Realizou perto de 100 (cem) anestesias  gratuitamente a pessoa carentes, quando foi anestesista do hospital São Braz, que 
na ocasião era tido como hospital de caridade. Nem as consultas que realizou em consultórios para pessoas carentes foram 
cobradas,  pois dinheiro  foi o que menos importou no exercício da profissão, a qual sempre procurou realiza-la com 
humildade e responsabilidade. 

Na sua vida não existia o rico ou o pobre, ma sim o doente. Hoje pouco que possui foi dado por todos livremente,  por 
bondade.  

Sempre seguiu o lema FAZER O BEM SEM VER A QUEM, SEJAMOS AMIGOS E SEREMOS FELIZES.  

  

  

  

  

  
 
 

 


