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Lei Nº 3316/2005 
 
 
 

Concede o Título de  Cidadã Honorária de União da 
Vitória a Srª FAHENA PORTO HORBATIUK. 
 
 
 

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 o Título de Cidadã Honorária de União 
da Vitória a Srª. FAHENA PORTO HORBATIUK. 
Parágrafo Único: Faz parte integrante desta Lei o Anexo I. 
 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

União da Vitória, 07 de dezembro de 2005.   
 
 
 
 
 
 
 

HUSSEIN BAKRI  

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
 
  

FAHENA PORTO HORBATIUK, filha de Amaury Porto (fluminense) e de Egydia 
Papaléo Porto (mineira), nascida em Porto União-SC, em 11/01/1943. Fez seu curso 
primário em escolas isoladas, com sua mãe em Colônia Vitória e Colônia Amazonas; 
época em que o Pai era agricultor. Seu Pai é de origem portuguesa e a mãe, filha de 
italiano. Quando as filhas, que são quatro, precisavam estudar o ginasial, vieram morar 
na cidade. O Pai passou a dedicar-se ao comércio e a mãe continuou no magistério. 
 O curso Ginasial e o Magistério os fez no Colégio Santos Anjos, em Porto União 
– SC e o Técnico em Contabilidade, na Escola Técnica Coronel David Carneiro, em 
União da Vitória-PR. Esses cursos de segundo grau foram cumpridos, um pela manhã 
e outro à noite, simultaneamente. 
 Sempre foi excessivamente dedicada aos estudos, buscando aprender ao 
máximo, no que era apoiada pela Mãe. E nesse período da adolescência (11 a 18 
anos), fez, realmente, de seus estudos uma profissão, entrando noite adentro com suas 
leituras, tarefas e preparações para provas, diariamente, o que lhe garantiu uma 
coleção de medalhas de Honra ao Mérito e uma capacitação para a docência, ramo de 
trabalho escolhido. 
 Terminado o Magistério, lecionou, durante 06 (seis) anos, de 1ª a 4ª séries do 
primário, no Colégio Santos Anjos. Em 1965 casa-se com Paulo Horbatiuk, e como o 
Colégio Santos Anjos não permita, na época, professoras recém-casadas, foi 
dispensada, passando a lecionar em casa, como professora particular, para estudantes 
de diversos colégios que tinham dificuldades nas diferentes disciplinas do Ginasial ou 
do 2º Grau, principalmente, Matemática, Língua Portuguesa e  Língua Inglesa. 
 Iniciou o Curso de Letras/Inglês na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras, Fafi, em 1967. E em 1969, começou a lecionar no Colégio Estadual Túlio de 
França, como substituta do Professor Germano Wagenführ, de quem fora discípula, no 
Magistério. Completou seu curso superior em 1970. 
 Graças ao bom conceito perante seus mestres, assume cadeiras no Curso de 
Letras já em 1971. 
 Paralelamente a sua tarefa profissional, foi fazendo cursos de aperfeiçoamento, 
os mais diversos, pela satisfação de servir melhor a comunidade, e pelo prazer de 
estudar, por sua curiosidade intelectual, sempre em busca de algo mais e pelo gosto 
pela leitura. Assim participou de cursos em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Londrina. Naquele tempo (1960-1980) não eram comuns de 
especialização nas cidades menores. 
 Lecionou  em Colégios de Porto União: Cid Gonzaga, Antônio Gonzaga, 
Balduíno Cardoso - Língua Português e Inglesa (5ª a 8ª séries e 2º Grau) e nos 
Colégios de União da Vitória: Túlio de França, Lauro Muller Soares, José de Anchieta, 
Astolpho Macedo de Souza. Uma vez concursada fixou-se no Colégio Túlio de França 
e na FAFI, onde deu sua vida com entusiasmo total, sempre em sala de aula, mas 
participando em promoções culturais e de formação humana, reunindo forças positivas, 
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acreditando no seu papel. No Colégio Túlio de França foi membro da Equipe de 
Trabalho Ecumênico de Formação, coordenada pela Orientadora Nely de Melo Sicuro, 
durante uns 20 (vinte) anos. 
 Padres, Pastores, Médicos, Professores e outros profissionais, juntos 
planejavam manhãs, tardes ou noites de formação com os temas mais urgentes, entre 
os alunos da época, conforme a série e idade. Para ela esse foi um trabalho ultra-
gratificante, muito apoiado pelos diretores e bem aceito pelos estudantes. 
 Também participou da colação do Jornal Mundo Jovem na região, e no seu 
Colégio, tentando, com persistência, formar jovens leitores, críticos e atentos à 
realidade, capazes, portanto de assinar e explorar um jornal. 
 Outro trabalho comunitário, que através do tempo a absorveu, foi a Feira 
Intercolegial Estudantil do Livro, que é de âmbito regional. A Professora tem 
coordenado esse trabalho ao lado do fundador do movimento, Pe. Estevão Hubert, há 
vinte e tantos anos. Em 2005 houve a XXIV FIEL e foi um sucesso. 
 Nas brechas entre as atividades e de sua vida familiar, coordenou com sua 
equipe, ao longo de mais de 25 (vinte e cinco) anos, retiros e encontros religiosos para 
crianças e adolescentes, como o Sementes de Alegria. 
 Sempre evitou cargos fora de sala de aula, por sentir-se mais livre em suas 
decisões. 
 Fez especialização em Lingüística Aplicada, na PUC-RS (1978) e lá, também, 
seu mestrado (1980). 
 Professora Fahena colaborou, durante seu exercício no magistério Público, com 
o Núcleo Regional de  Educação de União da Vitória, dando cursos aos professores 
dos diversos níveis, nas áreas de leitura, literatura, alfabetização, produção escrita e 
metodologia de ensino desses itens; orientou pesquisas; lecionou em cursos de 
especialização, afinal, ainda não cessou sua carreira. 
 A alegria dessa professora é ver seus alunos progredindo, especializando-se, 
buscando mais e mais aprender. 
 Aposentando-se no Colégio Estadual Túlio de França, pesquisou e realizou 
entrevistas durante um ano, para escrever a obra: Túlio de França (1945-1995) – 50 
Anos Registrando a História. 
 Após 26 (vinte e seis) anos de trabalho na FAFI, lecionando Lingüística e 
Didática Especial de Língua e Literatura Portuguesa, deixa essa casa em ensino, por 
força de lei, e passa a lecionar no Colégio São José, na Universidade do Contestado, 
de Porto União e  na Faculdade da Cidade de União da Vitória-FACE. 
 Na FACE, desde 1995, leciona no Ensino Médio e nos cursos superiores. Tem 
Coordenado cursos: é presidente do Conselho Editorial; publicou o livro dos 30 anos 
dessa instituição “Dialogando com a FACE, Memorial dos 30 Anos (2004)”; mantém a 
coluna Questões de Estilo, no jornal Caiçara. Fez uma pesquisa sobre o bairro São 
Basílio magno, entorno da FACE, buscando justificar o nome das  ruas. Atualmente, 
pesquisa a colonização de origem alemã em Porto União e União da Vitória. 
 Participou de 1998 a 2003, do programa de Alfabetização Solidária com as 
pessoas vindo do Piauí. 
 É membro da Academia de Letras de União da Vitória – ALVI, colaborando para 
tornar as sessões agradáveis e produtivas. 
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 Leciona na Faculdade Aberta da terceira Idade na FAFI, na disciplina de 
Literatura, incentivando a produção escrita e publicações interessantes, que resgatam 
o passado do povo local desde (1992). 
 Em Porto União-SC, juntamente com Paulo Horbatiuk seu esposo, faz trabalho 
comunitário, no Bairro São Bernardo do Campo, de cunho social, cultural e religioso, 
desde 1984. 
 Há 04 (quanto) anos, tem sido premiada com o Certificado de Qualidade 
Profissional e Empresarial, como professora de Língua Portuguesa e Literatura do Ano, 
evento realizado pela Ângulo Pesquisas. 
 Em 1999, recebeu o Troféu Mulher Túlio de França; em 2001, o prêmio Melhores 
do Ano – Professor, promovido pelo Jornal Caiçara. 
 Foi contemplada como IV Troféu Mulher (2001), promovido pelo Conselho da 
Mulher Executiva de União da Vitória e pela Câmara da Mulher Empresária de Porto 
União. 
 A Professora orgulha-se muito de suas filhas, Tônia Andréa (advogada) e Gígi 
Anne (Dra. em Filosofia), ambas residentes em Florianópolis; de seus 04 (quatro) 
netos: Yuri, Beatriz, Gabriel e Camila. Essas filhas foram educadas com muito carinho. 
Estende essa visão amorosa a seus alunos e ex-alunos, colegas e ex-colegas. Forma, 
com seu esposo Paulo, um casal harmonioso, sempre unidos nos diferentes projetos 
de atividades. 
 Para Fahena, ser e parecer devem ser a mesma realidade; bem como teoria e 
pratica; planos e ações.  
  
  
  

 


