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LEI Nº 4550, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.

DENOMINA DE SÃO JOÃO BATISTA
PIAMARTA A RUA PROJETADA LOCALIZADA
AS MARGENS DA BR 476.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do
Paraná, aprovou  o PROJETO LEI Nº 9/2015, de autoria do Vereador
CARLOS ROMEU BUENO e eu  PEDRO IVO ILKIV , Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte;

Lei:

 Art. 1º Fica denomina de SÃO JOÃO BATISTA PIAMARTA a Rua
Projetada, que tem início na Rua Curitiba e o seu término na ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE LAR DE NAZARÉ, Bairro Ouro Verde em União da Vitória.
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação juntamente
com o Anexo único. 

União da Vitória, 30 de setembro de 2015.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração
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ANEXO ÚNICO

Giovanni Batista Piamarta, nasceu no dia 26 de novembro de
1841, era sexta-feira, na cidade de  Brescia na Itália.

A família é pobre e vive no bairro popular de São Faustino.
Seus pais: José e Regina Ferrari, o avô é sapateiro e o pai é

barbeiro, uma das muitas famílias da época, numerosa, enfrentando os
problemas de sobrevivência diária.

Na Igreja dedicada aos Santos Faustino e Giovita foi batizado
no dia seguinte ao nascimento, sábado, 27 de novembro.

Sente logo na infância as dificuldades e a dureza da vida.
Quando ele tinha nove anos sua irmã morre, ela era dois anos

mais velha. Um ano após, o luto mais grave: perde a mãe. Aos treze anos
ele vê outro irmão morrer.

Permanece com o pai e com o último dos irmãos, Luiz
Francisco.

Felizmente, seu avô materno, um modesto torneiro, assume a
responsabilidade de sua educação. 

Sua profunda formação ocorre em sua paróquia e no oratório. 
Na igreja paroquial, servia as cerimônias sagradas, cantando

com sua linda voz.
Por motivo de pouca saúde foi encaminhado para a pequena

cidade de Vallio, a cidade ficava numa pequena colina, mas que possuía um
ótimo clima, ali encontrou o Pároco Pancrazio Pezzana, bom professor em
gramática, história e geografia; será seu segundo pai espiritual que após sua
ordenação sacerdotal o terá sempre perto de si.

João Piamarta entra no seminário com a ajuda da irmã de
Padre Pezzana, com a permissão do mesmo padre, era o ano de 1860,
quando entrou no Seminário de Brescia.

No dia 10 de junho de 1865 foi ordenado Diácono e no dia 23
de dezembro de 1865, lhe foi concedido a ordenação sacerdotal, assim
fazendo parte dos padres diocesanos da diocese de Brescia. Celebrou sua
primeira missa no dia 25 de dezembro de 1865, na Igreja de Bedizzole que
tinha como Pároco Padre Pezzana. O seu primeiro trabalho como padre foi
na cidade de Carzago Riviera, uma paróquia de 500 habitantes.

Mas logo Padre Pezzana convida Padre Piamarta a ser seu
colaborador em Bedizzole, permanecendo de 5 de abril de 1869 à 5 de
dezembro de 1870, em um contexto pastoral muito amplo, com uma
população de 3.400 habitantes, sendo na área rural, era mais tranquila e
tradicional, desenvolveu e ensinou a doutrina cristã aos jovens e aos
doentes.

Padre Pezzana é chamado para assumir a importante e central
paróquia de Santo Alessandro, ele aceita a missão, mas com uma condição,
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de poder levar seu filho espiritual Padre João Piamarta, seu sempre
colaborador nos trabalhos pastorais.

Logo Padre Piamarta começa a trabalhar na nova paróquia
com Padre Pezzana, se destacando pela sua personalidade humana e
sacerdotal, dinamismo apostólico e sua dedicação ao mundo dos jovens.

No seu trabalho apostólico Padre João Piamarta, vê
constantemente os seus jovens, sem trabalho, em continua busca de um
serviço, alguns encontram pequenos trabalhos, outros que se obrigam a
exercer uma profissão em idade não adequada para a função, patrões que
exploram os jovens em trabalhos sem as mínimas condições de segurança.

Vê jovens orfãos e andarilhos, onde sua caridade é muito
pouca. Vê os jovens que vêm do interior, filhos de agricultores em busca de
trabalho na cidade, abandonados a si próprios. Mas seu olhar vê futuros
jovens que podem melhorar sua realidade de vida, com uma boa orientação
e formação profissional e assim ser fermento de bons cristãos na sociedade
para transforma-la em um futuro melhor.

Nasce no dia 3 de dezembro de 1886 o Instituto Artigianelli, em
uma celebração na Capela do Sagrado Coração de Jesus no Seminário São
Cristo, acolhia os 4 primeiros meninos, 2 clérigos, onde Padre João
Piamarta rezava a Missa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, era a
primeira sexta-feira do mês e memória de São Francisco Xavier. Piamarta
dedica todo seu tempo para o Instituo, mas é um tempo muito difícil, falta
tudo, muita pobreza em uma pequena casa muito pobre.

Em 1888 o Bispo Monsenhor Capretti, vendo que a obra de
Padre Piamarta poderia naufragar por falta de recursos, pensa de fechar o
Instituto Artigianelli e oferecer uma boa paróquia para Piamarta trabalhar. O
bispo Capretti chama Piamarta em uma conversa reservada e pede para
fechar o Instituto Artigianelli, Piamarta que só escutava a proposta, diz ao
Bispo:? Não, excelência! Morrerei aqui onde estou, no meio dos meus
jovens! ? Ao que o bispo disse: ? Caminhe e que Deus te assista! ? Com
esta resposta do bispo, surge o batismo do Instituto Artigianelli, nascido da
vontade criativa de Padre Piamarta.

Piamarta trabalha de corpo e alma, dedicando-se totalmente
ao Instituto Artigianelli, do qual pretende fazer uma escola pratica
profissional, para os filhos do povo, que não tem condições de frequentar
uma escola. E mais ainda, que esta escola os jovens fossem acolhidos junto
a Piamarta vinte e quatro horas sobre vinte quatro horas. A formação
profissional, unida a formação humana e cristã, era o que sentia no dever de
oferecer aos seus jovens.

Desse desejo de Piamarta se desenvolve um Instituto
Artigianelli grandioso, com casas organizadas para os jovens, grandes
dormitórios para acolher com dignidade, várias oficinas com vários cursos
profissionais, uma grandiosa tipografia, uma fábrica de camas feitas em
ferro, laboratórios para tecidos, uma fábrica e um forno para massas,
marcenaria, sapataria, alfaiataria, eletrotécnica, curso de pedreiro e
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carpinteiro e uma oficina para fabricar gás. Saindo do Instituto Artigianelli
ótimos profissionais para toda a Itália.

Padre Piamarta sentiu profundamente o problema dos jovens
camponeses, por isso, no dia 11 de novembro de 1895, com a ajuda do
Padre Bonsignori fundou a Colônia Agrícola de Remedello, para formar e
instruir os jovens a trabalhar com novas técnicas agrícolas e assim saber
preparar, cultivar e produzir melhor em seus campos.

Também Padre João Piamarta, fundou a Congregação
Sagrada Família de Nazaré, no dia 25 de maio de 1902, para continuidade a
sua obra em favor da juventude pobre. Juntamente com a Madre Elisa
Baldo, fundou a Congregação das irmãs Humildes Servas do senhor, no dia
19 de março de 1911.

No dia 25 de abril de 1913, na Colônia Agrícola de Remedello,
Padre João Batista Piamarta encerra uma vida inteiramente dedicada ao
serviço de Deus e dos irmãos.

Dia 22 de março de 1986, o Papa João Paulo II reconhece as
virtudes heroicas de Padre Piamarta. Ele viveu as virtudes teologais: Fé,
esperança e Caridade; e as virtudes morais: Prudência, Justiça, Fortaleza e
Temperança em grau heróico.

No dia 12 de outubro de 1997, na Praça de São Pedro, em
Roma, o Papa João Paulo II proclamou Bem-Aventurado o Padre João
Batista Piamarta.

Com a sua Beatificação, o Papa João Paulo II o doa como pai
aos jovens, o indica como exemplo aos sacerdotes e religiosos, o propõe
como modelo para os educadores, o apresenta como intercessor das
famílias e oferece como protetor dos trabalhadores.

Foi declarado Santo pelo Papa Bento XVI, na Santa Missa de
Canonização de sete Beatos da Igreja, na Praça de São Pedro no dia 21 de
outubro de 2012.

A obra e o espírito de São João Batista Piamarta continua no
mundo através dos filhos espirituais, religiosos e Padres Piamartinos. Na
Itália, Brasil, Chile, Angola e Moçambique.

União da Vitória, 30 de setembro de 2015.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração


