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LEI Nº 4630, DE  9 DE AGOSTO DE 2016.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DAS VIAS
PÚBLICAS PROJETADAS “7, 8 E 9” NO
BAIRRO SÃO BRÁZ.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do
Paraná, aprovou  o PROJETO LEI Nº 8/2016, de autoria do Vereador
WALDIR LUIZ CORTELLINI, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º Ficam denominadas as Ruas abaixo relacionadas
localizadas no Bairro São Bráz, no Distrito de São Cristóvão, no Município
de União da Vitória, Estado do Paraná.

- Rua Projetada “7”: ANTONIO TREUKE
- Rua Projetada “8”: ANTÔNIO HÉSSA
- Rua Projetada “9”: ESTANISLAU SKAKUM
Art. 2º Faz parte integrante desta Lei o Anexo Único.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

União da Vitória, 09 de agosto de 2016.  

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

ANTÔNIO TREUKE, nasceu em 06 de janeiro de 1911.
Casou-se com Maria Ferreira, tiveram nove filhos. No ano de 1932 foi residir

na localidade de Paiol Velho, hoje Fazenda das Rosas. O mesmo trabalhava na
Rede Ferroviária Federal como Turmeiro da Turma 48.

Residiu neste local de 1932 até 1945, quando fixou residência no Bairro São
Cristóvão.

Trabalhava na ferrovia diariamente até ás 16 horas. Nas horas vagas levava
seus filhos maiores para trabalhar com ele na roçada para abrir ruas nos
loteamentos da Vila Ipê e Princesa Isabel.

Os meios de transportes disponíveis na época eram carroças, cavalos e
juntas de boi. O transporte mais usado era a ferrovia, não existia no bairro
automóvel e bicicleta.

Antônio Treuke fazia parte da comissão da Igreja Ucraniana São Basílio
Magno.

Faleceu em 10 de janeiro de 1960.   

ANTÔNIO HÉSSA, nasceu em 30 de maio de 1915, casou-se com Rosália
Peitrovski, tiveram 06 filhos.

No ano de 1962, o mesmo veio residir com sua família no Bairro São
Sebastião, antiga Encruzilhada São Cristóvão.

Na época havia poucos moradores no referido Bairro. Os poucos moradores
ali residentes, reuniram-se para formar uma comissão para construção da Igreja,
pois os cultos e missas eram celebrados em uma pequenina sala cedida por um
morador.

Antônio Héssa fez parte dessa comissão, ocupando o cargo de tesoureiro.
Como o mesmo tinha a profissão de carpinteiro, juntamente com outros moradores,
iniciaram a construção da mesma com madeira, sendo inaugurada com missa e
festa do seu padroeiro São Sebastião, no mês de janeiro do ano de 1964. Durante
vários anos o mesmo participava com seus trabalhos na realização dos eventos
que ali eram realizados.

Hoje o local conta com a bela Paróquia de São Sebastião.
O mesmo era pai da Professora Miguelina E. Héssa Treuke, denominação

da Escola Municipal do Bairro São Sebastião. 
Faleceu no dia 23 de abril de 1972.

ESTANISLAU SKAKUM, nasceu em 30 de maio de 1929, em Aquiles
Stenghel, município de Porto União–SC. Era filho de ucranianos que migraram para
o Brasil e vieram para nossa região na década de 1920.

Seus pais Estefânio Skakum e Catharina Skakum fixaram residência na
Colônia Aquiles Stenghel, do município de Porto União no Estado de Santa
Catarina e ali constituíram a família.

Iniciou suas atividades profissionais em 02 de junho de 1949 como
empregado da empresa de transportes ferroviários Rede Ferroviária Federal S.A 
(RFFSA).

Durante toda sua carreira profissional nesta empresa trabalhou no setor de
manutenção de via permanente exercendo a função de mestre de linha.
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Aposentou-se na mesma empresa onde por muitos anos cumpriu
religiosamente com suas atividades laborativas. Seu ultimo dia de trabalho deu-se
em 25/06/1982 quando da sua aposentadoria, completando-se assim mais de 30
anos de trabalho ininterruptos dentro de uma única empresa. 

Na vida familiar, homem integro e firme na condução da formação de sua
família. Foi casado com a Sra. Elza da Costa Skakum por 50 anos. Tiveram 05
filhos: Rubens, Elizabete, Eunice, Vera e Marisa.

Foi uma pessoa que sempre esteve envolvida com os anseios e
necessidades mais prementes da sua comunidade, sendo um dos grandes lideres
dos movimentos sociais do bairro.

Por muitos anos foi Presidente da Associação de Moradores do Bairro São
Sebastião, sendo de sua responsabilidade a implantação e instalação do sistema
de água tratada pela Sanepar e a instalação de energia elétrica da Copel nas
residências do bairro São Sebastião, tudo isso conseguindo através do livre trânsito
que mantinha junto aos órgãos públicos e a boa relação que mantinha junto ás
autoridades constituídas, primeiramente junto a Prefeitura Municipal.

Também por 09 anos foi Presidente da Comissão Administrativa da Igreja
São Sebastião, hoje atual Paróquia do Bairro São Sebastião. Durante sua gestão a
frente dessa comissão conseguiram conjuntamente com a valorosa colaboração da
comunidade construir um Pavilhão de Festas e Eventos da respectiva Igreja.

Atuou também por muitos anos como Presidente da Seleção Eleitoral do
Bairro São Sebastião, sendo o percursor e responsável pela implantação das duas
primeiras seções eleitorais desta comunidade.

Durante esse ano em que atuou a frente destas instituições, com muita
dedicação e esmero, resultaram em grandes conquistas e significativos avanços
que vieram de encontro a suprir as necessidades da comunidade e, principalmente
visando o bem estar comum das pessoas que ali residem, e por conseguinte, via
de regra, visando o desenvolvimento econômico e social do Bairro São Sebastião.

Deixando um legado de trabalho, honestidade e hombridade para seus
compromissos sociais, morais e éticos que sempre nortearam toda sua vida.

Faleceu em 11 de outubro de 2012 nesta cidade.    
União da Vitória, 09 de agosto de 2016.  

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


