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PROJETO DE LEI Nº 011/2019 

DATA: 20/05/2019 
 
 
 

SÚMULA: Denomina de “Professor Ananias 

Antônio Martins” a Supercreche do Conjunto Marta 

Dequech. 

 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte: 

 

 

L E I 

 

 

Art. 1º- Fica Denominado de “Professor Ananias 

Antônio Martins” a Supercreche do Conjunto Marta Dequech. 

 

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

publicação.  

 

 

Cornélio Procópio, 20 de maio de 2019. 

 
 
 

RAFAEL ALCÂNTARA. HANNOUCHE 
Vereador - PTB 
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PROJETO DE LEI Nº 011/2019 

DATA: 20/05/2019 
 

Senhor Presidente; 
Senhores vereadores: 
 

 
Ananias Antônio Martins é Natural de Jaraguá do Sul- SC, nascido em 09/09/1935. Filho 

de Antônio Manoel Martins e Maria de Souza Martins. Iniciou os estudos no colégio São Luiz, de 
sua terra natal, em 1941, retornando ao mesmo colégio em 1953, como professor. Deu 
prosseguimento aos estudos em Rio Claro e Guarulhos- SP. É formado em letras Franco-
Portuguesas, com Mestrado em Letras. Especializado em Língua e Literatura Francesa, com 
centenas de cursos na área. 

Continuou sua bem-sucedida carreira no magistério em 1955, no “Colégio Assunção”, em 
Uraí. Desde jovem, praticou sempre esporte em Uraí praticou até beisebol e muito bem, em uma 
equipe denominada Águia, relembrando o tempo de criança em que jogara a popular betes. 

Em 1958, passou a lecionar em Cornélio Procópio, onde exerceu magistério, 
principalmente por 35 anos, no “Colégio Estadual Castro Alves” e na “FAFICOP”, Lecionou 
também no “Colégio Estadual Zulmira Marchesi Silva”, “Colégio Estadual Cristo Rei” e no 
“Colégio Nossa Senhora do Rosário” em todos os seus cursos diurnos e noturnos. 

No mesmo ano, começou a participar da Rádio Cornélio Procópio e dos jornais “A voz do 
Povo” do qual foi diretor, e a “A cidade”. 

Lecionou na “Faculdade de Música São Domingos”, de Cornélio Procópio, Língua 
Portuguesa e Estudo de Problemas Brasileiros, sob a direção da saudosa e queridíssima Irmã 
Aparecida Moraes, sendo colega do Maestro Souza Lima, entre outros. 

Em Cornélio, além de praticar quase todos os esportes, jogando futebol nas equipes da 
Congregação Mariana, São Paulo e Ferroviário, entre outros. Dirigiu e patrocinou por vários anos, 
várias equipes: Congregação Mariana (futebol de campo e salão), Santa Cruz (futebol de salão) 
invicta em 89 partidas e campeã municipal e dos jogos abertos, Cerealista Espinosa (com uma 
apresentação invicta, histórica e consagradora na capital paulista). Azul Clube com seu amigo 
Severino Bandeira, e outras. 

Por muitos anos, manteve um campinho de futebol, onde se misturava pobres, ricos, 
milionários, brancos, pretos, amarelos, que participavam sempre das competições oficiais com 
excelentes resultados, embora o maior prêmio seja a eterna lembrança e muito feliz no coração 
dessas crianças, hoje cidadãos exemplares. 

Exerceu vereança em Cornélio Procópio, renunciando por incompatibilidade de horário 
com o magistério, assumindo em seu lugar, Francisco Reghin. 

Detentor de uma vasta folha de bons serviços prestados ao setor de ensino. Foi inspetor 
Regional de Ensino de 1967 a 1970 e de 1975 a 1981 e Delegado Regional de Ensino de 1970 a 
1971. Membro da comissão que fundou a FAFICOP. Membro fundador e efetivo da academia de 
Letras, Artes e Ciências de Cornélio Procópio, como poeta e educador. 

Membro da comissão que trouxe o bispado para Cornélio Procópio. Foi da primeira turma 
de ministro da comunhão de Cornélio Procópio, onde participou de rádios, jornais, sendo um dos 
diretores do jornal Páginas Católicas. Participou de programas esportivos na antiga TV 
Independência. 
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Tem participação expressiva no esporte, em benefício da criança e da juventude. Realiza há 

13 anos uma copa regional de futsal que, em sua homenagem, se intitula Copa Professor Ananias 
Antônio Martins, oficializada pelo município de Cornélio Procópio pela Lei n° 469/04, de 
10/12/2004. 

Coordenou as Congregações Marianas da Diocese.  
Cursou especialização em Língua e Literatura Francesa, na antiga Aliança Francesa de 

Cornélio Procópio, nível Superior. 
Participou em cursos e seminários de Língua Portuguesa e licenciatura no Brasil e no 

exterior, com destaque, em 1985, uma viagem de estudos em Universidades Portuguesas de Lisboa, 
Coimbra, Porto, Guimarães e Vila da Feira; com visita a cidades de França, Espanha e Itália. 

Montou e orientou peças teatrais, principalmente “Os Saltimbancos”, no Colégio Nossa 
Senhora do Rosário, com apresentação em toda a região e em outros Estados, mais de cem vezes. 

Participou em comissão de julgamento de concursos de contos, poemas, e trovas em toda a 
região. 

Participou em cursos e seminários sobre problemas Brasileiros. 
Realizou palestras em entidades, principalmente no Rotary Club. 
Pela lei 257/95, de 31/03/1995, foi homenageado com o título de cidadão honorários de 

Cornélio Procópio. Um justo e merecido reconhecimento pelos relevantes e dignificantes serviços 
prestados à evolução e ao desenvolvimento de todos os setores da comunidade. 

Poeta e cronista, autor do livro de poemas “SORRISOS”, publicado em sua juventude, pela 
“Editora Ave Maria” de São Paulo. 

Cornélio Procópio tornou-se para ele a mais querida de todas as cidades, mais do que a sua 
terra natal, pois foi onde nasceu sua querida esposa Maria Idiomar Pitoli Martins, filha de João 
Pitoli e Carmem Ponce Pitoli (família pioneira), com quem se casou no final do primeiro ano 
procopense, constituindo-se no passado mais importante, decisivo e feliz de sua vida. 

Sempre cita para todos que os espinhos que a responsabilidade matrimonial, profissional e 
paternal lhe trouxe, e não foram poucos, jamais conseguiram diminuir o perfume e a beleza das 
rosas colhidas no decorres de 50 anos de casado, principalmente a presença dos filhos: Irene, 
Ananias Jr, Luiz Carlos, Rosemírian, Paulo, João Marcos, José Marcelo e de seus 14 netos: Juliana, 
Ananias Neto, Luiz Carlos Jr., Jéssica, Washington, Adalberto, Paula, Paulo Jr., Daniele, Mariane, 
Marcelo, Julia, Giulia, João Marcelo, seus únicos e maiores tesouros. E o maior lenço e consolo 
para as suas lágrimas, depois de Deus, sempre foi o sorriso e o amor de sua esposa e de sua família. 

Seus filhos e netos tornaram-se para ele a inspiração maior de sua existência, 
revitalizadores da chama da Fé, da Esperança e do Amor. Por um só e por todos, daria sua própria 
vida.  

Segundo ele, deve tudo o que conquistou a sua mãe que sozinha com Deus criou e educou 
nove filhos: a uma jovem, a esposa, que se associou perenemente, a sua vida; a seus filhos, netos e 
parentes; a seus amigos, principalmente aqueles, muitos anônimos, os mais importantes, que 
conviveram e trabalharam com ele. 

 

 
           Cornélio Procópio, 20 de maio de 2019. 

 
                                  RAFAEL ALCÂNTARA. HANNOUCHE 
                                                        Vereador - PTB 


