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Ata da vigésima sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, Paraná, realizada em nove de novembro de dois mil e vinte, às 
dezessete horas e trinta minutos, presentes todos os vereadores. No 
EXPEDIENTE apenas a discussão da ata da sessão do dia três de novembro, 
aprovada sem ressalvas. Na TRIBUNA o Vereador LAURICI após os 
cumprimentos de praxe disse que gostaria de usar a palavra nesse dia, pois 
estava chegando um momento muito importante para o município que eram as 
eleições municipais, e por mais que para algumas pessoas não parecesse tão 
importante e alguns eleitores às vezes não se sentissem motivados para irem 
as urnas, era de uma importância muito grande aonde o futuro do município 
para os próximos quatro anos estava nas mãos dos eleitores. Disse que vinha 
percorrendo várias comunidades do interior e também o perímetro urbano 
visitando ao máximo as pessoas, conversando e pedindo votos e ouvia muitas 
sugestões, elogios e também as reclamações no dia a dia nessas visitas, o que 
acreditava que não deveria ser diferente com os demais vereadores que eram 
também candidatos à reeleição, mas o que gostaria de falar também era• com 
relação à inúmeras conversas que tinha com as pessoas sobre a compra de 
votos que vinha acontecendo no município; que era incrível que durante quatro 
anos parecia que ninguém tinha dinheiro e quando chegava o período da 
eleição o dinheiro aparecia como num passe de mágica e a distribuição 
acontecia para as pessoas. Explicou que vinha trabalhando a consciência dos 
eleitores para que votassem conscientes, pois era para quatro anos, e também 
sempre dizia que voto não tinha preço, tinha consequência, e assim vinha 
trabalhando, pois a sua forma de fazer campanha era diferente. Que sempre 
durante os quatro anos procurou estar próximo das pessoas atendendo na 
medida do possível e assim esperava que fosse, e que os nove eleitos para 
essa casa fossem eleitos pelo voto consciente e no poder executivo também 
fosse eleito aquele que realmente fosse para ser o melhor para o município e 
não aquele que tivesse mais dinheiro ou que gastasse mais na campanha, 
porque isso além de ser um crime era um prejuízo para o município. Na 
ORDEM DO DIA nada constou para votação. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL a 
Vereadora SANDRA DANIEL registrou seus sentimentos à família do amigo 
Bruno Rafael Luteski, conhecido como Bruninho, que já não estava mais nesse 
plano, mas tinha deixado um legado de muita amizade, muitas pessoas que lhe 
tinham muita admiração e que apesar de todos seus problemas físicos nunca 
limitou a sua vida sendo um exemplo para as pessoas que reclamavam todos 
os dias de coisas que não tinham muita importância, enquanto ele sempre tinha 
uma vida muito alegre, muito feliz, então tínhamos aprendido muito com ele e 
assim queria deixar registrado seus sentimentos à família na certeza de que 
tinha cumprido com muito êxito sua missão aqui na terra. Desejou a todos os 
pares boa sorte nessa última semana de campanha e que o município fizesse a 
melhor escolha para que tivesse bons líderes aqui na Câmara e também que 
fosse feita a melhor escolha para prefeito. O Vereador GILNELSON também 
deixou registrada sua homenagem e seu respeito ao Brunhinho Luteski 
pedindo a Deus que confortasse o coração de sua família, pois como havia 
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cidade; que desde que lhe conheceu o que já fazia um bom tempo nunca 
tinha visto esse menino reclamar de alguma coisa; estava sempre sorrindo e 
sempre com uma mensagem bonita para as pessoas; uma pessoa que viveu 
uma vida curta, mas tinha certeza que tinha vivido com muita felicidade, 
deixando seu abraço à família pedindo que abençoasse e confortasse essa 
família. Com  a proximidade das eleições desejou a todos os pares que 
estavam nessa batalha final que acontecesse o melhor para Inácio Martins e 
para essa casa legislativa e que as pessoas que viessem para cá na próxima 
legislatura fossem também direcionadas pelas mãos de Deus. O Vereador 
LAURICI endossou as palavras da Vereadora Sandra e do Vereador Gil em 
relação a essa perca para a família Luteski, do Bruninho, dizendo que como 
teve a oportunidade de trabalhar com a sua avó, dona Edemair, sempre 
conversavam sobre o mesmo, que era um menino muito querido e continuava 
sendo, não só para os familiares, mas para toda a comunidade, e com isso 
pediu que Deus iluminasse a família e confortasse seus corações porque nada 
acontecia sem que fosse dos planos de Deus. Também sobre as eleições 
desejou aos candidatos da casa como também aos que não estavam presentes 
e que estavam disputando esse pleito de 2020, que essa eleição fosse de 
forma harmônica, de paz e tranquilidade, que as pessoas pudessem ter sua 
total liberdade de irem às urnas e votar consciente nos candidatos que 
julgassem ser o melhor para o município, e pediu que Deus iluminasse a mente 
de cada eleitor e também de cada candidato, tanto para o Legislativo como 
para o executivo, denominando o padre Marcos e o senhor Lauri, o Kleverson e 
também o Junior Benato, que Deus iluminasse quem fosse o gestor dos 
próximos quatro anos para fazerem o melhor trabalho, para melhor atender o 
povo. O Vereador GILBERTO BELLO também se solidarizou com a família 
Luteski dizendo que a vida nos trazia surpresas e não sabíamos o que iria 
acontecer no dia seguinte. Lembrou que o Bruninho tinha sido candidato na 
eleição passada e era suplente de vereador, mas não estava mais entre nós; 
que Inácio tinha diminuído um pouco, pois ele era uma personalidade ícone 
aqui no município pela amizade que tinha com a juventude e por essas 
amizades devia ser uma pessoa muito boa. Comentou sobre sua mãe, avó, a 
família que ficava triste, falando que todos tinham o tempo de nascer e o tempo 
de morrer e o seu tempo havia chegado, e assim também pediu a Deus que 
abençoasse essa família. Falou aos colegas da casa que eram candidatos que 
torcia pelos mesmos e na próxima segunda-feira já saberiam se continuavam 
aqui ou não; que estavam nas mãos do povo que tinha lhes colocado aqui e se 
merecessem deveriam continuar nos próximos anos, senão teriam outros 
vereadores eleitos para lhes substituir. Reafirmou o desejo de boa sorte a 
todos os colegas afirmando que o pleito eleitoral estava caminhando bonito, 
sem nenhuma divergência e com um respeito muito grande e tinha que ser 
assim; que de todos os candidatos, sem exceção, inclusive os candidatos a 
prefeito, o melhor para Inácio Marfins seria o que o povo escolhesse. O 
Presidente também se dirigiu aos pares e todos os demais candidatos a 
vereadores e prefeito desejando nesse final de campanha uma boa eleição 
pedindo que Deus iluminasse a cada um que merecesse um espaço na área 
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dossou as palavras dos pares sobre o falecimento do jovem Bruninho 
Luteski registrando também seus sentimentos a toda família. Nada mais 
havendo foi encerrada a presente sessão e convocada nova sessão ordinária 
para o dia dezesseis de novembro, às dezessete horas e trinta minutos, ficando 
lavrada a presente ata que após lida e ac da de conformidade segue 
assinada pelos vereadores presentes. 
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