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PROJETO DE LEI Nº 002/2020 

DATA: 07/02/2020 
 
 
 

SÚMULA: Dispõe sobre a restrição de tráfego de 
veículos pesados na rodovia municipal pioneiro Josué 
Balardin no bairro do pedregulho. 

 

 

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 proibido o tráfego de todos os tipos de 

caminhões, com ou sem carretas, carretas "Romeu e Julieta", bitrens, tritrem, rodotrens, 

"Vanderléia" e treminhão, carregados ou não, na Rodovia Municipal Pioniero Josué 

Balardin, no Bairro do Pedregulho, cujo Peso Bruto Total (PBT) seja superior a 20t (vinte 

toneladas). 

Parágrafo único. Ficam excluídos da regra prevista no “caput” desse artigo os ônibus de 

transporte coletivo de passageiros, públicos ou particulares, os caminhões que transportam 

cargas vivas, ração e insumos agrícolas, caminhões e máquinas pesadas da patrulha 

mecanizada da frota municipal, estadual ou federal, veículos de coleta de lixo e outros 

serviços emergenciais de saúde, manutenção de emergência em residências e vias públicas, 

em rede elétrica, telefônica, pluvial, sanitária e abastecimento de água e serviços de 

guincho.  

                                       Art. 2º A infringência do previsto no artigo anterior 

acarretará ao proprietário e/ou condutor a aplicação das penalidades previstas no Código 

Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/97). 

                                          Art. 3º A fiscalização e aplicação das sanções ficam a 

cargo da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito que, não sendo 

comprovado pelo condutor estar o veículo dentro do Peso Bruto Total - PBT estabelecido na 

presente lei, poderão conduzir o veículo até o equipamento de pesagem (balança rodoviária) 

mais próximo, onde o veículo será vistoriado, arcando o condutor com as despesas. 
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                                                Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo a firmar 

convênios com órgãos de fiscalização de Trânsito, DETRAN/PR e outros, para utilização de 

balança móvel nas blitz realizadas ao longo do perímetro estabelecido na presente lei. 

  

                                                Art. 5º A aplicação desta lei não exclui as disposições 

da lei federal relativo às normas de trânsito, podendo ser cumuladas as sanções. 

   

                                                    Art. 6º O Município de Cornélio Procópio, através 

do Poder Executivo, ficará encarregado de orientar os motoristas e sinalizar as vias as quais 

ora se limita o tráfego. 

Parágrafo Único: Fica o Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar placas 

indicativas para sinalização ao longo da Rodovia Municipal, bem como instalação das 

mesmas nas cabeceiras das pontes. 

  

                                           Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação 

oficial. 

 

 

                                     Cornélio Procópio, 07 de fevereiro de 2020. 

 

  

Raphael Dias Sampaio                                     Fernando V. Peppes 

Vereador MDB                                                 Vereador MDB   

 

 

 

 

 

 

  
 



           CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
 

 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 
       
   Rua Paraíba, 163 – Centro – CEP: 86.300-000 – Tel. (43) 3523-1562 – e-mail: cmcp@cmpcp.pr.gov.br – Cornélio Procópio–PR. 

 
PROJETO DE LEI Nº 001/2020 

DATA: 03/02/2020 
 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 
Senhor Presidente;  

Senhores Vereadores. 

 

                                              Os moradores do bairro Pedregulho têm reclamado que 

muitos caminhões, treminhões e bitrens tem passado pela Estrada Pioneiro José Balardin 

carregados com cana de açúcar,  

                                                   A estrada é feita de pedras irregulares, sendo que a 

passagem desses veículos carregados tem feito enormes estragos na rodovia, sendo que tais 

veículos têm outras passagens para as Rodovias Estaduais e Federais.  

                                              A estrada em questão não está aguentando o peso desses 

veículos, sendo que os moradores do bairro estão com vários projetos turísticos para 

desenvolver a região e a circulação desses veículos vem atrapalhando a implantação desses 

projetos, por isse motivo estamos propondo o presente Projeto de Lei. 

 

 

 

                                     Cornélio Procópio, 07 de fevereiro de 2020. 

 

  

Raphael Dias Sampaio                                     Fernando V. Peppes 

Vereador MDB                                                 Vereador MDB   

 

 

 

 


