
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 020/2016 

DATA: 09/05/2016 

 

 
SÚMULA: Institui no âmbito do município de 

Cornélio Procópio o Projeto “Adote uma Quadra 

Esportiva” e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE 

CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte: 

 

L  E  I 

 

Art. 1°- Fica instituído no Município Cornélio 

Procópio o Projeto “Adote uma Quadra Esportiva”. 

Art. 2°- O projeto de parceria para adotar uma quadra 

esportiva ficará afeto à Fundação de Esportes de Cornélio Procópio (FECOP), a quem fica 

delegada competência para celebrar, no âmbito de suas atribuições e atendida à legislação 

vigente, o competente termo de cooperação com empresas privadas, visando receber bens e 

serviços objetivando a construção, conservação, preservação, ampliação e melhoria de 

equipamentos públicos da área de esporte. 

Art. 3º- A doação de bens ou serviços não gerará a 

cooperante, qualquer direito ou prerrogativa sobre o equipamento, nem sobre as normas e 

diretrizes de seu funcionamento. 

Art. 4º- A cooperação se dará sem quaisquer ônus para 

a Prefeitura do Município de Cornélio Procópio. 
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Art. 5º- Terá preferência sobre a parceria para adotar a 

quadra esportiva as indústrias ou estabelecimentos comercias, que estiverem instalados no 

Município de Cornélio Procópio. 

Art. 6º- O Poder Executivo regulamentará a presente 

Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação. 

Art. 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando todas as disposições em contrário.  

 

SALA DAS SESSÕES, EM 09 DE MAIO DE 2016. 

 

 

 

 

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO 

   VEREADORA- PSB 
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PROJETO DE LEI Nº 020/2016 

DATA: 09/05/2016 
 

 

Exposição de Motivos: 

 

Senhores Vereadores. 

 
É hora e momento de P A R C E R I A.  

 
Os últimos anos da sociedade brasileira têm se caracterizado por profundas 

transformações em diversos aspectos da vida social, contudo ainda persiste nossa 

incapacidade para resolver problemas estruturais fundamentais que alargam o fosso das 

desigualdades sociais e ferem em muito os princípios da dignidade humana. 

A estrutura pública não consegue atender aos grandes desafios básicos, como 

educação, saúde, lazer e etc., surgindo, pois, a necessidade da pronta intervenção dos 

segmentos sociais constituídos, através das PARCERIAS, que reduzem significativamente, 

uma série de dificuldades enfrentadas pelas administrações públicas. 

Esse novo modelo contorna a carência de recursos públicos e a lentidão da 

burocracia, e permite que sejam realizadas ações, em áreas fundamentais, como saúde, 

educação, lazer e etc., que reduzam os problemas e melhorem a qualidade de vida da 

população.  

Com criatividade, apoio das Empresas, dos Poderes Legislativo e Executivo e 

respaldada no interesse de todos os setores constituídos da Sociedade, haveremos de 

constituir as Parcerias para o bem comum. 

SALA DAS SESSÕES, EM 09 DE MAIO DE 2016 

 

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO 

              VEREADORA- PSB 


