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PROJETO DE LEI Nº 016/2019 

DATA: 19/08/2019 
 
 
 
 

EMENTA: Autoriza o Executivo Municipal a 

denominar uma rua, praça ou bairro do município de 

NIVALDO DIAS LOPES.  

 

 

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 – Autoriza o Executivo Municipal a denominar 

uma rua, praça ou bairro do município de NIVALDO DIAS LOPES. 

 

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

publicação.  

 

 

 

Cornélio Procópio, 19 de agosto de 2019. 

 
 
 

RAFAEL ALCÂNTARA HANNOUCHE 

Vereador – PTB 
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Senhor Presidente, 
Senhores vereadores: 
 

 

         Nivaldo Dias Lopes, nascido em 01/09/1941, natural de Cafelândia – SP, filho 

de Paschoal Dias Parra e Carmen Lopes Donaire, neto de Ramon Lopes (Edifício Ramon 

Lopes), veio para Cornélio Procópio em meados de 1960. Casado com Varly Balarotti 

Lopes. Exerceu suas atividades como bancárias e após sua aposentadoria, resolveu 

comprar um pequeno ponto comercial; acreditando sempre no potencial da cidade. Este 

recomeço aconteceu em 1988, com sua primeira loja chamada Supermercado Planalto. 

Começou a se destacar devido a seu espírito empreendedor, incentivador e visionário do 

futuro de Cornélio Procópio e investindo sempre na cidade e fortalecendo parcerias com 

produtores rurais da cidade e região, ampliou sua loja, abriu filiais na cidade e região, um 

posto de combustível e um atacado distribuidor. Gerou mais de 350 empregos diretos na 

cidade, e sempre foi um empresário admirado e respeitado por toda comunidade sempre 

ensinava que grande parte do sucesso deve-se exclusivamente a dedicação ao trabalho!     

            Ressaltamos que é de grande importância para a família Lopes essa 

homenagem. “Sabemos que não é um nome de rua, praça ou bairro que trará alguém de 

volta. Mas, com certeza, manterá viva na mente de cada familiar e de cada amigo que ela 

deixou”. 

 

Cornélio Procópio, 19 de agosto de 2019. 

 
 

RAFAEL ALCÂNTARA HANNOUCHE 

Vereador - PTB 

 

 


