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PROJETO DE LEI Nº 022/2018 
DATA: 02/08/2018 

 
 

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

Denominar de Dr. Jader Silva Correia Junior (Jadinho) a 

rua do Museu de História Natural de Cornélio Procópio.  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 
PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito 
Municipal, SANCIONO a seguinte: 

 

 

LEI 

 

                                                         Art. 1º- Autoriza o Poder Executivo Municipal a Denominar 

de Dr. Jader Silva Correia Junior (Jadinho) a rua do Museu de História Natural de Cornélio 

Procópio. 

. 

                                                    Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

                Cornélio Procópio, 02 de agosto de 2018. 

 
 
 

LUIZ CARLOS AMÂNCIO 
Vereador - PSDB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 
Senhor Presidente;  
 
Senhores Vereadores. 
 
             Nascido em 09 de julho de 1947, nesta cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, 

Dr. Jader Silva Correia Jr. (Jadinho) como era mais conhecido. 

            Era filho do pioneiro Jader Silva Correia e Rosaria R. Correia e deixa esposa Sra. Dalva e 

duas filhas, Lia e Lúcia, Genro, um neto e irmãos. 

             Formou-se em Medicina pela UEL – turma 1973, atuou como médico obstetra e clínico 

em várias unidade de saúde do Município  e também na Santa Casa, onde ocupou o cargo de  

Diretor Clinico, angariou o respeito, carinho e amizade de todos (diretores, médicos, 

funcionários e pacientes), sempre agindo com ética e profissionalismo. Mesmo antes de se tornar 

um médico respeitado e querido por seus pacientes e colegas, foi destaque no esporte como um 

dos melhores jogadores de futebol de toda região e quem o conheceu como futebolista afirma 

que o Jadinho hoje jogaria em qualquer dos grandes times do Brasil e mesmo do mundo, teve 

uma excelente passagem pelo futebol profissional do município quando defendeu as cores do 

Esporte Clube Comercial na década de 60.  

           Também foi destaque na política do município atuando como vereador por vários 

mandatos. 

              Foi um homem de personalidade forte, leal, honesto, apaixonado pela vida e natureza e 

que procurou viver a vida sempre segundo seus princípios. 

             Dr. Jader faleceu em 22 de abril de 2017, deixando um legado de muito trabalho, 

amizade, caráter e respeito. 

              Diante do exposto, certo da importância d esta justa homenagem ao Dr. Jader Silva 

Correia Jr., conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto como 

forma de homenagear esse importante cidadão Procopense. 

 

                Cornélio Procópio, 02 de agosto de 2018. 

 
LUIZ CARLOS AMÂNCIO 

Vereador - PSDB 


