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PROJETO DE LEI No 033/2022 
DATA: 14/11/2022 

 
 
 
 

SÚMULA: Denomina de Erasmo Garanhão uma das praças, 
ruas ou bairros do nosso município. 

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 

Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte: 

 

 

LEI 

 

Art. 1°- Fica denominada de Erasmo Garanhão uma das 

praças, ruas ou bairros do nosso município. 

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

  
 
 
 

 
Cornélio Procópio, 14 de novembro de 2022. 

 
 

 
 
Fernando Vanuchi Peppes      Luiz Alberto Dib Canonico 
Vereador – MDB       Vereador - PROS 

 
 

Rafael Alcântara Hannouche 
Vereador- PTB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 
 

 Nascido em Andradas-MG, Erasmo Garanhão estudava e já trabalhava meio período na 
lavoura desde os 6 anos de idade. Quando tinha 11 anos, sua família mudou-se para Cornélio 
Procópio-PR, onde Erasmo criou raízes e passou a trabalhar de sol a sol, sem poder estudar, até os 
19 anos de idade. 

Foi então que a identidade com a terra que virou seu novo lar fez com que ele arrumasse 
uma maneira de permanecer em Cornélio quando sua família mudou-se para Cambé-PR. Erasmo 
conseguiu arrumar um emprego como escriturário no Bradesco e, aos 19 anos, retomou os estudos a 
partir da 5ª série do ensino fundamental. 

Garanhão deu os primeiros passos na sua formação educacional em Cornélio Procópio, no 
Grupo Escolar Professor Lourenço Filho e no Colégio Estadual Castro Alves, onde foi orador das 
suas turmas nos cursos do ginásio e do científico, nomenclaturas da época. 

Com o tempo, Erasmo passou a atuar na política estudantil e ingressou na Universidade 
Estadual de Londrina, onde se graduou no curso de Direito. Depois disso, graduou-se em Economia 
Faculdade de Ciências Econômicas de Marília–SP e concluiu pós–graduação em Administração de 
Empresas na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, além de ter realizado dezenas de cursos de 
especialização no Brasil e no exterior. 

Estudando e trabalhando, Garanhão foi realizando suas conquistas aos poucos; e, ao 
mesmo tempo, já compartilhava o que sabia dando aulas para a crianças das fazendas de Cornálio 
Procópio. Ele lecionou nas escolas municipais das fazendas Taquaral e Pilar como professor 
primário, em 1957; e na Escola Comercial Estadual Barão do Rio Branco, entre 1965 e 1966, onde 
ensinou Economia Política e Matemática Comercial. Sem contar sua experiência como docente em 
universidades brasileiras e os cursos ministrados em órgãos de diversos estados brasileiros. Além 
disso, foi professor fundador da Escola de Administração Fazendária (ESAF) do então Ministério 
da Fazenda. 

Com o tempo, passou em concurso público para ser empregado do Banco do Brasil, onde 
atuava como escriturário.  Trabalhou na Contabilidade e na Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial, onde exerceu durante três anos o cargo de Fiscal Visitador do CREAI, na Agência de 
Cornélio Procópio, tendo prestado serviço, também, nas Agências de Cianorte –PR e Ribeirão do 
Pinhal– PR, de 1959 a 1970. 

A identidade com o Município de Cornélio Procópio só aumentou. Ali se casou e teve seus 
dois primeiros filhos, que, portanto, são naturais da terra que ele adotou de coração. Sempre 
preocupado em contribuir para a sociedade procopense, destacaram-se a atuação como presidente 
do Grêmio Estudantil Castro Alves de Cornélio Procópio, em 1960; presidente da União dos 
Estudantes Secundários Procopenses – UESP –, nas três primeiras gestões, de 1960 a 1963; 
vereador no município de Cornélio Procópio, eleito em 1962; presidente do PTB de Cornélio 
Procópio, de 1963 a 1965; presidente da Comissão Construtora da casa do Estudante de Cornélio 
Procópio, de 1963 a 1964; presidente do Conselho Deliberativo da união Paranaense dos Estudantes 
Secundários – UPES –, em 1964; membro do Corpo de Jurados da Comarca de Cornélio Procópio, 
na década de 60; presidente da Associação Atlética Banco do Brasil de Cornélio Procópio – AABB 
–, em 1969; presidente do Country Club de Cornélio Procópio, em 1970; e a condecoração como 
Cidadão Honorário do Município de Cornélio Procópio, em 1999. 
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Mas Erasmo continuou crescendo e passou em concursos no Ministério da Fazenda e na 
Receita Federal, órgão no qual seu aposentou como Auditor Fiscal. Nesse meio tempo, morou em 
São Paulo, na Alemanha e em Brasília, onde nasceram seus outros dois filhos. 

No entanto, nunca esqueceu suas raízes e voltou para o Paraná em 1982, para ser o 
Secretário de Finanças do Governador José Richa, quando o estado bateu o recorde de arrecadação 
da sua história. Ele deixou um legado de competência e honestidade. Foi uma figura pública 
admirada por tantos e ídolo de muitos, tendo atuado como Secretário em mais de um Estado e em 
diversos municípios.  

Além disso, atuou em diversos cargos da alta burocracia do país e destacou-se no cenário 
nacional com a realização de trabalhos de alta relevância e a publicação de diversos artigos em 
jornais como a Folha de São Paulo e Gazeta Mercantil em São Paulo; Gazeta do Povo, Folha de 
Londrina, Comércio e Indústria e Correio de Notícias, no Paraná. Depois, inclusive, voltou para ser 
Secretário da Fazenda de Cornélio Procópio, para contribuir com o município e retribuir tudo o que 
a cidade lhe proporcionou. 

 

Cornélio Procópio, 14 de novembro de 2022. 

 
 

 
 
Fernando Vanuchi Peppes      Luiz Alberto Dib Canonico 
Vereador – MDB       Vereador - PROS 

 
 

Rafael Alcântara Hannouche 
Vereador- PTB 

 


