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PROJETO DE LEI No 057/2023 
DATA: 20/03/2023 

 
 

EMENTA: Outorga Comenda Ouro Verde ao Dr. João Batista 
Gomes Gatti. 

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 

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

SANCIONO a seguinte: 

 

LEI 

 
Art. 1°- Fica outorgada Comenda Ouro Verde ao Dr. João Batista 

Gomes Gatti. 
 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo a 

entrega da Comenda realizada em sessão solene a ser definida pela Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Cornélio Procópio em até 180 dias. 

 
 

Cornélio Procópio, 20 de março de 2023. 

 
 
 
 

FERNANDO V. PEPPES      ANA PAULA FERREIRA 
Vereador – MDB       Vereadora – PTB 
 
 
 
 

 
ANDERSON C. DE ARAÚJO     CARLOS M. BONFIM 
Vereador – PP        Vereador – PP 
 
 
 
 
CRISTIANO LEITE RIBEIRO     EMERSON C. CELESTINO 
Vereador – PSB       Vereador- PSD 
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HELVÉCIO A. BADARÓ      JOÃO C. DOS SANTOS 
Vereador – PROS       Vereador – PSB 
 
 
 
 
 
LUIZ A. DIB CANONICO      ODAIR MATIAS 
Vereador – PROS       Vereador – CIDADANIA 
 
 
 
 
 
RAFAEL A. HANNOUCHE     SAULO APº MENDES 
Vereador – PTB       Vereador – PSB 
 
 
 
 
 

SEBASTIÃO A. RAMOS 
Vereador - PP 
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PROJETO DE LEI No 057/2023 
DATA: 20/03/2023 

 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

  Senhores Vereadores, 
 
 
 
O HOMEM É O SENHOR DE SEU TEMPO. 
 

Este projeto de lei tem a intenção de homenagear o Dr.  João Batista Gomes Gatti, cidadão 

do município de Cornélio Procópio. 

Como é maravilhoso poder iniciar falando do primeiro filho, propriamente dito, de Cornélio 

a se formar em medicina pela Universidade Federal do Paraná, onde foi desportista e presidente da 

FPDU (Federação Paranaense de Desportos Universitários). 

Extraordinário médico nasceu praticamente junto com a fundação do Município. 

Seus pais, tios e muitos da família são pioneiros de Cornélio Procópio. 

Dr. João Batista Gatti, sempre lembrado como um médico pediatra respeitado, recebia 

pacientes de diversos municípios do Paraná, que formavam fila em seu consultório. Não importava o 

dia ou hora ele sempre os atendia. 

Nesta área da medicina, ele possui vários trabalhos reconhecidos de grande valia que 

contribuíram imensamente para a preservação da vida.  

Como médico foi diretor da Santa Casa e fez um trabalho espetacular do piso ao teto. 

Atento aos interesses da sociedade foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores, sendo 

um dos mais votados, tendo apoiado, colaborado e apresentando projetos significativos, que 

transformaram a pequena vila numa cidade próspera. 

Quando foi presidente da Câmara de Vereadores contribuiu com a implantação da Empresa 

Kaneko do Brasil em Cornélio Procópio, tendo a mesma importância da Bratac de Londrina. Ambas 

atuam na fiação de seda. 

Sempre participativo, foi presidente e governador de Rotary, quando só havia dois distritos 

no Paraná, então ele governou metade do Estado com 23 anos de idade. 

Destacou-se como presidente da Sociedade Rural de Cornélio Procópio, e sempre inovando, 

é um dos fundadores da Café Iguaçu, que resultou na industrialização do Café Solúvel.  



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 
 

Rua Paraíba, 189  – Centro – 86.300-000 – Cornélio Procópio – PR – Fone: (43) 3133-3000 – e-mail: secretaria@cmcp.pr.gov.br 
 

Inquieto e, ao mesmo tempo arrojado, fundou também em sociedade com a família Hoffig, 

a Sementeira Santa Maria para ampliar a qualidade de sementes do trigo e da soja que ajudaram muito 

o crescimento desta atividade na região. 

Vale lembrar que a Sementeira Santa Maria, expandiu e passou a receber a produção dos 

agricultores, agregando valores e qualidade, contanto com a ajuda do amigo José Ramos Lopes e a 

presença constante do Dr. João Gatti. 

Homem de ação, se destacou no agro, em especial na plantação de soja no Norte do Paraná, 

recebendo por isso, uma Comenda do então governador do Estado, Roberto Requião, homenageando-

o como pioneiro da soja paranaense. 

Sempre com visão aguçada para novos empreendimentos, engendrou pelos campos da 

pecuária, figurando na lista de criador de renome nacional, com vendas em leilões da raça nelore, 

levando o nome de Cornélio Procópio aos principais recintos e parques de exposições do Brasil. 

Como desportista nato, fez parte da criação do Ginásio de Esportes 15 de fevereiro, onde 

surgiram e ainda afloram atletas que levam o nome da cidade para a alegria dele, que foi campeão 

paranaense duas vezes de basquetebol e campeão sul-brasileiro de atletismo. 

Vale registrar que junto com a família doou uma área para a UTFPR (Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná), para construir um parque tecnológico, cujos recursos foram obtidos 

através do deputado Nelson Padovani e agora, com seu filho, deputado Federal Nelsinho Padovani, 

para continuar apoiando esse ótimo empreendimento para a cidade. 

Há uma passagem em que ele foi em um Congresso Mundial de Pediatria, em Viena, e em 

conversa com médicos mexicanos, soube de um tratamento para meningite, que na época matava 

muitas crianças no Norte do Paraná. O medicamento consistia em doses elevadas de penicilina para 

tratar as crianças que se encontravam em um estágio agudo da doença. 

Ao retornar, ele foi à Santa Casa e falou para as enfermeiras, que também eram irmãs 

religiosas, para triplicar a dosagem de penicilina nas crianças que estavam acometidas com meningite. 

Todas se assustaram e pediam: “Mas doutor, tudo isso?”. Foi uma bênção, as crianças foram salvas 

rapidamente e, com isso, abriu-se um campo de ação em toda a região. 

Sempre atento, quando o assunto era saúde, foi fazer uma campanha de vacinação contra 

meningite em Sapopema. Lá havia um benzedor que era contra a vacina e tudo o que ele dizia era 

seguido pelas pessoas daquela comunidade. Logo, ninguém queria vacinar as crianças.  

Mas Dr. João Gatti, este não se deu por vencido e foi conhecer o benzedor. Em poucas 

prosas, o convenceu de forma didática e o benzedor liberou a vacina. Ele saiu andando a pé com 

isopor debaixo do braço vacinando a criançada e muitos deles ainda estão por aí contando histórias. 
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Como diretor de esportes em duas gestões, fez um trabalho magnífico na gestão do prefeito 

Eduardo Trevisan, montou uma fundação e transformou o esporte da cidade.  E foi graças às ações 

dele, Cornélio Procópio entrou para a elite em várias modalidades ao lado de Maringá, Londrina, 

Curitiba para disputar o primeiro lugar nos Jogos Abertos do Paraná.  

Entre os registros de sua juventude, destacam-se seus estudos no Colégio Castro Alves, 

escola pública em Cornélio Procópio, seu trabalho com um tio em uma farmácia, que foi a primeira 

da cidade, e o despertar com os ensinamentos do farmacêutico Orestes Gatti; depois foi para o Colégio 

Interno Sagrado Coração de Jesus em São Paulo, posteriormente voltou para Cornélio Procópio e 

começou a estudar sozinho em casa e ajudar seu tio na farmácia.  

Sua dedicação e arrojo o ajudaram a passar no vestibular para medicina na Universidade 

Federal do Paraná. Lá estudou e fez política, onde foi presidente da FPDU (Federação Paranaense de 

Desportos Universitários), sempre praticando esportes e todos os anos foi campeão universitário pela 

medicina. Jogou futebol, chegou a treinar quando vinha no clube Comercial em Cornélio, fez 

atletismo, foi Campeão Paulista Universitário, foi várias vezes Campeão Paranaense, Campeão 

Brasileiro de Atletismo em salto com vara e Campeão Paranaense por duas vezes por Cornélio 

Procópio. 

Em São Paulo ele treinava atletismo no Pinheiros, ganhava quase todas, e foi Campeão 

Paulista. Porém não havia essa infraestrutura de esportes em Curitiba, lugar onde foi estudar 

medicina, mas grande parte, ele trouxe para Cornélio. 

Já formado foi para São Paulo trabalhar num grande hospital, e concluindo sua residência, 

voltou para Cornélio Procópio onde passou num concurso e foi escolhido para ser o chefe da saúde 

do distrito sanitarista de Campo Mourão. Mas não quis deixar sua cidade, que crescia e lhe dava 

muitas alegrias na década de 60. 

Para alegria dos amigos, sociedade em geral, ele permanece em Cornélio Procópio onde 

desenvolveu muitas atividades como médico, desportistas, político, visionário, empresário pai de uma 

bela família e muito mais. 

Mãe: Elvira Gomes Gatti  

Pai: Wilson de Barros Gatti  

Dr. João Batista Gomes Gatti - nascido em 05 de abril de 1939 

Viúvo de Ivany Paiva Gatti  

Filhos: João Batista Paiva Gatti (in memorian)  

Ana Paula Paiva Gatti  

João Ricardo Paiva Gatti 
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Eis aí, senhoras e senhores vereadores, um pequeno resumo da vida deste pioneiro, cidadão 

de fato e de direito que chega aos 84 anos e que serve de exemplo em todas as atividades imaginadas 

em prol da sociedade. 

 

Que tal este presente no aniversário dele? 

 

 
 

Cornélio Procópio, 20 de março de 2023. 

 
 
 
 

FERNANDO V. PEPPES      ANA PAULA FERREIRA 
Vereador – MDB       Vereadora – PTB 
 
 
 
 

 
ANDERSON C. DE ARAÚJO     CARLOS M. BONFIM 
Vereador – PP        Vereador – PP 
 
 
 
 
CRISTIANO LEITE RIBEIRO     EMERSON C. CELESTINO 
Vereador – PSB       Vereador- PSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELVÉCIO A. BADARÓ      JOÃO C. DOS SANTOS 
Vereador – PROS       Vereador – PSB 
 
 
 
 
 
LUIZ A. DIB CANONICO      ODAIR MATIAS 
Vereador – PROS       Vereador – CIDADANIA 
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Vereador – PTB       Vereador – PSB 
 
 
 
 
 

SEBASTIÃO A. RAMOS 
Vereador - PP 

 
 

 


