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O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta quarta-feira, 15, em Campo Mourão e
confirmou recursos para obras de infraestrutura urbana e compra de veículos, máquinas e
equipamentos para 12 municípios do Noroeste do Paraná. Ele autorizou, junto com o secretário de
Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, as licitações e
homologações dos projetos que foram demandados pelos prefeitos na SEDU. Os investimentos
somam R$ 8 milhões.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta quarta-feira, 15, em Campo Mourão e
confirmou recursos para obras de infraestrutura urbana e compra de veículos, máquinas e
equipamentos para 12 municípios do Noroeste do Paraná. Ele autorizou, junto com o secretário de
Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, as licitações e
homologações dos projetos que foram demandados pelos prefeitos na SEDU. Os investimentos
somam R$ 8 milhões. Além disso, o governo destinará R$ 5,5 milhões para a construção da nova
sede do Colégio Estadual Novo Horizonte, de Campo Mourão. A ordem de serviço foi assinada pelo
governador. Também foram autorizados recursos para a reforma do telhado da Santa Casa.
Ratinho Junior disse que o Governo do Estado enxuga a máquina pública para ter mais recursos e
poder ampliar o apoio aos municípios. &ldquo;O Governo do Estado constrói uma nova metodologia
de trabalho, buscando uma gestão pública de qualidade. Estamos fazendo uma agenda em defesa
do Estado, juntando recursos, por meio de austeridade e enxugamento da máquina pública, de
forma a sobrar dinheiro para investimentos essenciais às pessoas&rdquo;, afirmou o governador.
&ldquo;Temos convênios importantes com Campo Mourão e para toda a Região. Está sendo
ampliado o convênio com a Santa Casa, inclusive com aumento no valor, além da construção de
uma nova Escola em Campo Mourão, mais moderna. A última foi construída nos anos
noventa&rdquo;, disse. Além de Campo Mourão, os municípios de Araruna, Cianorte, Cruzeiro do
Oeste Goioerê, Janiópolis, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Roncador, Terra Boa e Tuneiras do
Oeste, juntos, terão R$ 8 milhões para investimentos em obras e aquisições de veículos e
equipamentos. O secretário João Carlos Ortega ressaltou que o Estado é parceiro dos municípios
em projetos que valorizam o desenvolvimento regional. &ldquo;Nossa prioridade são as obras
estruturantes, que reforçam as vocações regionais e geram emprego e renda para a população. De
uma forma equilibrada, atendemos todas as regiões com essa parceria importante do Governo do
Estado&rdquo;, disse. PARCERIAS - Grande parte dos projetos será feita com recursos do Governo
do Estado, repassados a fundo perdido. Há projetos que serão realizados com recursos do Sistema
de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada em parceria pela
Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e Fomento Paraná. O maior valor é para
Campo Mourão, que terá R$ 3,52 milhões, pelo SFM, para pavimentação de ruas. O prefeito Tauillo
Tezelli destacou que são aproximadamente R$ 15 milhões de investimentos no município, contando
com os recursos para a Santa Casa e para a nova sede da Escola. &ldquo;Nós precisamos de
parcerias para melhorar a vida das pessoas, e estamos tendo essa parceria com o Governo do
Estado&rdquo;, disse. Os projetos das demais Prefeituras incluem compra de veículos para uso da
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administração municipal, equipamentos e mobiliários para prédios públicos, compra de usina de
micro pavimento, revitalização de bosque, reforma de Ginásio de Esportes, pavimentação e
construção de Capela Mortuária. Em Cianorte, serão investidos R$ 815 mil na revitalização do
Bosque II, na Praça João XXIII, com instalação de fonte luminosa, pergolado, calçadas em ladrilho
hidráulico, recomposição de calçamento, instalações hidráulicas, plantio de grama e sinalização
horizontal em ciclovia, em trecho da Avenida Souza Naves. O prefeito Claudemir Bongiorno explicou
que o local, nas proximidades da Igreja Matriz, é bastante arborizado, mas precisa ser modernizado.
&ldquo;É uma Praça muito escura, o que tem atraído alguns usuários de drogas. Com a autorização
do governador, já podemos licitar a obra&rdquo;, contou. &ldquo;É fundamental para os municípios
o apoio do Estado. Todo o Paraná ganha quando os municípios são valorizados pelo Governo do
Estado&rdquo;, afirmou. SANTA CASA &mdash; O governador autorizou o recurso de R$ 2 milhões
para a reforma da cobertura da Santa Casa de Campo Mourão, além do repasse de R$ 6 milhões,
para aumentar o custeio do Hospital. Deste total, R$ 1,5 milhão já foi pago e o restante será
repassado em parcelas mensais de R$ 500 mil. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto,
explicou que a Unidade é referência em diversas especialidades e atende pacientes dos municípios
da Região. &ldquo;A Santa Casa de Campo Mourão é um dos Hospitais estratégicos do Estado, tem
alta complexidade em diversas áreas e é também um Hospital-Escola&rdquo;, disse. &ldquo;O
cidadão paranaense precisa do atendimento de Hospitais estratégicos, por isso há esses
investimentos e a necessidade de manter as portas do Estado abertas&rdquo;, afirmou. COLÉGIO
&mdash; O Governo do Estado vai investir R$ 5,5 milhões na construção da nova unidade do
Colégio Estadual Novo Horizonte, já que a sede atual não atende a demanda do Jardim Santa Cruz.
Serão R$ 3 mil metros quadrados, 14 salas de aula, uma sala multiuso, laboratórios de ciências e
informática e ginásio coberto. Ele terá capacidade para 1,5 mil alunos. O diretor-presidente do
Fundepar, José Maria Ferreira, explicou que a obra inicia até junho e deve ser entregue no próximo
ano letivo. A atual unidade será repassada ao município. &ldquo;Segundo os dados de
planejamento da Secretaria da Educação, o bairro cresceu muito e há reivindicação da comunidade
por uma nova Escola, com uma estrutura adequada para atender aos estudantes&rdquo;.
PRESENÇAS &mdash; Participaram da solenidade os secretários de Estado do Desenvolvimento
Sustentável e Turismo, Marcio Nunes; e da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o deputado
estadual Jonas Guimarães, e prefeitos da Região. (Com AEN)
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