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Acesse:

Veneri foi um dos 26 deputados 
que assinaram um documento solici-
tando à presidente Dilma Rousseff para 
que não autorize a prorrogação dos 
contratos. Na petição, os deputados 
sustentam que os valores atuais das 

tarifas de pedágio cobrados no Paraná 
são muito mais altos do que em outros 
Estados. E que a extinção dos atuais 
contratos e a abertura de uma nova li-
citação são os caminhos para se chegar 
a tarifas mais justas para a população. 
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ParaTod s
População tem que ser ouvida sobre
PRORROGAÇÃO DE
CONTRATOS DE PEDÁGIO

PETIÇÃO
contra prorrogação

Veja o texto integral do projeto no site www.tadeuveneri.com.br

Nosso mandato apresentou projeto de lei prevendo 
a realização de plebiscito para decidir sobre a prorrogação 
dos contratos de cobrança de pedágio no Paraná, que ven-
cem em 2022. Decidimos apresentar a proposta porque 
o governo do Paraná passou a articular a extensão dos 
contratos com as atuais empresas que administram o pe-
dágio nas rodovias do Paraná sem consultar os maiores 
interessados: os cidadãos do Estado. 

“O governo faz consultas, informais ou formais, a 
empresários, políticos, mas a população não tem espaço 
neste debate. A nossa proposta inclui a população nesse 
processo”, disse o deputado estadual Tadeu Veneri (PT).

O nosso projeto altera a Lei Complementar nº 76 de 
21 de dezembro de 1995, que regulamentou as conces-
sões e permissões de serviços públicos no Paraná. O artigo 
41 da Lei Complementar estabelece que “fica o Estado au-
torizado a cobrar pedágio pela utilização de vias estaduais 
conservadas ou vias federais delegadas” e o artigo 24 dis-
põe que “o prazo do contrato de concessão não poderia 
ser superior a 25 anos, podendo ser prorrogado por igual 
período”. O projeto adiciona um inciso na lei determinan-
do que a prorrogação será precedida de consulta pública 
via plebiscito, quando se tratar de concessão de rodovias 
no Estado do Paraná.

“Será que a população do nosso estado está satisfei-
ta com o sistema atual, com o pedágio que estão pagando? 
É preciso ouvir o que a população, o cidadão comum pen-
sa. Não apenas ouvir os setores empresariais e achar que 
o assunto está encerrado”, comentou Veneri.

Grito dos Excluídos 
O deputado Tadeu Veneri 
participou do Grito dos 
excluídos, que, este ano, 
teve como lema “Que 
país é este, que mata 
gente, que a mídia mente 
e nos consome?”. 
A manifestação, realizada 
sempre no feriado de 7 
de Setembro, denunciou 
a violência do Estado 
contra a população 
humilde, questionou a 
manipulação da mídia e 
ainda pediu a aceleração 
no processo de 
regularização fundiária.



Governo não 
pagou professores 
porque não quis!

Ministério Público denunciou 125
por corrupção e fraude no governo estadual 

Em junho, a receita corrente do 
Paraná subiu 14%. O crescimento da re-
ceita é a prova de que o governo poderia 
ter pago a recomposição inflacionária de 
8,17% para os servidores do Executivo, 
incluindo os professores que fizeram 
uma greve de 44 dias e, ao final, acaba-
ram tendo 3,45% de reposição salarial, 
adiada para outubro deste ano.

Os números, que integram um estu-
do realizado pela liderança da bancada de 
Oposição ao governo, foram apresenta-
dos pelo deputado Tadeu Veneri (PT) aos 
demais deputados no plenário da Assem-
bleia Legislativa. O estudo mostrou que o 
aumento correspondeu a R$ 1,1 bilhão na 
receita. Para pagar os 8,17%, o cálculo era 
de uma despesa de R$ 540 milhões.

“O governo tinha capacidade finan-
ceira real para pagar a reposição integral 
da inflação. Dinheiro havia. O que não 
havia era a educação e a valorização dos 
servidores como prioridade do governo. 
O governo mentiu para os deputados 
da base aliada. E quem mente para um, 
mente para todos”, disse Veneri.

O Ministério Público do Paraná encami-
nhou à Justiça denúncia contra 125 pessoas 
envolvidas em um esquema de corrupção na 
Receita Estadual do Paraná. O escândalo foi 
deflagrado em março deste ano por meio da 
Operação Publicano, executada pelo Grupo 
de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco). 

De acordo com o MP-PR, os auditores 
cobravam propinas para anular dívidas e bai-
xar o valor de impostos. Entre os denunciados 
está o empresário Luiz Abi, parente distante 
do governador Beto Richa (PSDB). Conforme 
o MP, Abi fazia indicações de cargos para a Re-

ceita Estadual e é apontado nas investigações 
como “gestor político” do órgão e acusado de 
receber suspeito de receber recursos arreca-
dados com propina.

Abi também aparece como alvo das 
investigações do Ministério Público Estadual 
na operação Voldemort, que apura o envol-
vimento de homens fortes do governo do tu-
cano Beto Richa em esquemas de corrupção 
envolvendo a campanha eleitoral de 2014. 

A Operação Voldemort investigou de-
núncias de fraude em licitações para prestação 
de serviços de manutenção aos veículos oficiais 
do Estado do Paraná na região de Londrina.

Frente Brasil Popular aponta soluções para o país
Organizações sociais e partidos políti-

cos lançaram em Belo Horizonte, no dia 6 
de setembro, a Frente Brasil Popular. Trata-
-se de um movimento para se contrapor ao 
retrocesso político e social pregado por um 
grupo de partidos liderados pelo PSDB e 
por setores representativos das forças con-
servadoras da sociedade.

A plataforma da frente terá os seguintes 

eixos: defesa dos direitos dos trabalhadores e 
dos direitos sociais; a defesa da democracia 
e por outra política econômica; a soberania 
nacional e os processos de integração do 
continente; além da discussão sobre as refor-
mas estruturais e populares. Outro ponto que 
orienta a criação da Frente é a resistência a 
qualquer tentativa de golpe e retrocesso nas 
liberdades individuais.
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 Você sabia que...

... o Paraná ocupa a segunda posição no 
país entre os estados que têm a menor 
taxa de policiais militares por habitante, 
segundo dados do IBGE?

... em nosso estado, temos um policial 
militar para cada 630 moradores?

.... só perdemos para o Maranhão, onde 
tem um policial para cada 881 moradores?

.... a média nacional é de um policial 
para cada grupo de 473 pessoas?

... em Nova Iorque, há um policial para 
cada 250 pessoas?

Economia Solidária em debate 
Lideranças de entidades e organizações 

ligadas às atividades de economia solidária 
debateram o tema em audiência pública rea-
lizada no dia 13 de agosto pelos mandatos dos 
deputados Tadeu Veneri e Péricles Mello. Um 
dos pontos principais da discussão foi a neces-
sidade da aprovação de um marco regulatório, 
considerado fundamental para dar sustentação 
à economia solidária. Com a aprovação de leis, 
o poder público poderia possibilitar o acesso 
ao crédito para produção, assim como formas 
de distribuição e comercialização dos produtos 
gerados de forma artesanal e coletiva.

Um dos participantes da audiência, o re-

presentante da Secretaria Nacional de Econo-
mia Solidária e Fórum Nacional de Economia 
Solidária, Valmor Schiochet, destacou que o 
Brasil foi pioneiro mundial na articulação do 
movimento de economia solidária, mas foi ul-
trapassado por países que avançaram muito 
mais na aprovação de leis em que o poder 
público reconhece os direitos dos trabalha-
dores que lutam pela organização coletiva e 
autonomia de produção. “É fundamental que 
a agenda da economia solidária entre no par-
lamento brasileiro, seja no Congresso Nacio-
nal, nas assembleias legislativas ou câmaras 
municipais”, disse Schiochet.

Manifestação para lembrar luta do dia 29 de abril



Nova delação pode esclarecer fraude na Copel

Frente defende Petrobras

AGU dá parecer contra lei
que muda fundo de previdência

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 

Sub-relator da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Copel, realizada pela As-
sembleia Legislativa em 2003, o deputado es-
tadual Tadeu Veneri (PT) disse esperar que a 
homologação do acordo de delação premiada 
do doleiro Alberto Youssef ao Ministério Públi-
co do Paraná (MP-PR), possa, finalmente, le-
var à punição dos responsáveis pelo prejuízo 
de R$ 84 milhões, ou R$ 393, 5 milhões cor-
rigidos pela taxa Selic, à estatal de energia do 
Paraná. Em delação premiada, o doleiro ad-
mitiu ter atuado em três operações em 2002, 
denunciadas pela CPI. Em uma delas, através 
de um processo de compensação de créditos, 
recursos da Copel teriam sido desviados para 
integrantes do governo Jaime Lerner, Tribunal 
de Contas do Estado, empresários e políticos. 

O caso, conhecido como Copel-Olve-
par, foi denunciado em 2003, por Veneri, dan-
do origem à CPI que, no relatório, mostrou 
que a Copel comprou créditos corresponden-
tes de Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) de uma empresa que 
passava por dificuldades financeiras. A Justiça 
havia declarado os créditos irregulares, mas 
um parecer do Tribunal de Contas do Estado 
reabilitou os papéis, posteriormente adquiri-
dos pela estatal.

Veneri foi relator da subcomissão dos 
créditos tributários da CPI. O primeiro acordo 
de delação, feito em 2004, após a prisão de 
Youssef, mostrou o caminho dos recursos e 
foi denunciado pelo Ministério Público Fede-
ral, mas a tramitação não avançou na Justiça.

Lançada em julho, por 
iniciativa do deputado estadual 
Tadeu Veneri (PT), a Frente Par-
lamentar de Apoio à Petrobras 
foi oficializada em ato publica-
do no Diário Oficial da Assem-
bleia Legislativa em agosto de 
2015. O objetivo é fortalecer a 
luta contra a venda de ativos 
e os cortes de investimentos 
anunciados pela Petrobras as-
sim como combater projetos 
que visam alterar o modelo 
de partilha do pré-sal. Como o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 131, de autoria do senador 
José Serra (PSDB/SP), que re-
tira a obrigatoriedade de que 
a Petrobras seja a única opera-
dora e tenha participação míni-
ma de 30% na exploração dos 
campos do pré-sal.

A mudança reduziria o 

repasse de recursos para edu-
cação, Fundo Social e da saú-
de e outras áreas para as quais 
está destinada a maior parte 
dos royalties da exploração 
desses novos campos. Um le-
vantamento feito pela assesso-
ria da Comissão de Educação 
do Senado aponta que, com 
a mudança, apenas do campo 
de Libras - o primeiro a ser 
explorado no novo modelo - 
deixariam de ser arrecadados 
R$ 100 bilhões para o Fundo 
Social e R$ 50 bilhões para 
educação e saúde.

Veneri disse que o mo-
vimento parlamentar preten-
de promover ações e debates 
nos municípios paranaenses 
para informar e esclarecer 
sobre as questões que hoje 
envolvem a empresa. 

A Advocacia Geral da União deu pare-
cer considerando inconstitucional um artigo 
da lei estadual 18.469/ 2015 que fez mudan-
ças no ParanaPrevidência, aprovada este ano 
pela Assembleia Legislativa. A AGU acolheu 
parcialmente a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (Adin) proposta pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação 
contra a lei por entender que há risco para 
o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de 

previdência dos servidores estaduais. 
O risco está na transferência para o 

fundo da folha de pagamento de 33.566 
servidores, com idade igual ou superior a 73 
anos de idade, que acarretará despesa men-
sal de R$ 142 milhões. Essa mudança impli-
cará a descapitalização do Fundo e afetará 
a sustentabilidade do regime previdenciário, 
concordou o parecer da AGU. A decisão final 
é dos onze ministros do STF. 

Maio/2015 Junho/2015 Julho/2015

Combustíveis 6.291,39 6.291,59 6.288,12

Passagem/Hospedagem 1.072,89 1.396,28 909,00

Materiais de Escritório 1.152,85 0,00 331,40

Copa/Cozinha 79,32 98,74 83,43

Informática 940,00 3.346,00 3.554,00

Telefone 2.165,19 1.160,23 570,09

Copel/Sanepar 288,47 188,75 94,05

Alimentação 1.607,50 1.002,36 1.921,54

Gráfica 10.020,00 1.130,00 0,00

Periódicos 942,00 1.011,89 1.918,11

Imposto/Taxas 386,77 0,00 807,33

Locações Imóveis 3.500,00 3.500,00

Fretes/Motoboy 0,00 50,00 0,00

Taxis/Pedágio 466,25 172,00 477,98

Locação Veículos 7.373,83 6.310,00 5.281,73

Áudio/Foto/Vídeo 600,00 600,00 600,00

Limpeza/Conservação 0,00 0,00 6,28

Correios 0,00 7.759,78 0,00

Xerox 120,00 0,00 0,00

Total 37.006,46 34.017,59 22.843,06

Veneri fez a primeira denúncia do caso em 2003

À época, a CPI comprovou, por meio 
de um vídeo, gravado pelo circuito interno 
de uma agência do Banco do Brasil, mos-
trando Youssef, ao lado de um funcionário 
da Copel, acompanhando o saque de parte 
do dinheiro desviado.

Outra denúncia feita pela CPI diz respei-
to ao contrato, sem licitação, firmado com a 
Adifea (Associação dos Diplomados das Facul-
dades de Economia e Administração da Uni-
versidade de São Paulo). O desvio consistiu, 
de acordo com as investigações, no pagamen-
to de R$ 16,8 milhões feito pela Copel, em 
setembro de 2002, à Adifea por uma supos-
ta consultoria. A CPI concluiu que o trabalho 
atribuído à Adifea já tinha sido realizado por 
técnicos da Copel.



“Resistir é fundamental para a democracia”
O Secretário Nacional de Participação 

Social da Presidência da República, Renato 
Simões, analisa a situação brasileira, alertan-
do para o “terrorismo econômico” produ-
zido por setores que pretendem derrotar a 
democracia no país. 

ParaTodos: Como o senhor analisa os 
movimentos que questionam a legitimidade 
da vitória eleitoral da presidente Dilma? Seria 
mais uma tentativa golpista, como ocorreu em 
alguns países da  América Latina recentemente?

Simões: O golpismo está em alta na 
América Latina, com as sucessivas vitórias 
eleitorais de esquerda e centro-esquerda. 
A qualidade da oposição mudou: com forte 
estratégica midiática centrada no terrorismo 
econômico e no denuncismo da corrupção, 
a oposição não busca apenas enfraquecer o 
governo para conquistar uma vitória eleitoral 
no próximo pleito. Trata-se de uma nova es-
tratégia, a de desestabilização permanente de 
governos legitimamente eleitos, inclusive com 
o concurso de poderosos agentes econômi-
cos internacionais, para negar ao governo elei-
to condições de implementar seu programa. 
Assim, a estratégia vitoriosa em Honduras e 
no Paraguai, com o afastamento de governos 
legítimos eleitos por golpes de natureza jurídi-
co-parlamentar, ou a guerra permanente que 
verificamos hoje na Venezuela, Argentina e 
Equador, são caminhos à disposição da oposi-
ção golpista no Brasil.

 
ParaTodos: Como está a relação do 

governo com os movimentos sociais? 
Simões: É de permanente diálogo e 

tensão democrática. Por um lado, os movi-
mentos sociais são parceiros da vitória eleito-
ral de 2014, apoiaram a candidatura da Presi-
denta Dilma e sabem que a desestabilização 
de seu mandato interessa às forças políticas 
e econômicas derrotadas em outubro. Por 
outro lado, os movimentos criticam a inflexão 
feita na condução das políticas econômicas e 
sociais neste primeiro período do novo man-
dato, e se organizam para defender os direitos 
adquiridos e acumulados ao longo de doze 
anos dos governos Lula e Dilma.  Ao mesmo 

tempo em que defendem a democracia e o 
mandato da Presidenta, questionam o ajuste 
macroeconômico e demandam a manuten-
ção e ampliação dos direitos sociais, econômi-
cos e culturais da classe trabalhadora.

ParaTodos: Qual é o papel dos movi-
mentos neste contexto de 2015?

Simões: A criação da Frente Brasil 
Popular é um dado altamente relevante na 
atual conjuntura. Permite que forças politi-
cas e sociais organizadas possam articular 
estratégias comuns e traçar cronogramas de 
luta para atingir seus objetivos. Na conjun-
tura do final dos anos 90, o Fórum Nacio-
nal de Lutas, num momento extremamente 
adverso de ataques neoliberais promovidos 
pelo governo FHC, logrou construir na di-
versidade e autonomia dos movimentos e 
partidos uma unidade de ação essencial 
para a resistência à perda de soberania na-
cional, privatizações e crise social patroci-
nadas pelo bloco hegemônico no governo. 
Nessa resistência, uma plataforma antineo-
liberal foi construída nas lutas e na teoria, 
e potencializou alianças políticas e sociais 
que derrotaram o neoliberalismo nas últi-
mas quatro eleições nacionais. O que se es-
pera da Frente Brasil Popular é que cumpra, 
numa conjuntura bem diferente mas igual-
mente desafiadora, esse mesmo papel: o de 
resistência na defesa de direitos conquista-

ENTREVISTA

Informativo do Mandato do Deputado Estadual Tadeu Veneri

Nossa Senhora da Salete, s/nº - 8º Andar - gabinete 804

Curitiba - Paraná - CEP 80530-911 | Telefone: (41) 3350-4094 

Página: www.tadeuveneri.com.br | E-mail: tadeuveneri@terra.com.br
Twitter: twitter.com/tadeuveneri | Funpage: facebook.com/tadeuveneri

dos, o de retomada da ofensiva por novos 
direitos, a defesa da democracia ameaçada 
pelo golpismo e a elaboração de uma pla-
taforma político-social de avanço na busca 
das reformas democráticas e populares.

ParaTodos: Qual é a avaliação da re-
forma política que o Congresso está votando? 
Teria sido diferente se as normas fossem de-
batidas por uma constituinte exclusiva?

Simões: A composição altamente 
conservadora do Congresso Nacional, em 
particular na Câmara dos Deputados, em 
que é potencializada por uma Mesa Direto-
ra obscurantista e com alta capacidade de 
iniciativa política, aprofunda o fosso entre 
Parlamento e Sociedade, radicaliza a crise 
da democracia representativa e coloca em 
cheque conquistas civilizatórias da socieda-
de brasileira. Mesmo assim, até o momento 
não se confirmaram as derrotas anunciadas 
do campo popular e, provavelmente,  não 
prevalecerão o financiamento empresarial de 
campanhas, a redução da maioridade penal 
e a aprovação da Lei 4330, que revoga direi-
tos trabalhistas de décadas por um processo 
de terceirização predatório. A luta por uma 
Constituinte Exclusiva e Soberana do Siste-
ma Político permanece pois atualíssima: com 
este Congresso não dá.

 
ParaTodos: O que está em risco nes-

te momento de crise econômica e política 
para os trabalhadores e setores que foram 
beneficiados pelos programas sociais dos 
governos petistas? 

Simões: Está em risco a própria demo-
cracia, condição essencial para o avanço da 
luta dos trabalhadores. Resistir é fundamental, 
pois sem democracia sabemos como as liber-
dades de organização e de luta ficam condi-
cionadas e fadadas ao fracasso. Por isso, go-
verno, partidos e movimentos sociais devem 
repactuar relações e programas para enfrentar 
a adversidade e construir um novo ciclo de 
desenvolvimento com chance para as refor-
mas democráticas e populares essenciais para 
uma nova fase de conquistas econômicas e 
sociais da classe trabalhadora.

Simões: democracia é essencial para o avanço
da luta dos trabalhadores


