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Ata n° 154/2018 – Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, as 10
horas e 45 minutos, no Clube Grêmio do município de Mercedes, O Assessor de imprensa
Camilinho do Candidato faz abertura dando as boas-vindas a todos os participantes. Fala
como esta sendo a campanha do Ratinho Junior. Compõe a frente convidando os Prefeitos
de Palotina Jucenir Leandro Stentzler, o Prefeito de Nova Santa Rosa Norberto Pinz; Prefeita
de Santa Terezinha de Itaipu Neide Mariot Corrente; Prefeito de Diamante do Oeste
Guilherme Pivatto, Prefeito de Entre Rios do Oeste Jones Neuri Heidl, Prefeito de Guaíra
Heraldo Trento, Prefeito de Pato Dirceu Anderle,Prefeito de Santa Helena Evandro Miguel
Grade, prefeito de Terra Roxa Altair de Pádua, Prefeito de Mundo Novo MS – Valdomiro
Sobrinho, vice- prefeito de Quatro Pontes Tiago Fernando Hansel, recepcionaram o
Candidato Ratinho Junior acompanhado pela Presidente do Conselho e Prefeita de
Mercedes Cleci Maria Rambo Loffi e o Vice Candidato ao Governo Darci Piana.
Representantes das Cooperativas regionais. Neste Momento a Prefeita Cleci faz uso da
palavra, agradece a todos os prefeitos, representantes das cooperativas, Agradece ao Piana
por ser um ícone da indústria do Paraná, fala do Candidato Ratinho Junior, de todos os
trabalhos que realizou auxiliando os prefeitos. Agradece os deputados, Rubens Bueno, a
Prefeita fala que a região lindeira esta muito esquecida pelos governantes, agradece pois o
Ratinho no momento que foi solicitado se prontificou em estar aqui. Agradece a presença do
Newton Luiz Kaminski que é Diretor da Itaipu Binacional, convida o Paulo Rodrigo Copetti
secretário do Conselho para fazer frente juntamente com os demais; fala que temos vários
problemas e que foi formulado um documento solicitando algumas demandas de muita
importância como é o caso da Segurança, sendo que é de fronteira com maior densidade e
é a porta de entrada de drogas, armas e muitos outros itens ilícitos que vão para o Brasil
todo, além de ser a porta de saída dos veículos roubados. Fala que não podemos mais
aceitar o que está acontecendo. Na saúde fala que necessitamos hospitais de referência,
estrutura de saúde, que atenda a demanda de fronteira, pois é muito caro levar para
Curitiba. Fala sobre a energia elétrica, que o agronegócio sofre muito, pois falta energia, não
tem distribuição adequada. Reivindica a questão das rodovias que as estaduais estão
inadequadas para trafegar. A Região lindeira pede socorro, pois esta inviável viver aqui.
Fala que todos devem votar para pessoas boas, não votar é pior. Fala que todos os
prefeitos vão estar no governo cobrando que seja melhorado a região. Pede que as pessoas
presentes repliquem o que foi apresentado nesta reunião. Fala que os prefeitos vão
defender a região lindeira. Neste momento o Candidato a Vice Governador Darci Piana toma
a palavra, fala que não gosta de ouvir reclamação, e fala que vai ter que fazer um bom
trabalho para não ouvir reclamações na região. Fala que é inadmissível não ter energia
elétrica no agronegócio, sendo que a Copel investe bilhões em outros estados. Fala que
isso tem que mudar. Fala que não é a Fecomercio que é responsável pelo emprego, e sim
todos que estão envolvidos. Fala que aceitou entrar para a vida política, pois entende que é
o momento de mudar, e ele apoia o Ratinho pois é uma pessoa esforçada, que estudou e
sempre esteve a frente como empresário. Fala que temos que ter uma boa assembleia
federal para apoiar o governo. Fala que precisamos de senadores comprometidos com o
estado, e que não pensem em brigas políticas. Fala que o pais esta mal acostumado com
politicagem, com alianças. O Assessor de Imprensa do Conselho dos Municípios Lindeiros
ao Lago de Itaipu lê a carta compromisso que está sendo proposta para o Candidato

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

assinar. Neste momento os Candidatos Ratinho Junior e Darci Piana assinam a Carta
compromisso junto ao Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de
Itaipu. Neste momento o Candidato a Governador do Paraná Ratinho Junior, faz uso da
Palavra, cumprimenta todos os presentes, agradece a presença de todos os prefeitos que
se fizeram presente. Agradece aos candidatos Rubens Bueno, Sargento Kaizer, Michel
Michelleto e Ademir Bier; Fala que o modelo político que vem nos últimos anos, faliu, as
pessoas não acreditam mais. Fala que se compromete em poder defender e mudar o que
vem acontecendo nos últimos anos. Fala que foi se criando cargos para poder atender os
amigos, parentes que foi estrangulando a máquina pública. E que devido estes cargos,
acabam com os valores arrecadados, será cortado metade das secretarias do estado,
também será cortado as mordomias, como casas, chácaras e benefícios que não podem
mais acontecer. O dinheiro público tem que ser investido para os paranaenses. Fala sobre a
questão energética, fala que será vendido os ativos que estão em outros estados para ser
investidos dentro do paraná com estes valores. Na educação será fornecido 3 refeições pela
agricultura familiar. Banco rural para gerar linhas de credito para os pequenos produtores.
Segurança fala que fazemos fronteira com dois países e não tem política de fronteira. Vai
criar a Cidade da polícia, ou seja articular politicas publicas integrando todos os órgãos de
segurança que existe no Paraná e no País. Projeto Muralha, que é a implantação de
tecnologia que é importante. Olho vivo, que são câmaras de vigilância. Escola Segura, é
contratar os aposentados da polícia para fazer a segurança nas escolas. Fala que nos
últimos anos, o Paraná está sendo governado por 3 famílias, e fala que tem que ser
mudado, que qualquer cidadão possa ser candidato. Fala que tem 4 mandatos e que não
tem nenhum processo, pois sempre levou a sério ser representante do Povo. Neste
momento é convidado todos os presentes para tirar foto com o candidato.

