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TECPAR – É URGENTE A VOLTA PARA
O ORÇAMENTO DO ESTADO!

O

s trabalhadores do TECPAR têm
acompanhado pela imprensa pedido dos deputados estaduais Soldado
Fruet (PROS), Mabel Canto (PSC) e Arilson Chiorato (PT), ao Ministério Público
do Estado do Paraná (MPPR), de fiscalização da legalidade das transferências
e aplicação dos recursos públicos relativos ao aumento da participação do Governo do Estado no Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), nos termos do
Projeto de Lei nº 130/21, encaminhado
pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa. Na manhã desta segunda-feira
(26), o Soldado Fruet entregou, em mãos,
ao procurador-geral de Justiça do MPPR,
Gilberto Giacoia, e ao subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos,
Mauro Sérgio Rocha, o ofício solicitando a
investigação, aos quais foram anexados
vários documentos para análise do órgão. Conforme o PL nº 130/21, o Governo do Paraná repassou R$ 52,1 milhões
ao TECPAR em 2019, por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, através das transposições autorizadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, nos Decretos nº 2.718/19,
3.208/19 e 3.608/19. Já no exercício de
2020, via Decreto nº 5.958/20, o Estado
transferiu mais R$ 43,8 milhões, totalizando R$ 95,9 milhões em repasses nos
últimos dois anos, conforme o Balanço
Orçamentário.
Como todos sabem, o TECPAR é uma
instituição de ciência e tecnologia que

MAIORES
INFORMAÇÕES:

deve prestar apoio tecnológico ao desenvolvimento da indústria paranaense e não deve ter o lucro
financeiro como único
objetivo, e sim eficiência
e produtividade nos objetivos do estatuto.
O Sindaspp esteve, às
14hs desta segunda feira,
no gabinete do Deputado Soldado Fruet, conversando sobre a situação
Deputado Estadual Soldado Fruet (à direita)
relatando que desde o
e o Coordenador Geral do SINDASPP, Ivo Petry.
início do governo temos
solicitado à Direção da
ficação de produtos para superação de
Empresa e Secretários do Governo que
barreiras às exportações de produtos
o TECPAR volte a ser dependente do Esparanaenses; na certificação de produtado. Reafirmamos, na época, que era
tos orgânicos; nas análises de seguranum grave erro tirar a empresa do Orçaça dos alimentos, resíduos de agrotóximento.
cos e contaminantes, para a merenda
É fundamental regularizar esses repasescolar e produtos agrícolas paranaenses; nas análises de fertilizantes para
ses e incluir o TECPAR no Orçamento do
combate às fraudes contra agricultores
Estado, como no passado, para que no
paranaenses e na incubadora tecnolófuturo não se torne insolvente.
gica, para propiciar o desenvolvimento
O TECPAR sempre teve um papel imde novas indústrias inovadoras paraportante na ciência e tecnologia no Esnaenses.
tado do Paraná: na produção de vacina
O Deputado Estadual Soldado Fruet,
antirrábica veterinária e os antígenos
reafirmou o compromisso com a empara diagnóstico de doenças veterinápresa, e solicitou que transmitisse aos
rias; na área de Instituto tecnológico,
empregados que a luta dele é a regucom soluções tecnológicas para o delarização desses repasses, trazendo a
senvolvimento da indústria paranaenempresa para o Orçamento do Estado,
se, especialmente para as pequenas e
para que amanhã ou depois não haja
médias indústrias; nas análises e certiargumento para extinguir o Instituto.
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