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4. REGIONAL GUARAPUAVA

 
Contribuições – Lotes 1 e 6 

Lote Rodovia Trecho (km)

01 BR-277 

Intersecção 
BR277 
PR438 / 
Marginal 

Anila/Posto 
Montanha 
KM232
(*Obs.:

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Acesso ao IDR 
(IAPAR) x 
Irati-PR 
Km235
(*Obs.: 

utilizado o 
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REGIONAL GUARAPUAVA 

 

Trecho (km) Sugestão 
Intersecção 
BR277 – 
PR438 / 
Marginal 

Anila/Posto 
Montanha 
KM232 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Execução da Intersecção BR277 – PR438 com Trevo Diamante 
complementando com Via Marginal LD/LE, que atenderá ao 
Restaurante e Posto Anila (KM233), Posto Montanha (KM233). 
Por se tratar de um Restaurante de grande procura e localização 
privilegiada, o fluxo de entrada e saída de veículos é 
relativamente alta, sugere que seja dado a devida atenção. 
Podendo ser utilizado o retorno em “X” projetado no KM232, 
para entrada e saída da margina
empreendimentos supracitados. Considerando a topografia 
favorável e geometria da rodovia tecnicamente viável.

Acesso ao IDR 
(IAPAR) x 

PR – 
Km235 
(*Obs.: 

utilizado o 

Acesso por Trincheira/Viaduto ao Instituto de Desenvolvimento 
do Paraná – IDR (IAPAR) x Irati-PR 
Execução de Acesso por Trincheira/Viaduto ao Instituto de 
Desenvolvimento do Paraná – IDR (IAPAR), Km 235, 
intersecção essa também utilizada por moradore
Fragatas, Tucholka, Nhapindazal e zona rural adjacente, se 
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PR438 com Trevo Diamante 
complementando com Via Marginal LD/LE, que atenderá ao 
Restaurante e Posto Anila (KM233), Posto Montanha (KM233). 

r de um Restaurante de grande procura e localização 
privilegiada, o fluxo de entrada e saída de veículos é 
relativamente alta, sugere que seja dado a devida atenção. 
Podendo ser utilizado o retorno em “X” projetado no KM232, 
para entrada e saída da marginal que atende aos 
empreendimentos supracitados. Considerando a topografia 
favorável e geometria da rodovia tecnicamente viável. 

 
Acesso por Trincheira/Viaduto ao Instituto de Desenvolvimento 

Execução de Acesso por Trincheira/Viaduto ao Instituto de 
IDR (IAPAR), Km 235, 

intersecção essa também utilizada por moradores dos bairros 
Fragatas, Tucholka, Nhapindazal e zona rural adjacente, se 
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Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos
kmz)

 

01 BR-277 
Trevo de 
acesso a 

Fernandes 
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Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

tratando de uma via estratégica para retirada do fluxo pesado 
que circula sentido PR364 – Irati – São Mateus, e infelizmente 
não está sendo abordada no Projeto Funcional de Concessão.
Considerando que está distante aproximadamente 2 km do 
acesso à Fernandes Pinheiro e aproximadamente 2,6 km do 
acesso principal à Irati – PR, e a topografia do terreno ser 
favorável, acreditasse ser viável tecnicamente.

Trevo de 
acesso a 

Fernandes 

Execução de viaduto na interseção das rodovias, considerando 
que nos últimos anos ocorreu inúmeros acidentes com perdas de 
vidas, devido ao grande fluxo de veículos.
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tratando de uma via estratégica para retirada do fluxo pesado 
São Mateus, e infelizmente 

não está sendo abordada no Projeto Funcional de Concessão. 
Considerando que está distante aproximadamente 2 km do 
acesso à Fernandes Pinheiro e aproximadamente 2,6 km do 

PR, e a topografia do terreno ser 
favorável, acreditasse ser viável tecnicamente. 

 

 
Execução de viaduto na interseção das rodovias, considerando 
que nos últimos anos ocorreu inúmeros acidentes com perdas de 

ao grande fluxo de veículos. 
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Pinheiro, via 
PR-438 

(Km234)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Trevo de 
acesso a 

Fernandes 
Pinheiro, via 

PR-438 
(Km234)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Saída de Irati 
sentido a 

Curitiba (trevo 
de Acesso 
Principal) 

Km238, até o 
acesso ao 
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Pinheiro, via 
438 

(Km234) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Trevo de 
acesso a 

Fernandes 
Pinheiro, via 

438 
(Km234) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Incrementar a sinalização de redução de velocidade e 
providenciar recuo do trevo de acesso à PR 438, Rodovia Irati 
Teixeira Soares, em relação à BR 277. 
 
Implantar sistema de sinalização luminosa intermitente e 
sinalização vertical de alerta para redução de velocidade, para 
acesso ao Restaurante Anila, onde se verifica tráfego inte

Saída de Irati 
sentido a 

Curitiba (trevo 
de Acesso 
Principal) - 

Km238, até o 
acesso ao 

Vias marginais para acesso ao Parque Insdustrial de Irati
Execução de Via Marginal na BR277 LD/LE, tendo início no 
Acesso Principal de Irati – PR (km238), até p KM236, com a 
finalidade de atender as necessidades das empresas sediadas no 
Parque Industrial de Irati-PR, Cooperativa Agrícol
Moageira Irati S.A. e demais empresas e moradores da região, a 
necessidade se faz necessária devido ao alto fluxo de veículos 
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Incrementar a sinalização de redução de velocidade e 
o de acesso à PR 438, Rodovia Irati – 

Implantar sistema de sinalização luminosa intermitente e 
sinalização vertical de alerta para redução de velocidade, para 
acesso ao Restaurante Anila, onde se verifica tráfego intenso. 

 
e Insdustrial de Irati-PR. 

Execução de Via Marginal na BR277 LD/LE, tendo início no 
PR (km238), até p KM236, com a 

finalidade de atender as necessidades das empresas sediadas no 
PR, Cooperativa Agrícola Bom Jesus, 

Moageira Irati S.A. e demais empresas e moradores da região, a 
necessidade se faz necessária devido ao alto fluxo de veículos 
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Parque 
Industrial de 
Irati - km236

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Saída de Irati 
sentido a 

Curitiba (trevo 
secundário) 
Km242, ao 
Trevo de 
Acesso 

Principal de 
Irati - Km238

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)
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Parque 
Industrial de 

km236 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

pesados que trafegam entre as empresas e o município de Irati
PR, tornando qualquer tipo de travessia extremamente ar
tendo disponível a opção de marginais para deslocamento e 
destinação deste fluxo aos acessos principais projetados, é 
evidente as condições de segurança e valorização local. A 
topografia do terreno é extremamente favorável para execução 
dos serviços. 

Saída de Irati 
sentido a 

Curitiba (trevo 
secundário) - 
Km242, ao 
Trevo de 
Acesso 

Principal de 
Km238 

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Vias marginais para acesso ao Perímetro Urbano de 
Execução de Via Marginal na BR277 LD/LE, desde o Acesso 
Secundário de Irati-PR - KM242 até o Acesso Principal de Irati 
– PR, KM238, com a finalidade de atender diversos anseios da 
comunidade lindeira, permitindo o acesso a moradores da 
localidade de Serra dos Nogueiras, bairro Vila Nova, centro de 
Irati, ETE SANEPAR, e alguns moradores individuais desta 
região, atendendo assim o perímetro urbano da cidade de Irati
PR, oferecendo maior segurança e trafegabilidade ao usuário, 
não permitindo a travessia a BR277, mas sim a condução do 
fluxo marginal para os acessos existente (Acesso Principal) e 
acesso projetado. Sendo esse trecho de grande tráfego e com 
histórico de acidentes fatais. Se tratando de um terreno 
favorável para execução dos serviços peço 
com atenção. 
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pesados que trafegam entre as empresas e o município de Irati-
PR, tornando qualquer tipo de travessia extremamente arriscada, 
tendo disponível a opção de marginais para deslocamento e 
destinação deste fluxo aos acessos principais projetados, é 
evidente as condições de segurança e valorização local. A 
topografia do terreno é extremamente favorável para execução 

 

Vias marginais para acesso ao Perímetro Urbano de Irati-PR. 
Execução de Via Marginal na BR277 LD/LE, desde o Acesso 

KM242 até o Acesso Principal de Irati 
PR, KM238, com a finalidade de atender diversos anseios da 

comunidade lindeira, permitindo o acesso a moradores da 
de Serra dos Nogueiras, bairro Vila Nova, centro de 

Irati, ETE SANEPAR, e alguns moradores individuais desta 
região, atendendo assim o perímetro urbano da cidade de Irati-
PR, oferecendo maior segurança e trafegabilidade ao usuário, 

sia a BR277, mas sim a condução do 
fluxo marginal para os acessos existente (Acesso Principal) e 
acesso projetado. Sendo esse trecho de grande tráfego e com 
histórico de acidentes fatais. Se tratando de um terreno 
favorável para execução dos serviços peço que seja observado 
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01 BR-277 

Trevo de 
acesso 

secundário à 
Irati (km242)

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Trevo de 
acesso 

secundário à 
Irati (km242)

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)
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Trevo de 
acesso 

secundário à 
Irati (km242) 

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Execução de viaduto no trevo de aceso secundário a Irati. A 
falta de visibilidade nesse trecho contribui para a ocorrência de 
diversos acidentes, ainda mais devido ao grande fluxo de 
veículos. 

Trevo de 
acesso 

secundário à 
Irati (km242) 

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Instalação de redutor de velocidade antes do acesso ao 
município e inclusão de via marginal curta para o acesso.
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Execução de viaduto no trevo de aceso secundário a Irati. A 
trecho contribui para a ocorrência de 

diversos acidentes, ainda mais devido ao grande fluxo de 

dutor de velocidade antes do acesso ao 
município e inclusão de via marginal curta para o acesso. 
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01 BR-277 

Saída de Irati 
sentido à 

Guarapuava 
(km242 a 
km243)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 
Trevo de 
acesso à 

Prudentópolis, 
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Saída de Irati 
sentido à 

Guarapuava 
(km242 a 
km243) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Vias marginais para acesso ao Perímetro Urbano de Irati
Execução de Via Marginal na BR277 desde o km242 até o 
km243 LD/LE, com a finalidade de atender diversos anseios da 
comunidade lindeira, permitindo o acesso ao distrito de Pinho 
de cima, Pinho de Baixo, Caratuva, Serra dos Nogueiras e 
também ao perímetro urbano da cidade de Irati
maior segurança e trafegabilidade ao usuário, frisando a 
importância do acesso projetado próximo ao km243.

Trevo de 
acesso à 

Prudentópolis, 

Execução de viaduto no trevo que dá acesso a cidade de 
Prudentópolis, pois é um local de grande fluxo de veículos com 
baixa visibilidade. 
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s para acesso ao Perímetro Urbano de Irati-PR. 
Execução de Via Marginal na BR277 desde o km242 até o 
km243 LD/LE, com a finalidade de atender diversos anseios da 
comunidade lindeira, permitindo o acesso ao distrito de Pinho 

a, Serra dos Nogueiras e 
também ao perímetro urbano da cidade de Irati-PR, oferecendo 
maior segurança e trafegabilidade ao usuário, frisando a 
importância do acesso projetado próximo ao km243. 

 
Execução de viaduto no trevo que dá acesso a cidade de 
Prudentópolis, pois é um local de grande fluxo de veículos com 
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via PR-
(Km28
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-373 

Trevo de 
acesso 

principa
Prudentópolis 

(Km262)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-373 

Trevo do 
relógio até 

Prudentópolis
PR

06 e 
01 

BR-277 e  
BR-373 

Posto de 
pedágio do 
Relógio à 

Imbituva
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-160 
(Km280) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Trevo de 
acesso 

principal à 
Prudentópolis 

(Km262) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Execução de viaduto no trevo de aceso a BR 373, rodovia com 
grande fluxo de veículos e onde está localizado o parque 
industrial do município. 

Trevo do 
relógio até 

Prudentópolis-
PR 

Verificar se a inserção de retornos levou em consideração as 
atividades agrícolas locais, evitando assim acidentes devido ao 
trânsito de máquinas na pista, pois a maioria dos agricultores 
locais são pequenos produtores, e possuem máquinas obsoletas. 
Respeitar somente as regras de 2km entre retornos não deve ser 
a única situação a avaliar, e sim ser analisado em função do uso 
real da rodovia. 

Posto de 
pedágio do 
Relógio à 

Imbituva-PR 

Existem várias intervenções que afetam a vegetação lindeira à 
rodovia, sendo algumas expressivas. Estas áreas normalmente 
compõem as RL legais dos imóveis atingidos, nos caso que a 
construção gere um déficit de reserva legal, que seja adotada na 
análise para indenização, tanto o aspecto/impacto 
legal/financeiro para os donos de imóveis, como o impacto ao 
meio ambiente. 
Isto pode ser observado em toda a marginal entre o trevo do 
Relógio e Imbituva ver foto abaixo: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR 

 

Pág. 32 de 51 

Execução de viaduto no trevo de aceso a BR 373, rodovia com 
grande fluxo de veículos e onde está localizado o parque 

Verificar se a inserção de retornos levou em consideração as 
atividades agrícolas locais, evitando assim acidentes devido ao 
trânsito de máquinas na pista, pois a maioria dos agricultores 

res, e possuem máquinas obsoletas. 
Respeitar somente as regras de 2km entre retornos não deve ser 
a única situação a avaliar, e sim ser analisado em função do uso 

várias intervenções que afetam a vegetação lindeira à 
rodovia, sendo algumas expressivas. Estas áreas normalmente 
compõem as RL legais dos imóveis atingidos, nos caso que a 
construção gere um déficit de reserva legal, que seja adotada na 

ização, tanto o aspecto/impacto 
legal/financeiro para os donos de imóveis, como o impacto ao 

Isto pode ser observado em toda a marginal entre o trevo do 
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06 BR-277 

Serra da 
Esperança 
Km316 ao 

Km309

06 BR-277 
Região de 

Guarapuava 
(Km335)

06 BR-277 

Perímetro 
urbano e 

industrial de 
Guarapuava 
(Km345 ao 
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Serra da 
Esperança – 
Km316 ao 

Km309 

Instalação de sistema de iluminação no trecho da BR
Serra da Esperança. É um local de tráfego intenso e muito 
perigoso, com ocorrências de vários acidentes. A iluminação 
possibilitará uma maior visibilidade e segurança, principalmente 
durante a noite e nos períodos de neblina.

Região de 
Guarapuava 

(Km335) 

Existe uma passarela no Km335, sugestão que fosse mais 
próxima do Km336. A localização atual será pouco eficiente 
para a sua real funcionalidade. Ver foto abaixo:

Perímetro 
bano e 

industrial de 
Guarapuava 
(Km345 ao 

Verificar a duplicidade de obras que estão sendo realizadas 
atualmente, para que não sejam adicionadas ao novo contrato, 
assim reduzindo os custos reais do que será executado.
Reforçar a importância das obras de marginais durante todo o 
perímetro urbano da cidade se estendendo até a área industrial, 
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stalação de sistema de iluminação no trecho da BR-277 na 

Serra da Esperança. É um local de tráfego intenso e muito 
perigoso, com ocorrências de vários acidentes. A iluminação 
possibilitará uma maior visibilidade e segurança, principalmente 

e nos períodos de neblina. 
Existe uma passarela no Km335, sugestão que fosse mais 
próxima do Km336. A localização atual será pouco eficiente 
para a sua real funcionalidade. Ver foto abaixo: 

 
Verificar a duplicidade de obras que estão sendo realizadas 
atualmente, para que não sejam adicionadas ao novo contrato, 
assim reduzindo os custos reais do que será executado. 

s de marginais durante todo o 
perímetro urbano da cidade se estendendo até a área industrial, 
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Km360)

06 BR-277 

Trevo de 
acesso à 

Industria Santa 
Maria 

(Km370)
 
Sugestões amplas em relação ao contrato

 Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota 
dos contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas.
 O incremento de tarifas somente acontecerá após a entrega das obras programadas. Assim 

sugerimos que seja definido 
previstas em contrato (incluir multas e demais penalidades, redução dos valores atuais das tarifas, 
entre outros), independente desta abrir ou não mão do incremento de tarifas previsto para a
da obra. Dessa forma podemos reduzir ainda mais os riscos das obras não serem executadas.
 Foi observado em alguns trechos que intervenções estão próximas ou sobre cemitérios que 

margeiam a rodovia, nesses casos construir em parceria com as comuni
evitar impactos culturais e sociais, além de considerar todo o impacto ambiental. Ex. logo após a praça 
de pedágio entre Guarapuava e Prudentópolis no sentido Guarapuava >>> Prudentópolis (próx. 
Km300 da BR-277 – próxima praç
repetir ao longo das rodovias.

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ 

 

 

Km360) neste trecho. 
Importante a instalação de trincheiras a cada 1,5Km no 
perímetro urbano da cidade. 

Trevo de 
acesso à 

Industria Santa 
Maria 

(Km370) 

Execução de uma trincheira para acesso a indústria, 
considerando a grande circulação de veículos neste ponto.

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota 
nsparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 

também de todos os contratos, além de auditorias externas. 
O incremento de tarifas somente acontecerá após a entrega das obras programadas. Assim 

 um mecanismo que de fato obrigue que a empresa execute as obras 
previstas em contrato (incluir multas e demais penalidades, redução dos valores atuais das tarifas, 
entre outros), independente desta abrir ou não mão do incremento de tarifas previsto para a
da obra. Dessa forma podemos reduzir ainda mais os riscos das obras não serem executadas.

Foi observado em alguns trechos que intervenções estão próximas ou sobre cemitérios que 
margeiam a rodovia, nesses casos construir em parceria com as comunidades envolvidas soluções para 
evitar impactos culturais e sociais, além de considerar todo o impacto ambiental. Ex. logo após a praça 
de pedágio entre Guarapuava e Prudentópolis no sentido Guarapuava >>> Prudentópolis (próx. 

próxima praça pedágio Relógio), situações como estas são comuns e deverão se 
repetir ao longo das rodovias. 
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Importante a instalação de trincheiras a cada 1,5Km no 

ão de uma trincheira para acesso a indústria, 
considerando a grande circulação de veículos neste ponto. 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota 
nsparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 

O incremento de tarifas somente acontecerá após a entrega das obras programadas. Assim 
um mecanismo que de fato obrigue que a empresa execute as obras 

previstas em contrato (incluir multas e demais penalidades, redução dos valores atuais das tarifas, 
entre outros), independente desta abrir ou não mão do incremento de tarifas previsto para a execução 
da obra. Dessa forma podemos reduzir ainda mais os riscos das obras não serem executadas. 

Foi observado em alguns trechos que intervenções estão próximas ou sobre cemitérios que 
dades envolvidas soluções para 

evitar impactos culturais e sociais, além de considerar todo o impacto ambiental. Ex. logo após a praça 
de pedágio entre Guarapuava e Prudentópolis no sentido Guarapuava >>> Prudentópolis (próx. 

a pedágio Relógio), situações como estas são comuns e deverão se 
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 Que seja definido em contrato a obrigatoriedade das concessionárias realizarem a 
compensação de supressão de toda a vegetação em decorrência das obras a sere
 
Composição do Grupo Temático da

Engenheiro Civil Everson Mesquita (Coordenador Adjunto do Colégio de Inspetores do Crea
PR/Regional Guarapuava 
do Sul); 
Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental Flavio Gomes de Oliveira Neto (Presidente da Areci);
Geógrafo Jorge Luis Olivera Campêlo (Coordenador Adjunto do Colégio de Entidades de Classe 
do Crea-PR/Regional Guarapuava 
Engenheiro Florestal e Engenheiro de Segurança do Trabalho Marshall Watson Herbert 
(Coordenador Titular do Colégio de Inspetores do Crea
e Inspetor Chefe do Crea-

 
 
Entidades de Classe da Região de Guarapuava signatárias às proposições:
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Que seja definido em contrato a obrigatoriedade das concessionárias realizarem a 
compensação de supressão de toda a vegetação em decorrência das obras a sere

Composição do Grupo Temático da Regional Guarapuava do Crea-PR 

Engenheiro Civil Everson Mesquita (Coordenador Adjunto do Colégio de Inspetores do Crea
PR/Regional Guarapuava – CDIN-RGUA e Inspetor Chefe do Crea-PR/Inspetoria de Laranjeiras 

Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental Flavio Gomes de Oliveira Neto (Presidente da Areci);
Geógrafo Jorge Luis Olivera Campêlo (Coordenador Adjunto do Colégio de Entidades de Classe 

PR/Regional Guarapuava – CDER-RGUA e Presidente da Aprogeo
Engenheiro Florestal e Engenheiro de Segurança do Trabalho Marshall Watson Herbert 
(Coordenador Titular do Colégio de Inspetores do Crea-PR/Regional Guarapuava 

-PR/Inspetoria de Irati); 

egião de Guarapuava signatárias às proposições:
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Que seja definido em contrato a obrigatoriedade das concessionárias realizarem a 
compensação de supressão de toda a vegetação em decorrência das obras a serem realizadas. 

Engenheiro Civil Everson Mesquita (Coordenador Adjunto do Colégio de Inspetores do Crea-
PR/Inspetoria de Laranjeiras 

Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental Flavio Gomes de Oliveira Neto (Presidente da Areci); 
Geógrafo Jorge Luis Olivera Campêlo (Coordenador Adjunto do Colégio de Entidades de Classe 

eo-PR); 
Engenheiro Florestal e Engenheiro de Segurança do Trabalho Marshall Watson Herbert 

PR/Regional Guarapuava – CDIN-RGUA 

egião de Guarapuava signatárias às proposições: 
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