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SÚMULA : Outorga Titulo de Cidadão Honorário de Cornélio 
Procópio ao Excelentíssimo Senhor José Richa 
Filho, Secretário de Infraestrutura e Logística do 
Estado do Paraná.  

  
  
A Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do 

Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 
  
  

L E I.   
     
    

Art. 1º.  Fica Outorgado o Titulo de Cidadão Honorário de 
Cornélio Procópio ao senhor José Richa Filho, Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do 
Paraná.  

  
  
Art.2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
  

 
 

Sala das Sessões, em 20 de Outubro de 2015.  
   
 

  
             Luiz Carlos Amâncio 

           Vereador - PSDB 
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Exposição de Motivos.  
  
Senhora Presidente   
  
Senhores Vereadores  
 
José Richa Filho nasceu em 10 de setembro de 1964. Graduou-se em Engenharia Civil pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) em 1987, e fez pós graduação em Gestão 
Pública pela Sociedade Paranaense de Ensino e Informática (SPEI- PR). Desempenhou variadas 
funções até assumir a secretaria municipal de administração. Foi auxiliar técnico na Companhia 
Auxiliar de Viação e Obras (1984-1988); engenheiro civil na Momento Engenharia (1990-1995) e 
engenheiro júnior na Fundação Atech, de 1998 até julho de 2000. Foi diretor administrativo-
financeiro do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) de julho de 2000 a 
dezembro de 2002. Padronizou, sistematizou e informatizou as informações contidas na área de 
transportes do Departamento em 3 níveis hierárquicos: estratégico, gerencial e operacional. Em 
2003 tornou-se diretor administrativo-financeiro da Agência de Fomento do Paraná S.A, 
responsável pela digitalização das informações oriundas de financiamentos do Banestado (o extinto 
Banco do Estado do Paraná). Posteriormente foi Secretário Municipal de Administração da cidade 
de Curitiba-PR, onde teve a oportunidade de realizar trabalho reconhecido pela população da capital 
do Estado. Desde 2011 é Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, com forte atuação junto 
aos portos paranaenses e especialmente com relação às estradas que cortam o Estado e que vem 
merecendo atenção especial dessa Secretaria, estando em andamento duplicação e melhorias em 
diversos trechos das diversas regiões. Na última semana, após negociações do governo estadual 
com a concessionária Econorte, com participação decisiva da Secretaria de Infraestrutura e 
Logística e de seu Secretário José Richa Filho, foi autorizada a duplicação do trecho Cornélio 
Procópio-Jataizinho da BR 369, com extensão de 32 quilômetros, além da construção de terceiras 
pistas e melhorias no trecho que vai de Cornélio Procópio a Ourinhos, beneficiando extensa região 
do estado, sempre carente de investimentos em infraestrutura. Preve-se a aplicação de recursos da 
ordem de R$ 90.000.000,00 por parte da empresa concessionária, que por contrato estava obrigada a 
efetuar a duplicação apenas em 2021. Essa obra é de fundamental importância para o escoamento da 
produção agrícola além de permitir maior segurança aos usuários, seguramente poupando vidas e 
impactando no desenvolvimento econômico de nossa região. 
Diante do exposto consideramos que o Secretário José Richa Filho faz juz ao título, como 
reconhecimento de nossa cidade e região ante tão importante conquista. 
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                                                                                                       Luiz Carlos Amâncio 

                                                                                                         Vereador PSDB 

 


