
ISENÇÃO DA
TARIFA DE PEDÁGIO

Lei Estadual n°19.965/2019,
de autoria de:

Pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA),

Síndrome de Down, Outras Deficiências
e Doenças Degenerativas

têm direito à isenção da tarifa de
pedágio para tratamento médico fora

do município que residem.

#SaberOuvir
#TrabalhoDeResultado

#OlharComEmpatia
#ServirComAmor



“ Com a Lei Estadual n° 19.965/2019, de minha autoria, 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
com Síndrome de Down, doenças degenerativas e outras 
deficiências têm direito à isenção da tarifa de pedágio 
para locomoções relacionadas ao tratamento médico 
fora do município que residem. 
Essa cartilha tem como objetivo auxiliar na
garantia desse direito e facilitar o processo de 
cadastramento perante as concessionárias
de pedágio. Desta maneira espero dar
visibilidade e facilitar a aplicação da lei.

MARCIO PACHECO – Deputado Estadual

ECOVIA

Após isso, o pedido é analisado pelo setor responsável da concessionária, 
que emite uma credencial específica de isenção. Para falar com a 
Ouvidoria, ligue para 0800 345 0277.

O usuário deve encaminhar para o e-mail: ouvidoria@ecovia.com.br os 
seguintes documentos: 

Formulário padrão assinado com detalhes do paciente, tempo e tipo de 
tratamento e local de residência;

Laudo médico assinado pelo responsável da instituição médica, indicando 
o local de tratamento, CID, tempo possível de tratamento e quantidade de 
viagens mensais;

Declaração do órgão de saúde atestando não possuir tratamento similar 
na cidade;

Documentos pessoais tanto do condutor quanto do paciente, documento 
do veículo que será utilizado e declaração do responsável pelo transporte.
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SAIBA COMO FAZER O CADASTRO NAS CONCESSIONÁRIAS
E GARANTIR O DIREITO À ISENÇÃO DA TARIFA DE PADÁGIO:
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Acesse o QR Code e faça o download do 
Formulário Padrão de Isenção da Tarifa

Siga o procedimento de cada Concessionária
para finalizar o processo de cadastramento. 
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O solicitante deverá dirigir-se até a praça de pedágio mais próxima de sua 
residência, munido de toda a documentação necessária.

Formulário padrão preenchido nas praças da concessionária mediante a 
apresentação dos documentos solicitados; 

Telefones para contato do paciente ou acompanhante; 

Fotocópia dos documentos pessoais do paciente ou responsável (RG, CPF 
e CNH); 

Fotocópia do comprovante de residência; 

Fotocópia do documento do veículo atualizado (CRLV); 

Laudo ou atestado ORIGINAL devidamente carimbado, datado e assinado 
pelo médico responsável, em papel timbrado da instituição médica, 
informando a situação atual do paciente, tipo de tratamento, tempo 
do tratamento, quantidade de deslocamentos mensais e o local para o 
tratamento (hospital ou clínica e cidade); 

Declaração do município justificando que não tem o tratamento na cidade 
e por esse motivo o paciente precisa se deslocar; 

Foto colorida do veículo, tamanho 10x15 que mostre a placa traseira e o 
lado do motorista.
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CAMINHOS DO PARANÁ
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OBS.: A fotografia do veículo poderá ser realizada na praça de pedágio. 
As informações deverão ser atualizadas conforme o prazo legal (novo laudo 
ou atestado médico datado) ou sempre que houver alguma alteração na 
documentação solicitada. Informações: (42) 3421-2352 ou (42) 3421-2391
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ECOCATARATAS
O procedimento para concessão do benefício aos usuários inicia com o 
encaminhamento das cópias dos documentos para o endereço eletrônico: 
ecocataratas@ecocataratas.com.br ou por meio da entrega física na sede
da concessionária.

Formulário padrão devidamente preenchido e assinado, informando a situação 
atual do paciente, tipo de tratamento, tempo de tratamento, quantidade de 
viagens mensais, local de residência e tratamento; 

Laudo ou atestado médico assinado pelo profissional da medicina 
responsável em papel timbrado da instituição médica, indicando o 
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Após o recebimento dos documentos, o setor de Ouvidoria analisa as 
informações e desenvolve a credencial de isenção, encaminhando-a para a 
área de Coordenação de Serviços Rodoviários para aprovação. Em seguida, 
a Ouvidoria realiza o contato com o usuário para retirada da credencial. 
Para falar com a Ouvidoria ligue 0800 345 0277.
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local de tratamento onde é realizado e a periodicidade; (CID, tempo de 
tratamento, caso indeterminado, deve constar no atestado, prévia de viagens 
mensais);

Declaração do órgão de saúde responsável atestando não possuir tratamento 
similar no município onde reside; 

Fotocópia do documento do veículo atualizado (CRLV); 

Declaração do proprietário que será responsável pelo transporte;

Fotocópia dos documentos pessoais do paciente ou responsável (RG, CPF e CNH); 

Comprovante de residência.

VIAPAR
O solicitante deverá dirigir-se até a praça de pedágio mais próxima de sua 
residência munido de toda a documentação necessária, em qualquer horário.

Preencher formulário padrão nas praças da Concessionária mediante a 
apresentação dos documentos solicitados.

Laudo ou atestado carimbado e assinado pelo médico responsável 
em papel timbrado da instituição médica, informando a situação atual 
do paciente, tipo de tratamento, tempo do tratamento, quantidade de 
deslocamentos mensais e o local para o tratamento (hospital, clínica e 
cidade);

Declaração do órgão de saúde municipal, confirmando não possuir 
tratamento similar onde o paciente reside;

Fotocópia do documento do veículo atualizado (CRLV);

Fotocópia dos documentos pessoais do paciente ou responsável (RG, CPF 
e CNH);

Fotocópia do comprovante de residência; telefones para contato.
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As informações deverão ser atualizadas a cada seis meses para renovação 
da isenção (novo laudo ou atestado médico datado) ou sempre que 
houver alguma alteração na documentação solicitada.
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ECONORTE/TRIUMFO
A solicitação do pedido de isenção, e os documentos necessários deverão ser 
entregues na Casa do Motorista, localizada no km 126,700 da BR-369, ao lado 
da Praça de Pedágio de Jataizinho ou via correspondência encaminhada para 
a concessionária ou para as praças de pedágio de Jacarezinho ou Sertaneja. 
Conforme a legislação, a documentação precisa ser atualizada a cada 180 dias.

Preencher formulário padrão nas praças da concessionária mediante a 
apresentação dos documentos solicitados;

Laudo ou atestado carimbado e assinado pelo médico responsável 
em papel timbrado da instituição médica, informando a situação atual 
do paciente, tipo de tratamento, tempo do tratamento, quantidade de 
deslocamentos mensais e o local para o tratamento (hospital, clínica e 
cidade);

Declaração do órgão de saúde municipal, confirmando não possuir 
tratamento similar onde o paciente reside;

Fotocópia do documento do veículo atualizado (CRLV;

Fotocópia dos documentos pessoais do paciente ou responsável (RG, CPF 
e CNH);

Fotocópia do comprovante de residência;

Telefones para contato.

As informações deverão ser atualizadas a cada seis meses para renovação 
da isenção (novo laudo ou atestado médico datado) ou sempre que houver 
alguma alteração na documentação solicitada.
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CCR/RODONORTE
Primeiramente o usuário entra em contato com a Ouvidoria pelo endereço 
eletrônico ouvidoria.rodonorte@grupoccr.com.br, para solicitar o formulário 
padrão que deverá ser preenchido e entregue na Concessionária, em vias 
originais, para que seja realizada a conferência. 

Formulário padrão assinado, informando a situação atual do paciente, tipo 
de tratamento, tempo do tratamento, quantidade de viagens e os locais de 
residência e do tratamento;

Laudo ou atestado médico assinado pelo médico responsável em papel 
timbrado da instituição médica;
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  Lei 19.876/2018
Altera a redação da 
lei 19.876, que Institui 
A Semana Estadual 
da Conscientização 
Sobre o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).
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As informações deverão ser atualizadas a cada 180 dias ou sempre que 
houver alguma alteração na documentação apresentada. Caso o cliente 
não possa vir até a Concessionária, deve enviar via Correios, com cópias 
autenticadas, para o endereço da RodoNorte: CCR RodoNorte – A/C 
Ouvidoria – Rua Afonso Pena, 87 - Ponta Grossa/PR - CEP 84.040-170

Declaração do órgão de saúde responsável atestando não possuir tratamento 
similar no município onde o paciente reside;

Fotocópia do documento do veículo atualizado (CRLV);

Fotocópia dos documentos pessoais do paciente ou responsável (RG, CPF e CNH);

Comprovante de residência e telefones para contato.

  Lei 20.021/2019
Assegura transporte 
gratuito aos autistas 
em linhas de transporte 
intermunicipais e linhas 
integradas das regiões 
metropolitanas.

CONHEÇA NOSSAS LEIS EM FAVOR
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

  Lei 19.923/2019
Dispõe sobre a criação 
e implantação de 
centros avançados de 
estudo e capacitação 
de educadores da 
rede pública de ensino 
no Paraná para a 
inserção escolar de 
alunos autistas.

  Lei 19.928/2019
Salas de cinema do 
Paraná terão que 
reservar uma seção 
adaptada por mês para 
autistas, pessoas com 
síndrome de down 
e outras doenças 
que acarretam 
hipersensibilidade 
sensorial.

  Lei 19.590/2018
Institui o programa 
Censo de Pessoas 
com Transtorno 
do Espectro 
Autista (TEA).

  Lei 19.965/2019
Isenção do 
pagamento de 
pedágio aos autistas 
e outras pessoas com 
deficiências.
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Acesse o QR
Code e saiba mais 

sobre as Leis do 
Deputado Estadual 

Marcio Pacheco. 



CONFIRA NOSSAS AÇÕES EM FAVOR
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

04, 05 e 06 de abril de 2018

02 de abril de 2018

23 de novembro de 2017

1º Congresso Estadual 
sobre Autismo

Audiência debate políticas 
públicas sobre o autismo
no Paraná

I Conferência Estadual 
sobre o Autismo

Organizado pelo deputado, em parceria com 
a AMAC (Associação de Mães de Autistas de 
Cascavel) e com a Unipar foi considerado um 
grande sucesso, tanto de público quanto de 
conteúdo das palestras e debates.

Por iniciativa do deputado Marcio Pacheco 
a Assembleia Legislativa do Paraná realizou 
audiência pública, dia 02 de abril, Dia Mundial 
de Conscientização do Autismo.

Evento organizado pelo deputado Marcio Pacheco, 
com o apoio de diversas entidades, propôs uma 
troca de conhecimentos e experiências a partir da 
abordagem de temas relacionados ao autismo.

02 de abril 2019

05 de agosto 2020

Fórum Estadual sobre 
autismo reúne entidades 
de todo o Paraná 

Espaço Inclusivo para 
pessoas com deficiência
em Cascavel

Evento proposto pelo deputado Marcio Pacheco, 
com o apoio do senador Flavio Arns (Rede), 
reuniu diversos parlamentares e lideranças de 
entidades ligadas ao atendimento de pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Espaço Inclusivo atenderá crianças autistas, 
com Síndrome de Down, cadeirantes, deficientes 
visuais e auditivos, e outras necessidades 
especiais. A obra está sendo erguida em terreno 
próximo ao Lago Municipal de Cascavel.
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Marcio Pacheco é Policial Fe-
deral, 44 anos, casado com Silvana 
Pacheco, com quem tem três filhos: 
Rangel, Mariana e Theo. Pacheco é 
católico, conservador, defensor da 
vida e da família. Possui formação 
superior em Letras Português/Inglês 
pela Unioeste. Antes de tomar pos-
se como Policial Federal em 2007, foi 
Policial Militar por dez anos.

Pacheco teve uma infância 
marcada pela pobreza. Morou no 
Trevo de Nova Aurora, no Distrito de 
Ouro Verde do Piquiri, depois mu-
dou-se com os avós para Ubiratã, 
onde cresceu trabalhando na roça. 
Na juventude, foi auxiliar de marce-
neiro, office boy e carteiro auxiliar.

Pacheco ingressou na Políti-
ca em 2012, quando foi eleito Ve-
reador. Já no início do mandato, 
em 2013, tornou-se Presidente da 
Câmara de Vereadores de Casca-
vel. Em 2014, elegeu-se Deputado 
Estadual. Em 2016, foi candidato a 
Prefeito de Cascavel, obtendo o se-
gundo lugar. Em 2018, foi reeleito 
Deputado Estadual. Em 2020, vol-
tou a disputar o cargo de Prefeito 
de Cascavel ficando novamente em 
segundo lugar. Atualmente, segue 

QUEM É O DEPUTADO 
MARCIO PACHECO?

como Deputado Estadual, sendo 
vice-presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) e pre-
sidente da Comissão do Consumi-
dor da Assembleia Legislativa do 
Paraná (ALEP).

Suas principais atuações são 
em defesa dos valores e princí-
pios cristãos, atenção e apoio às 
entidades do 3° setor ligadas a 
causas sociais como o auxílio a 
pessoas com Autismo, Síndrome 
de Down, outras deficiências, de-
pendência química e deformida-
des labiopalatais.

 Como Deputado Estadual, Mar-
cio Pacheco busca soluções para as 
demandas dos paranaenses. Até o 
momento já são mais de R$ 31 mi-
lhões de reais em recursos con-
quistados para dezenas de municí-
pios e 38 Leis de sua autoria estão 
em vigor.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code
ao lado e saiba mais sobre o nosso trabalho

pelo bem do povo paranaense.

marciopachecopf

SIGA, CURTA E COMPARTILHE NOSSAS REDES SOCIAIS!


