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Deputado leva demandas à 
Agricultura e pede atenção 
especial a municípios em 
estado de emergência

No dia 1º, o deputado Artagão Júnior se reuniu 
com o secretário de Agricultura e 
Abastecimento, Norberto Ortigara.

“Solicitamos atenção especial aos municípios 
atingidos pelas fortes chuvas, que estão 
precisando de óleo diesel para readequar as 
estradas danificadas”, argumentou o 
parlamentar.

Até o momento, há 55 municípios com decreto 
de Estado de Emergência.

Artagão Júnior também solicitou a liberação 
de recursos para as obras de calçamento em 
Lunardelli e Marilândia do Sul, que se 
encontram paradas.

Dia 1º
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Fernandes Pinheiro e Teixeira 
Soares garantem recursos para 
obras de sinalização viária

Também no dia 1º, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou os prefeitos Oziel Neivert, de 
Fernandes Pinheiro, e Ivanor Muller, de 
Teixeira Soares, em evento de liberação de 
recursos para obras de sinalização viária, 
através de convênio firmado com o Detran-
PR.

Cada município receberá um investimento de 
R$ 145 mil. Os valores são provenientes da 
arrecadação de multas, depositados no Fundo 
de Reequipamento de Trânsito (Funrestran) e 
investidos em sinalização viária vertical, como 
instalação de placas nas vias, e horizontal, 
com pintura de faixas de pedestre, 
estacionamento e advertências.

O objetivo do Governo do Estado é 
desenvolver um padrão de sinalização para 
todas as cidades paranaenses que ainda não 
estão conveniadas ao Sistema Nacional de 
Trânsito.

“São obras importantíssimas para o fluxo 
viário das cidades e para a paisagem urbana, 
trazendo mais segurança aos motoristas e 
pedestres”, disse o deputado. 

Fernandes Pinheiro

Teixeira Soares

Dia 1º
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O deputado Artagão Júnior recebeu a visita do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, 
coronel Maurício Tortato, também no dia 1º.

O comandante estava passando pela Assembleia Legislativa e aproveitou para visitar o gabinete do 
parlamentar para discutir as demandas da área de segurança.

Recentemente, foram nomeados 2.212 policiais militares e 608 bombeiros. Eles se encontram 
agora em cursos preparatórios.

O major Anderson, chefe de gabinete do comando-geral, acompanhou Tortato. 

Comandante-geral da Polícia 
Militar visita deputado Artagão 
Júnior

Dia 1º
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Jaguariaíva, Quarto Centenário 
e Ventania no gabinete

Ainda no dia 1º, o deputado Artagão Júnior atendeu o ex-prefeito de Jaguariaíva, Ademar de 
Barros, o prefeito de Quarto Centenário, Reinaldo Krachinski, e o prefeito de Ventania, José 
Luiz Bitencourt (Zélio). 

Jaguariaíva

Quarto Centenário

Ventania

Dia 1º
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Prefeito de Nova Cantu é 
eleito presidente da Comcam

No dia 2, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Nova Cantu, 
Airton Agnolin, para discutir as demandas do município, como o projeto 
habitacional no distrito de Cantuzinho, o qual está sendo desenvolvido em 
pareceria com a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).

O deputado aproveitou a oportunidade para parabenizar o prefeito por ter 
assumido a presidência da Comcam (Comunidade dos Municípios da Região 
de Campo Mourão).

A posse da nova diretoria foi realizada no último dia 25 de fevereiro

Dia 2
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Vereadores de Cambira pedem 
intervenção para o combate à 
criminalidade no município

O aumento da criminalidade em 
Cambira tem preocupado os 
vereadores Toledo, Riva e Ruan da 
Pak, que estiveram no gabinete do 
deputado Artagão Júnior, no dia 4, 
para pedir a intervenção do 
parlamentar.

“A segurança do nosso município 
está complicada. Estamos tendo 
constantes assaltos a residências e 
a população está muito assustada. 
Precisamos de reforço policial, 
pois temos apenas três policiais 
militares e uma viatura muito 
antiga”, argumentou o vereador 
Toledo.

O deputado Artagão Júnior propôs 
uma audiência com o comandante-
geral da Polícia Militar do Paraná, 
Mauricio Tortato.

“É preciso de uma ação imediata 
no município. Enquanto não 
houver o efetivo reforço, o 10º 
BPM de Apucarana pode dar 
algum tipo de suporte. O que não 
pode é continuar assim, com os 
crimes acontecendo e a sensação 
de impunidade crescendo”, disse o 
deputado.

Dia 4
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Dia 4
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Também no dia 4, em Novo Itacolomi, o 
deputado Artagão Júnior participou da 
reunião da Amuvi (Associação dos 
Municípios do Vale do Ivaí).

Na ocasião, foram discutidos temas como 
transporte escolar; piso nacional dos 
professores, verbas para educação e ainda as 
chuvas que causaram prejuízos no campo em 
praticamente todos os municípios da região.

Artagão Júnior foi o único deputado presente 
na reunião. Ele parabenizou a Amuvi pela 
forma eficiente em que os temas são 
debatidos na busca por soluções. Inclusive 
disse que seu gabinete será um intercessor 

Reunião da Amuvi 
em Novo Itacolomi

das prefeituras no pedido que elas farão em 
relação ao aumento de repasse para o 
Transporte Escolar. Durante a reunião e em 
entrevista às emissoras de rádio e jornais que 
faziam a cobertura do evento, o deputado 
também lamentou os prejuízos com a safra 
de soja e disse que, junto com os prefeitos, 
buscará caminhos para que o problema possa 
ser amenizado.

Ele também reconheceu a importância do 
homem do campo para o Paraná e para o 
Brasil. “A atividade, que neste momento 
precisa de apoio, tem sido importante para a 
economia de todo o país”, disse.
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Artagão Júnior prestigia 

ExpoAgro em Laranjeiras do 
Sul e entrega três veículos para 
a saúde
No dia 6, o deputado Artagão Júnior esteve 
na ExpoAgro em Laranjeiras do Sul, 
oportunidade em que fez a entrega, 
juntamente com a prefeita Sirlene Svartz, 
de três veículos para a saúde do município. 
A viabilização dos automóveis se deu 
através do programa estadual HospSus.

Entre os veículos entregues, está uma van 
encarregada de levar pacientes a 
Guarapuava para fazer hemodiálise três 
vezes por semana.

O deputado também garantiu a viabilização 
de R$ 115 mil para a compra de 
equipamentos e mobiliário para a UBS da 
Barão do Rio Branco, que aguarda os 
recursos para ser inaugurada.

O parlamentar ainda sinalizou a liberação 
de R$ 100 mil em óleo diesel, junto à 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
para ajudar na readequação de estradas 
rurais, principalmente as danificadas pelas 
fortes chuvas.

Aproveitando a visita ao município, Artagão 
Júnior esteve na Avenida Santos Dumont, 
mais precisamente no trecho dois, onde o 
ajudou na liberação dos recursos junto à 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano.

Dia 6
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Ivaiporã, Lunardelli e Porto Barreiro

Estiveram com o deputado no dia 8 discutindo demandas e o cenário 
político de Ivaiporã o vereador Edivaldo Montanheri (Sabão), o contador 
da Câmara Tércius Gomes Pereira Neto e o ex-vereador Antonio Alves 
(Getúlio). 

O prefeito de Lunardelli, Hilário Vanjura, e o secretário administrativo 
Marcelo Prestes de Castro, agradeceram a viabilização de R$ 229 mil, 
referentes à segunda parcela das obras de calçamento, ligando a sede ao 
distrito Primavera, totalizando um percurso de 6 km.

A prefeita de Porto Barreiro, Marinez Crotti, acompanhada do secretário administrativo José 
Crotti, entregou documentação referente a obras de recape asfáltico em vias urbanas, já em 
processo licitatório.
A cobertura da quadra no colégio Gabriela Mistral foi mais uma vez pauta em reunião na 
Secretaria de Educação.

Dia 8
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Dia 28

Março/2016

No dia 9, o deputado Artagão Júnior, o 
governador Beto Richa e o secretário de 
Segurança Pública, Wagner Mesquita, 
entregaram as chaves de um Sandero 0km 
para a Delegacia da Mulher de Guarapuava.

No evento, o deputado reiterou o 
compromisso da designação de uma 
delegada para a divisão. 

“É o compromisso também assumido pelo 
secretário Mesquita e pelo governador Beto 
Richa. Sabemos dos índices, cujos processos 
não param de crescer, principalmente 
envolvendo violência doméstica”, disse o 
deputado.

Também receberam os veículos as 
delegacias da mulher de Araucária, Campo 
Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, 
Ponta Grossa. São José dos Pinhais, Toledo 
e Umuarama.

Deputado reitera compromisso 
de designação de titular para a 
Delegacia da Mulher de 
Guarapuava

Dia 9
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Autorizada licitação para obras de 

tratamento de água em Ivaiporã, 
Rio Azul e São João do Ivaí

Em evento no Palácio Iguaçu, também no dia 
9, três municípios da base de atuação do 
deputado Artagão Júnior tiveram autorização 
para abrir processo licitatório para obras de 
saneamento, via Sanepar.

O parlamentar acompanhou o vice-prefeito de 
Ivaiporã, Adair Rother Junior, e o vereador 
Edivaldo Montanheri, o prefeito de Rio Azul, 
Paulo Girardi, e o prefeito de São João do Ivaí, 
Fábio Hidek.

Os recursos para Ivaiporã são de R$ 
210.730,67 e serão utilizados em obras de 
ampliação do sistema de abastecimento de 
água na localidade de Jacutinga, com 
fornecimento total de materiais e 
equipamentos.

Em Rio Azul, com recursos de R$ 596.920,30, 
será possível finalizar as obras da estação de 
tratamento de água. Serão feitas instalações 
elétricas e demais intervenções na captação e 
barragem.

Já em São João do Ivaí, os 
recursos passam de R$ 2,3 
milhões (R$ 2.363.551,76). O 
sistema de abastecimento de 
água terá substituição do 
conjunto de moto bomba, 
execução de 158 metros de 
adutora de água tratada e 90 
metros de anéis de distribuição, 
além de obras em reservatórios.

 “Obras de saneamento são de 
extrema importância para todos 
os municípios, para todas as 
famílias que serão beneficiadas. 
É uma grande alegria estar 
vendo este trabalho dando certo 
nos municípios que 
representamos, trazendo mais 
saúde e qualidade de vida para 
todos”, disse o deputado Artagão 
Júnior. 

Dia 9
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Guamiranga e Novo Itacolomi 
na Cohapar
O deputado Artagão Júnior acompanhou, também no dia 9, a prefeita de Guamiranga, Telma 
Fenker, e o prefeito de Novo Itacolomi, Polaco da Pá, em audiência com o presidente da 
Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Abelardo Lupion.

A intenção da prefeitura, segundo Telma, é abrir frentes de trabalho distintas com fontes de recursos 
diversificadas. Entre os projetos em estudo, está a construção de 42 casas com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em parceria com o Governo do Estado e o governo federal. 
“Temos um cadastro com cerca de 200 famílias pré-selecionadas para participarem do projeto”, 
explica a prefeita.

Durante o encontro, o prefeito Polaco da Pá oficializou o pedido para a adesão de Novo Itacolomi aos 
projetos a serem financiados com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, com a 
construção de 10 unidades habitacionais. A iniciativa prevê a destinação de recursos para a 
realocação de famílias residentes em situações precárias. A definição dos municípios atendidos será 
feita pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social com base em indicadores 
socioeconômicos do estado.

Guamiranga

Novo Itacolomi

Dia 9
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Municípios contemplados
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Deputado Artagão Júnior se 
desfilia do PMDB

O deputado Artagão Júnior esteve no diretório do PMDB 
de Guarapuava, no dia 11, onde fez a sua desfiliação do 
partido.

“Após 20 anos de filiação e militância no PMDB, 
comunico que fiz minha desfiliação da legenda. Agradeço 
a oportunidade e aprendizado”, disse o parlamentar. 

Dia 11



15Março/2016

No dia 14, o deputado Artagão Júnior realizou atendimentos no gabinete parlamentar.

Estiveram o ex-prefeito de Campo Magro, José Pase; o presidente da Câmara de Boa Ventura de 
São Roque, Joanis Pereira Ferreira, e o diretor Gilnei Luís Kunast; o prefeito de Paranaguá, 
Edison Kersten, e o vereador Antônio Ricardo dos Santos; e o vereador de Imbituva, Rubinho 
Pontarolo, acompanhado da presidente do Instituto de Previdência de Prudentópolis, Maira 
Falkoski, e o advogado Diogo Sangalli. 

Campo Magro, Boa Ventura de São 
Roque e Paranaguá

Campo Magro

Boa Ventura de São Roque

Paranaguá

Dia 14



16Março/2016

Autorizadas licitações de obras em 
Guamiranga e Cantagalo

Foram autorizadas no dia 15 licitações e homologações para obras e assinados novos contratos de 
financiamentos da Fomento Paraná. Os investimentos serão feitos em 23 municípios e somam R$ 56 
milhões.

O deputado Artagão Júnior acompanhou a prefeita de Guamiranga, Telma Fenker, e o prefeito de 
Cantagalo, Everson Konjunski, que receberam a autorização para licitar obras em seus municípios.

Em Cantagalo será construído o terminal rodoviário e revitalizada a praça municipal. O terminal 
rodoviário terá um investimento de R$ 1.788.485,22. Para a revitalização da praça, os recursos 
são de R$ 283.218,89.
“Será o cartão postal de entrada do nosso querido Cantagalo. Obrigado a todos por acreditar 
nesse importante momento de transformação na história do nosso município”, disse o prefeito 
Everson. 

Em Guamiranga, com investimentos de R$ 226.458,88, será construída uma capela mortuária no 
distrito de Boa Vista. Segundo a prefeita, a população aguardava há muito tempo.

“Foi uma promessa nossa. Agora, felizmente, será possível construir a capela. Sabemos como é 
difícil não ter um local apropriado para fazer o velório de um ente querido. O distrito de Boa Vista 
é o mais populoso de Guamiranga. Nós recebemos a doação do terreno, ao lado do cemitério, e a 
obra vai sair”, garantiu Telma.

Cantagalo

Guamiranga

Dia 15
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Artagão Júnior aceita 
convite do governador 
para ser secretário da 
Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos

Também no dia 15, o deputado Artagão Júnior aceitou o convite do 
governador Beto Richa para ser o novo secretário da Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos.

“Recebi o convite para esse novo desafio, que me provoca o desejo de 
conhecimento e novas formas de fazer política. Assumo a secretaria 
com muito entusiasmo”, resumiu Artagão Júnior, que substituirá 
Leonildo Grota.

Dia 15
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De São Pedro do Ivaí, estiveram no gabinete do deputado 
Artagão Júnior, ainda no dia 15, os vereadores Turcão, Rildo 
e Neri do Foto, acompanhados do assessor jurídico Marcos 
Julian.

Eles pediram a intervenção do parlamentar no DER, para 
que seja recapeado o trevo de acesso à cidade, que pega a 
PR-369 e a PR-082, próximo ao conjunto Barbacena.

Também solicitaram interferência no pedido de reforma do 
Colégio Estadual Vicente Machado, cujo projeto se encontra 
na Secretaria de Educação.

Outro pleito apresentado pelos vereadores foi o reforço no 
efetivo da Polícia Civil do município. 

Vereadores de São Pedro do Ivaí

Dia 15
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Em Brasília, Artagão Júnior 
participa do lançamento da 
Frente Parlamentar Mista da 
Unale

Com o objetivo de estruturar as bases de 
representatividade de parlamentares 
Estaduais no Congresso Nacional, foi lançada 
no dia 16 a Frente Parlamentar Mista – 
Unale.

O deputado Artagão Júnior, que é tesoureiro-
geral da Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos), participou da 
reunião em Brasília.

 O objetivo da frente é que a Unale tenha no 
Congresso Nacional uma bancada 
representativa para votar projetos de leis que 
beneficiem os estados.

Pacto federativo, reindexação da dívida dos 
estados, reforma tributária, reconhecimento 
de fé pública aos documentos dos 
parlamentares e a possiblidade dos estados 
legislarem em temas atinentes à União estão 
entre as principais pautas da Unale.

A Frente Parlamentar vai contar com a 
presença de senadores, deputados federais e 
estuais de todo país.

Dia 16
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Prefeitos da região central 
pedem apoio na Agricultura 
para amenizar estragos das 
chuvas

No dia 18, o deputado Artagão Júnior acompanhou 
prefeitos da região central do Paraná em reunião com o 
secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto 
Ortigara.

Entre as reivindicações dos prefeitos, solicitaram 
maquinário e óleo diesel para ajudar na recuperação de 
estradas, pontes e bueiros danificados pelas fortes chuvas 
que atingiram a região.

Também solicitaram o apoio de Ortigara na Secretaria de 
Infraestrutura e Logística para a liberação de vigas de 
pontes e tubos no Instituto das Águas.

Participaram da reunião, entre prefeitos e representantes, 
os municípios de Pitanga, Santa Maria, Nova Tebas, Boa 
Ventura de São Roque, Manoel Ribas, Roncador e Cândido 
de Abreu. 

Dia 18
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Artagão Júnior toma posse 
como secretário da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos

No dia 21, o deputado Artagão Júnior tomou posse como 
secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em 
cerimônia realizada no Palácio Iguaçu.

“Agradeço a confiança do governador Beto Richa no meu 
trabalho. E confiança não se devolve com palavras, se 
devolve com ações e resultados”, enfatizou o novo 
secretário, agradecendo também a presença dos familiares 
a amigos.

O governador Beto Richa ressaltou que o cargo requer 
preparo e seriedade.

 “Todos conhecemos o trabalho do deputado Artagão 
Júnior, que defende com muito empenho os municípios na 
Assembleia Legislativa. É um parlamentar que a cada 
eleição amplia a sua votação. Sei que a Secretaria da 
Justiça continuará em boas mãos”, disse o governador.

Na mesma cerimônia tomaram posse Valdir Rossoni como 
chefe da Casa Civil e Reinhold Stephanes como secretário 
de Administração. 

Dia 21
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Recém-empossado, Artagão 
Júnior recebe relatório das 
atividades da Secretaria da 
Justiça
Ainda no dia 21, inteirando-se dos 
trabalhos da Secretaria da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos, o 
deputado Artagão Júnior, recém-
empossado como secretário da pasta, 
recebeu um relatório das atividades 
desenvolvidas.

O ex-secretário, Leonildo de Souza 
Grota, foi quem entregou o relatório ao 
deputado.

“Fizemos uma explanação dos 
trabalhos, como as políticas que estão 
sendo desenvolvidas. Temos os 
departamentos socioeducativos, as 
obras em andamento, as questões de 
pessoal e contratações, os conselhos de 
direitos humanos, LGBT, igualdade 
racial e indígena”, explicou Leonildo.

Ainda durante e reunião, o antigo e o 
novo secretário discutiram os 
projetos de expansão dos Procons 
nos municípios, a ampliação das 
guardas municipais e o Plano 
Estadual de Educação e Direitos 
Humanos, programa que está em 
formatação, cujo objetivo é dar 
treinamento a policiais militares, 
civis, agentes penitenciários e 
socioeducadores, focando em uma 
abordagem diferenciada. 
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Mais 75 casas serão 
construídas em Jardim Alegre

No dia 23, o secretário da Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos, deputado Artagão 
Júnior, acompanhou a prefeita de Jardim 
Alegre, Neuza Pessuti, em evento no Palácio 
Iguaçu, quando foi anunciada a construção 
de mais 75 casas no quadro urbano do 
município.

“Após o término das obras, teremos 109 
casas entregues no conjunto Amador 
Gonçalves, que já possui 34 residências 
prontas. Também há 10 casas entregues no 
conjunto Pachuski. Agradeço muito o 
empenho do deputado e agora secretário 
Artagão Júnior e do presidente da Cohapar, 
Abelardo Lupion. É o sonho de mais 75 
famílias que se tornará realidade”, disse a 
prefeita.

Na zona rural de Jardim Alegre já foram 
entregues 38 casas. Outras 13 estão em fase 
de projeto.

Ao todo, o Governo do Paraná anunciou a 
construção de 1.520 casas populares, em 21 
municípios do Estado. O investimento é 
estimado em R$ 101 milhões.

Os projetos são realizados em parceria com 
os municípios, Governo Federal e 
construtoras licitadas, com a utilização de 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

Dia 23
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Visita de Flávio Arns e do 
presidente estadual do PSB

O secretário da Justiça, 
Cidadania e Direitos 
Humanos, deputado 
Artagão Júnior, recebeu a 
visita de cortesia do 
secretário especial de 
Assuntos Estratégicos, 
Flávio Arns, e do 
presidente estadual do 
PSB, Severino Araújo, 
também no dia 23.
 
Na oportunidade, Arns e 
Araújo o parabenizaram 
pela nomeação na Seju e 
desejaram sucesso nos 
trabalhos.

Dia 23
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Secretário e prefeito discutem 
a construção do  Cense em 
Ivaiporã

De acordo com estudos da Secretaria da 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
(Seju), Ivaiporã está entre as principais 
cidades da região central do Paraná a 
receber uma estrutura do Cense (Centro 
de Socioeducação). 

Para discutir o assunto, o secretário da 
pasta, deputado Artagão Júnior, recebeu 
no dia 28 o prefeito Carlos Gil, o qual 
reiterou o interesse na construção do 
centro. 

“Estivemos visitando recentemente o 
Cense de Londrina. Gostei muito do 
trabalho realizado lá. Diversos setores da 
sociedade de Ivaiporã manifestaram 
apoio para a construção do Cense, como o 
Conselho de Segurança, promotores e 
juízes da comarca, a Polícia Militar, entre 
outros”, disse o prefeito. 

O secretário Artagão Júnior reforçou. 
“Existe a necessidade na região central do 
Paraná de um Centro de Socieducação de 
adolescentes, e Ivaiporã atende aos 
critérios. O projeto está tramitando na 
Secretaria e o prefeito já disponibilizou o 
terreno para receber a estrutura”, 
argumentou. 

Segundo levantamentos da Seju, o nível 
de ressocialização dos jovens infratores 
após serem atendidos pelo Cense chega a 
80%.

Dia 28
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No dia 29, o secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Seju), deputado Artagão Júnior, 
recebeu visitas. 

Visitas de Ivaiporã, Paranaguá, 
Lunardelli e Laranjeiras do Sul

Vereadores Edivaldo Montanheri 
e Fábio Moraes

Ivaiporã

Paranaguá

Lunardelli

Laranjeiras do Sul

Prefeito Edison Kersten

Prefeito Hilário Vanjura e 
secretário de Assistência Social, 
Marcelo Peres

A prefeita Sirlene Sirlene Svartz, 
chefe de gabinete Fernando Ribeiro e 
secretário de Assuntos Comunitários 
e Esporte, Valmir Viola

Dia 29



27Março/2016

As inaugurações do Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho e da 
Escola Técnica em Laranjeiras do Sul estão pré-agendadas para o dia 
5 de maio. 

A data foi pré-definida no dia 30 em reunião entre o secretário da 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, e 
a secretária de Educação, Ana Seres Comin.

O Colégio José Marcondes Sobrinho está passando por obras na rede 
de esgoto, última intervenção para deixar a estrutura pronta para o 
funcionamento.

Visitas de Ivaiporã, 
Paranaguá, Lunardelli 
e Laranjeiras do Sul

Dia 30
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Artagão Júnior se filia ao PSB
O secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, 
oficializou sua filiação ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) no dia 30 em 
Guarapuava.

"Venho ao PSB com entusiasmo e a certeza de um novo desafio. Energia renovada e 
desafios grandiosos. Agradeço o convite e a receptividade", disse Artagão Júnior.

Estiveram no ato o presidente estadual da sigla, Severino Araújo, o presidente do 
diretório municipal, Sérgio Fanucchi, o vereador Rodrigo Crema, além de pré-
candidatos a vereador no pleito municipal deste ano.

Dia 30



Inauguração do destacamento 
da Polícia Militar de Fernandes 
Pinheiro

29Março/2016

O secretário da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, esteve 
em Fernandes Pinheiro, no dia 31, para 
participar da inauguração do destacamento da 
Polícia Militar do município.

Com investimentos de aproximadamente R$ 
200 mil, o módulo policial foi construído com 
recursos provenientes do PAM (Plano de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios) 
do Governo do Estado. 

Juntamente com o prefeito Oziel Neivert, o 
vice Osmar Vaz Ferreira (Marinho), entre 
outras lideranças locais, Artagão Júnior 
também participou da entrega de três veículos 
para a Saúde e um para a Administração, 
adquiridos com recursos próprios da 
prefeitura. 

O secretário e deputado Artagão Júnior 
também esteve com o major Joas Marcos 
Carneiro Lins, que está assumindo o comando 
da 8ª Companhia Independente de Irati, e 
com a diretora do Colégio Estadual do Campo 
Bituva das Campinas, Josane Pires Bortoletto. 

A previsão de entrega das obras da reforma do 
colégio é para o final de abril.

Dia 31



30Março/2016

Secretário faz vistoria em terreno 
para a construção do Cense em 
Ivaiporã

No dia 31, o secretário da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos, deputado 
Artagão Júnior, esteve em Ivaiporã para 
avaliar o terreno disponibilizado pela 
prefeitura para a construção do Cense 
(Centro de Socieducação).

“O terreno aparentemente atende às 
exigências para a evolução dos estudos de 
viabilização do projeto definitivo. Terreno 
plano, dentro de um novo parque 
industrial que está sendo viabilizado pela 
prefeitura municipal, com fornecimento 
de energia elétrica”, explicou o secretário.

Segundo Artagão Júnior, a única 
avaliação que ainda precisa ser feita é a 
questão do fornecimento de água.

“A princípio existe fornecimento através 
de poço artesiano. Porém, as exigências 
iniciais para a implantação de qualquer 
unidade do Cense é o fornecimento de 
água encanada. Então este é o único 
ponto que precisa ser trabalhado e 
resolvido para que o terreno seja 
considerado apto para a implantação 
eventual do Centro de Socioeducação em 
Ivaiporã”, concluiu. 

Dia 31



31Março/2016Março/2016

Artagão Júnior participa de 
inauguração de UBS em São 
João do Ivaí

No mesmo dia 31, o secretário da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos, deputado Aragão 
Júnior, esteve em São João do Ivaí, quando 
participou da inauguração da UBS (Unidade 
Básica de Saúde) Sebastião Sabino.

Com cerca de R$ 250 mil em investimentos do 
Governo do Estado, a nova UBS fica no bairro 
Nova Brasília.

Artagão Júnior parabenizou a administração da 
prefeitura. “Este reconhecimento deve existir, 
pois os tempos não são bons e esta 
administração tem se comportado de forma 
copiosa para muitos municípios”.

Ainda de acordo com ele, o Instituto das Águas 
deve fazer em breve a perfuração de três poços 
artesianos para atender as comunidades rurais 
de São João do Ivaí.

O prefeito Fábio Hidek agradeceu por mais este 
benefício, ressaltando que, com muito empenho, 
a administração conseguiu investir mais de R$ 
24 milhões nos últimos três anos.

“Administrar em tempo bom é fácil, difícil é 
conduzir a cidade e conseguir tantos 
investimentos em época de crise”, enfatizou o 
prefeito. 

Dia 31
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