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Guarapuava assina contrato 
de R$ 33,2 milhões para obras 
de esgotamento sanitário
No dia 3, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de Guarapuava, 
Cesar Silvestri Filho, no evento de assinatura do convênio com a Sanepar para 
obras de esgotamento sanitário no município.
 
“São obras que passam de R$ 33,2 milhões e que vão aumentar a capacidade e 
eficiência das estações de tratamento de esgoto Vassoural e Sul II”, explicou 
Artagão Júnior. “Isso dará continuidade ao trabalho intenso da melhoria do 
saneamento do município”, completou.

O prefeito afirmou que os investimentos trazem segurança no projeto de 
qualificação e ampliação. “As obras nos dão segurança na continuidade do nosso 
projeto de saneamento para os próximos 30 anos”, reforçou Silvetri Filho.

Dia 3



3ABRIL 2018

AtendimentosDia 3

Fazenda Rio Grande

Londrina

Vereador Rafael Campaner, de Fazenda Rio Grande, acompanhado dos assessores 
Marcio Kochinski, Adriano Campelo e do empresário Djessen França.

Secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Augusto Carreri, e o 
chefe de gabinete do vereador João Martins, Aldeviro Cardozo.
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O convênio para a construção do Meu 
Campinho em Novo Itacolomi foi 
assinado no dia 3. O prefeito Moacir 
Andreolla esteve com o deputado 
Artagão Júnior, o qual viabilizou os 
recursos de R$ 280 mil junto à 
Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano (Sedu). Segundo o prefeito, o 
campo com grama sintética será 
construído próximo ao lago 
municipal.
“Temos nas intermediações o centro 
de lazer Madre Paulina, a pista de 
caminhada e a piscina. O Meu 
Campinho vem para incrementar o 
espaço com mais uma opção de lazer”, 
disse Andreolla.

Meu Campinho em Novo ItacolomiDia 3

Cândido de Abreu garante Retroescavadeira

O prefeito de Cândido de Abreu, Junior Reis, assinou o convênio para a aquisição de uma 
retroescavadeira. Os recursos de R$ 250 mil foram viabilizados pelo deputado junto à Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano (Sedu). “Agradecemos ao deputado Artagão Júnior a viabilização de mais 
este recurso para o município que vai ajudar a reforçar a nossa frota de maquinário, tão necessária 
para a recuperação de estradas e demais serviços indispensáveis da prefeitura”, ressaltou o prefeito.
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Guarapuava e Paranaguá 
são contemplados com 
obras de infraestrutura

O deputado Artagão Júnior 
acompanhou o governador Beto 
Richa durante a assinatura de 
ordens de serviço para um 
conjunto de obras rodoviárias 
que somam R$ 234 milhões. Os 
projetos incluem a duplicação do 
trecho urbano da PR-466, em 
Guarapuava, a revitalização da 
Avenida Bento Rocha e a 
construção de um viaduto na 
BR-277, em Paranaguá.

GUARAPUAVA – A duplicação de 3,4 quilômetros da PR-466 vai desafogar o trânsito do trecho urbano 
mais populoso de Guarapuava, que liga os bairros do Xarquinho e Primavera. A obra vai facilitar o acesso 
ao futuro Hospital Regional do Centro-Oeste, a maior edificação civil em andamento no Paraná, e deve 
ficar pronta em 18 meses. O projeto, financiado pelo Governo do Estado junto Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), prevê a construção de uma trincheira, melhorias nos acessos aos bairros, 
iluminação, ampliação das vias laterais, construção de passarelas, muro de contenção e calçadas. Os custos 
das obras serão de R$ 26,9 milhões.

PARANAGUÁ – Em Paranaguá, serão duas obras executadas com recursos da Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina (Appa). A revitalização da Avenida Bento Rocha inclui a recuperação do 
pavimento de concreto, readequação do sistema de drenagem, reconstrução de ciclovia e nova sinalização 
vertical e horizontal. Serão em 2,9 quilômetros de revitalização, entre a ponte do rio Emboguaçu até a 
interseção com a avenida Portuária. O teto da licitação era R$ 20,2 milhões, mas a empresa vencedora 
ofereceu R$ 15,9 milhões, desconto de 21,1%.
Outra obra é a construção de um viaduto na entrada do município, na interseção da BR-277 com a 
Avenida Ayrton Senna. A estrutura terá 900 metros de extensão, seis metros de altura e 7,6 de largura. O 
investimento será de R$ 12,7 milhões, 19,2% menos do previsto inicialmente.

Dia 3
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AtendimentosDia 4

Rosário do Ivaí

Cantagalo

São João do Ivaí

Ivaiporã

Prefeito Miguel Amaral. 

Prefeito Ilton Kuroda

Vereador Ciro Abreu

Prefeito Fábio Hidek
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DIA 6

ABRIL 2018

Prefeito e vereadores de Marumbi 
discutem reforma de colégio

O prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, acompanhado dos vereadores Roberto 
Salomão e Thiago Augusto, esteve com o deputado Artagão Júnior, no dia 4.
Entre os assuntos, foi discutida a reforma do Colégio Estadual Marumbi, que está 
em processo licitatório. Os valores viabilizados chegam a R$ 103 mil.
Recentemente, o mesmo colégio foi contemplado no programa Escola Conectada, 
cujo objetivo é renovar equipamentos de informática e otimizar o sinal de internet.

O prefeito e os vereadores aproveitaram a reunião e também solicitaram materiais 
esportivos para as competições locais.

Prefeito de Reserva do Iguaçu 
agradece recursos para a saúde

O prefeito de Reserva do Iguaçu, 
Sebastião Campos, visitou o deputado 
Artagão Júnior, no dia 5, e agradeceu os 
recursos viabilizados para a saúde do 
município.
“Caiu na conta da prefeitura esta semana 
R$ 250 mil, que serão investidos no 
transporte de pacientes da saúde. 
Agradecemos ao deputado Artagão 
Júnior o comprometimento com as 
demandas por nós apresentadas”, disse o 
prefeito, que também recebeu um kit de 
material esportivo.

Dia 4

Dia 5



Dia 15

8ABRIL 2018

Segurança de Irati será reforçada 
com câmeras de monitoramento

Foi assinado no dia 5 o convênio com o Governo do Estado para a liberação de recursos 
destinados à segurança pública de Irati. O montante de R$ 300 mil foi viabilizado pelo 
deputado Artagão Júnior junto à Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedu) e será 
investido na aquisição de câmeras de monitoramento.

 O prefeito Jorge Derbli comemorou. “Foi um compromisso assumido pelo deputado e 
que hoje está sendo cumprido. Vamos colocar câmeras de monitoramento em diversos 
pontos da cidade que ajudarão a nossa guarda municipal e a Polícia Militar, 
contribuindo para a segurança do nosso município”, ressaltou o prefeito.

Dia 5
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Prefeita Suely Alves Pereira Silva. Convênio: um 
playground (R$ 70 mil).

 
Rancho Alegre D’Oeste

São Pedro do Ivaí Rio Bonito do Iguaçu

Foz do Jordão Diamante do Sul

Cruzmaltina

Mais assinatura de convênios

Prefeito Ademir Fagundes. Convênio: uma 
minicarregadeira Bobcat (R$ 120 mil).

Prefeito José Isalberti. Convênio: dois 
playgrounds (R$ 80 mil).

Prefeito Ivan Pinheiro. Convênio: uma 
minicarregadeira Bobcat (R$ 120 mil).

Prefeito Fernando Risso. Convênios: um playground 
(R$ 60 mil) e equipamentos rodoviários  (R$ 100 mil).

Prefeita Luciana Bueno. Convênio: uma academia 
ao ar livre (R$ 25 mil).

Dia 5



10ABRIL 2018

O deputado Artagão Júnior recebeu, no dia 5, o secretário de Governo de Araucária, Genildo Carvalho, 
o secretário de Planejamento, Samuel Almeida da Silva, e o procurador-geral do município, Simon 
Quadros. Representantando o prefeito Hissam Hussein Dehaini, eles agradeceram a viabilização de R$ 
290 mil junto ao Governo do Estado, recursos que serão utilizados na compra de equipamentos 
rodoviários.

Equipamentos rodoviários para Araucária

Convênios de Inácio Martins 
passam de R$ 1,6 milhão O prefeito de Inácio 

Martins, Júnior Benato, 
assinou três convênios 
com o Governo do Estado, 
no dia 5, cujos recursos 
foram viabilizados pelo 
deputado Artagão Júnior. 
Os valores passam de R$ 
1,6 milhão.
Entre os convênios, estão a 
construção do Meu 
Campinho (R$ 464 mil), 
Barracão Industrial (R$ 414 
mil) e o término da 
construção do prédio da 
Apae (R$ 731 mil).

Dia 5
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Reassumindo cadeira na 
Assembleia Legislativa
No dia 6, o deputado Artagão Júnior retomou as atividades na 
Assembleia Legislativa do Paraná. O parlamentar estava licenciado do 
cargo havia dois anos, período em que esteve à frente da Secretaria de 
Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná.

“Voltamos à Assembleia com a energia renovada. O período na Seju 
foi de muito aprendizado e trabalho. Com certeza reassumimos o 
posto mais maduro e experiente”, avaliou o deputado.

No mesmo dia, a então vice-governadora Cida Borghetti assumiu o 
posto de governadora, a primeira mulher da história a ocupar o mais 
alto cargo público do Paraná.

“Desejamos sucesso à Cida e temos certeza que terá êxito em suas 
atividades, por conta de toda a sua trajetória na administração pública 
paranaense. Sabemos da sua competência e comprometimento com a 
causa pública. Também reconhecemos o belíssimo trabalho do Beto 
Richa como governador, que deixa seu legado na história”, exaltou 

Dia 6
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Festividades em Palmital e Godoy Moreira

O deputado Artagão Júnior esteve neste final de 
semana em Palmital e Godoy Moreira, quando 
prestigiou festividades locais e prestou contas do 
trabalho realizado em prol dos municípios.
No dia 7, no período da noite, foi recebido em 
Palmital pelo prefeito Ney de Souza, vereadores, 
lideranças e toda população na 31ª Festa do 
Milho.
No dia 8, o parlamentar foi a Godoy Moreira, 
onde esteve com o prefeito José Gonçalves, 
demais lideranças e a população nas festividades 
alusivas ao 29º aniversário de emancipação do 
município.
Em ambos os municípios o deputado anunciou o 
seu retorno à Assembleia Legislativa, após estar 
licenciado por dois anos, período em que esteve à 
frente da Secretaria da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos. Também falou da posse da 
governadora Cida Borghetti, a primeira mulher 
da história assumir o cargo no Governo do 
Estado. “As mulheres agora estão no comando 

no Paraná”, ressaltou.

Artagão Júnior também prestou contas das 
demandas de Palmital e Godoy Moreira que estão 
sendo trabalhadas junto ao Governo do Estado e 
também as conquistas já concretizadas.
Em Palmital, já foram mais de R$ 6 milhões em 
obras. Entre elas, a duplicação da avenida de 
acesso à cidade, equipamentos rodoviários, 
veículos para a agência do trabalhador, 
agricultura e saúde, reformas nos colégios, 
caminhão para coleta seletiva, Meu Campinho, 
entre outros.
Da mesma forma, em Godoy Moreira, Artagão 
Júnior falou dos investimentos em educação, 
saúde, agricultura e infraestrutura, como as 
obras de elevação da PR-650, na localidade da 
Água do Sapo, cujo projeto está em processo 
licitatório. Os investimentos serão de mais de R$ 
4 milhões. 

PALMITAL

GODOY MOREIRA

Dia 7

Dia 8
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Prefeito e vice de Ariranha do Ivaí 
tratam de demandas e participam de 
reunião no Erasto Gaertner

O deputado Artagão Júnior recebeu, no dia 9, o prefeito de Ariranha do Ivaí, Augusto 
Cicatto, e o vice Carlos Bandiera de Mattos, quando foram tratadas demandas da Apae 
e discutidos projetos para a construção de casas na área rural.

Na parte da manhã, acompanhados da deputada federal Leandre Dal Ponte, Cicatto e 
Carlão foram recebidos pelo superintendente do Hospital Erasto Gaertner, Adriano 
Lago. Na oportunidade, foi discutida a possibilidade de o Hospital Bom Jesus de 
Ivaiporã receber uma extensão do Erasto. O diretor do Bom Jesus, Seize Kauano, e o 
consultor Celso Celestino da Silva acompanharam a reunião.

O prefeito Cicatto disse que a audiência foi positiva. “Foi um primeiro contato para 
podermos nos inteirar do processo. Agora, a direção do Erasto fará uma visita ao Bom 
Jesus e se reunirá com os prefeitos do consórcio intermunicipal de saúde para 
discutir melhor esta questão”, explicou o prefeito de Ariranha do Ivaí.

Dia 9
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O deputado Artagão Júnior recebeu o presidente da Câmara de Reserva do Iguaçu, Juarez 
Senoski, no dia 10. O vereador discutiu projetos de interesse do município e agradeceu ao 
deputado a viabilização de recursos para saúde.
“Já foram liberados recentemente R$ 120 mil para a compra de veículos para a saúde e o 
deputado nos garantiu mais R$ 240 mil. Agradecemos muito o seu empenho”, disse Senoski.

Presidente da Câmara de Reserva do 
Iguaçu agradece recursos para a saúde

Vereador de Prudentópolis pede 
intervenção para instalação 
de Senai no município

No dia 11, o deputado Artagão Júnior recebeu o vereador Anderson Lemos, de Prudentópolis. O 
vereador solicitou a intervenção na instalação de uma unidade do Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Nacional) em Prudentópolis. Segundo ele, a demanda é das indústrias e empresas do 
município que precisam de mão de obra qualificada. Anderson Lemos esteve acompanhado do 
presidente do PP local, Paulo Ostapiv, e dos empresários Marcio Lupepsa e Juliano Marconato.

Dia 10

Dia 11



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul

15ABRIL 2018

Paraná Cidadão em Faxinal

O deputado Artagão Júnior participou da abertura 
do Paraná Cidadão, no dia 12, em Faxinal. As ações 
da feira de serviços são todas gratuitas, como a 
emissão de documentos pessoais, intermediação de 
vagas de emprego, programa Nota Paraná, tarifa 
social de água e luz, defesa do consumidor. Ainda 
informações sobre direitos humanos e assistência 
social.
O evento é organizado pela Secretaria da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos (Seju), em parceria 

com secretarias de Estado, Prefeitura e outras 
instituições. Em Faxinal, o evento entrou no 
calendário de eventos de 2018 ainda no ano 
passado, quando o deputado Artagão Júnior ainda 
era secretário da Seju.

“Foi um pedido do prefeito Gallo para incluir 
Faxinal na programação. A feira é a aberta a toda a 
população, com uma série de serviços gratuitos ”, 
disse Artagão Júnior.

Dia 12
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Prestigiando a 
VI Festa da 

Polenta em 
Guarapuava

O deputado Artagão Júnior esteve em 
Guarapuava, no dia 12, e prestigiou a VI Festa 
da Polenta, promovida pela paróquia Nossa 
Senhora Aparecida. O parlamentar esteve 
reunido com vereadores, lideranças locais e 
demais amigos.

“Sempre é importante prestigiar e incentivar 
as festividades locais que traduzem um pouco 
da tradição culinária e cultural da região”, 
ressaltou Artagão Júnior.

Dia 12



Dia 29

17ABRIL 2018

R$ 3 milhões em equipamentos 
rodoviários para Irati

No dia 16, o prefeito de Irati, Jorge Derbli, esteve com o deputado Artagão Júnior e recebeu o edital 
de licitação para licitar a compra de equipamentos rodoviários.
Os recursos, via Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedu), chegam a R$ 3 milhões.

“Vamos dar celeridade agora ao processo licitatório. Agradecemos ao deputado Artagão Júnior 
mais essa conquista para Irati”, destacou o prefeito.

Ramilândia Paranaguá
Logo após, de Paranaguá, atendeu o empresário e 
presidente da Associação Brasileira de Ilhas 
Turísticas (Abitur), Rafael Guttierres Jr., 
acompanhado do comerciante Anderson Wanderci.

Primeiramente, o parlamentar recebeu o ex-
prefeito de Ramilândia, Rui Antonio Spagnol. 

Visitas

Dia 16
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Visita ao novo secretário da Saúde

O deputado Artagão Júnior visitou o novo secretário da Saúde do Paraná, 
Antônio Carlos Nardi, no dia 17, ocasião em que desejou sucesso nos trabalhos e 
solicitou continuidade nos atendimentos das demandas.

“Cumprimentamos o secretário nesta primeira visita, desejando boas vindas e 
êxito nas atividades desta pasta que é uma das mais importantes do Estado. 
Também sintonizamos o secretário com as nossas demandas dos municípios, 
como equipamentos hospitalares, credenciamento em programas, andamento 
de obras, ambulâncias e demais recursos essenciais para a saúde”, explicou 
Artagão Júnior.

Nardi, que atuava como Secretário Executivo do Ministério da Saúde, assumiu a 
secretaria no último dia 9 de abril.

Dia 17
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Atendimento aos prefeitos
No dia 17, o deputado Artagão Júnior atendeu 11 prefeitos de sua base de atuação, para discutir 
projetos que tramitam junto ao Governo do Estado. Estiveram primeiramente com o 
parlamentar os prefeitos Raimundo Severiano de Almeida Junior (Bom Sucesso), Fábio Hidek 
(São João do Ivaí), Moacir Andreolla (Novo Itacolomi), Ney de Souza (Palmital) e Ylson 
Cantagallo (Faxinal).
Logo após, Artagão Júnior também atendeu o prefeito de Godoy Moreira, José Gonçalves, 
acompanhado do chefe do departamento de administração, Primis de Oliveira; o prefeito de 
Virmond, Neimar Granoski, na companhia da primeira-dama e secretária de Assistência Social, 
Marliza Schuartz Granoski; o prefeito de Rio Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa; o prefeito 
de Diamante do Sul, Fernando Risso, acompanhado da primeira-dama e secretária da Educação, 
Maria Célia; o prefeito de Cândido de Abreu, Junior Reis; e o prefeito de Ivaiporã, Miguel 

Dia 17
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Prefeitos da base se reúnem com 
a governadora Cida Borghetti

O deputado Artagão Júnior reuniu prefeitos de 
sua base de atuação, no dia 18, em um encontro 
com a governadora Cida Borghetti, no Palácio 
Iguaçu.

Também estiveram presentes o ex-governador 
Beto Richa e secretários de Estado.

“Foi uma reunião formal, de apresentação dos 
prefeitos que fazem parte da nossa base. Desta 
forma, promovemos este primeiro contato 
pessoal com a governadora e sua equipe que 
recentemente foi empossada. A nossa intenção é 
continuar atendendo os municípios com a 
mesma intensidade de projetos em parceria com 
o Governo do Estado”, disse o deputado Artagão 
Júnior.

Participaram do encontro os prefeitos de 
Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Boa Ventura de 
São Roque, Diamante do Sul, Foz do Jordão, 
Godoy Moreira, Inácio Martins, Irati, Ivaiporã, 
Juranda, Marilândia do Sul, Marumbi, Novo 
Itacolomi, Palmital, Pinhão, Porto Barreiro, 
Quarto Centenário, Rio Bonito do Iguaçu, Rio 
Branco do Ivaí, Reserva do Iguaçu, São João do 
Ivaí, São Pedro do Ivaí e Virmond. 

Dia 18
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O deputado Artagão Júnior esteve em Inácio 
Martins, no dia 19, onde foi recebido na prefeitura 
pelo prefeito Junior Benato, vereadores e 
servidores. A deputada Cristina Silvestri também 
esteve presente.
Na ocasião, foi dada a ordem de serviço para obras 
no Colégio Estadual Parigot de Souza. Os 
investimentos do Governo do Estado são de R$ 508 
mil e vão possibilitar a recuperação do telhado de 
toda a estrutura. “É uma obra esperada há cinco 
anos. Agora, o problema será resolvido 
definitivamente”, disse o deputado.

“Temos muito que agradecer ao NRE de Irati, ao 
prefeito Junior que esteve junto em todas as fases 
do projeto e, de forma especial, ao deputado 
Artagão Júnior, que fez o elo com o Governo do 
Estado para que tivéssemos a liberação dos 
recursos”, agradeceu o diretor do colégio, Élcio 
Wszolek. A chefe do NRE de Irati, Marisa Massa 
Lucas, também participou do ato. 
O prefeito reforçou. “É uma parceria quem vem 
dando certo, com representatividade política, 
escolar e prefeitura municipal. Quem ganha é a 
população, os alunos e os professores”.

Em Inácio Martins, obras vão reestruturar a 
cobertura do colégio Parigot de Souza

Dia 19

Dia 19
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Ariranha do 
Ivaí recebe 
veículo da 
Secretaria 
de Saúde 

No dia 20, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de 
Ariranha do Ivaí, Augusto Cicatto, e o secretário municipal 
Tião Derneis. Eles receberam um veículo Wolksvagen Gol da 
Secretaria de Estado da Saúde. “Esse carro nós ganhamos em 
um sorteio promovido pela Secretaria entre os municípios da 
22ª Regional de Saúde de Ivaiporã que obtiveram o selo 
bronze”, explicou o prefeito.

O título é um reconhecimento ao trabalho de excelência 
desenvolvido pelas equipes de saúde que atuam no 
atendimento direto à população.

Secretário de Indústria e Comércio, 
Edirley César Antunes.

Vereadores Elizeu de Almeida, Silvio 
Bessani, Enio Alves Faria e Claudinei 
Carlis (presidente da Câmara).

Foz do Jordão

Quarto Centenário

Dia 20

visitas
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O deputado Artagão Júnior recebeu o chefe do 
Núcleo Regional de Guarapuava, Marlon Douglas 
Pires, no dia 24, quando foram discutidas demandas 
dos colégios por reformas estruturais.
“Já tivemos a autorização do Fundepar para 
elaboração de planilhas de custos das melhorias 
desejadas. Agora estamos solicitando mais uma vez 
a intervenção do deputado para que seja dada 
celeridade ao processo e que a destinação dos 
recursos seja efetivada o mais rápido possível”, 
explicou Marlon.
Entre os colégios que estão pleiteando reformas 
estão: Alba Keinert, Visconde de Guarapuava e Dom 
Pedro I (Guarapuava); Teotônio Vilela (Campina do 
Simão) e Izabel Fonseca de Siqueira (Reserva do 
Iguaçu).
O chefe do escritório regional da Secretaria do Meio 
Ambiente, Sylfarner Pimpão, acompanhou a 
reunião.

NRE de Guarapuava

Também estiveram no gabinete o prefeito de 
Ivaiporã, Miguel Amaral, e o ex-prefeito Carlos Gil.
Na ocasião, foram discutidos projetos em 
andamento no Governo do Estado. 

De Lindoeste, o vereador Euzébio Silvério da 
Rocha esteve com o deputado, acompanhado 
do ex-prefeito Silvio Santana e do assessor da 
Câmara, Paulo Henrique da Silva. O vereador 
mais uma vez agradeceu ao deputado os 
recursos viabilizados para a construção de um 
playground no município.

Artagão Júnior viabilizou R$ 70 mil na 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano para 
a construção do parquinho, que ficará ao lado 
da Igreja Católica de Lindoeste.

O vereador Édi Willian Moreira dos Santos, 
do município de Faxinal, solicitou a 
intervenção do parlamentar na Secretaria do 
Esporte e Turismo. O pedido é para a 
viabilização de materiais esportivos.

Lindoeste

Faxinal

Ivaiporã

Dia 24
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Artagão Júnior recebe 
Paulo Rossi para discutir 
processo de transição na 
Secretaria do Trabalho

O deputado Artagão Júnior recebeu, no 25, o presidente da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), seção Paraná, Paulo Rossi, que será o secretário do Trabalho e 
Relações com a Comunidade.  O nome já foi confirmado pela governadora Cida 
Borghetti.

A pasta do Trabalho está sendo desmembrada da Seju (Secretaria da Justiça, Trabalho 
e Direitos Humanos), que teve Artagão Júnior como secretário durante dois anos, 
período em que ficou licenciado do cargo de deputado estadual.

“Desejamos sucesso ao Paulo na nova secretaria. Ele nos fez hoje uma visita de 
cortesia, oportunidade em que tabmém discutimos questões relativas à pasta do 
Trabalho e informações importantes para esse processo de transição”, disse Artagão 
Júnior.
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Iniciadas as obras de 
duplicação da PR-466 

Guarapuava
O deputado Artagão Júnior 
acompanhou a governadora Cida 
Borghetti em Guarapuava, no dia 
25, quando foram iniciadas as 
obras de duplicação da PR-466. 
Serão duplicados 3,4 quilômetros 
entre os bairros Xarquinho e 
Primavera, trecho urbano da 
rodovia mais adensada em 
Guarapuava. 
Os serviços já começaram no km 
257 e seguem até as proximidades 
da ligação com a BR-277, com 
investimentos de R$ 26,9 milhões. 
O prazo para conclusão dos 
trabalhos é de 18 meses.
O projeto prevê a construção de 
uma trincheira para evitar 
conflitos entre o trânsito das vias 
municipais com a rodovia, 
melhorias nos acessos aos bairros, 
iluminação, ampliação das vias 
laterais, construção de passarelas, 
muro de contenção e calçadas.

Shopping Cidade dos Lagos
 No mesmo dia foi inaugurado o 
shopping Cidade dos Lagos, o 
primeiro da região Centro-Oeste. 
Com 40 mil metros quadrados de 
área construída, o 
empreendimento vai gerar 700 
empregos diretos. O shopping 
possui seis lojas âncoras, oito 
megalojas, 78 lojas satélites e quatro 
salas de cinema.
O empreendimento é parceria dos 
grupos Cilla, de Guarapuava, e 
Rotesma, de Chapecó.
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R$ 15,2 milhões são anunciados 
para municípios da região

Guarapuava

Ainda no dia 25, em Guarapuava, durante encontro com prefeitos da região, a governadora Cida Borghetti 
autorizou novas licitações e homologou licitações já realizadas.bSão recursos para obras de melhoria urbana, 
comprar máquinas e equipamentos rodoviários e veículos para uso em saúde, educação e outras áreas. O 
investimento soma R$ 15,2milhões.

Confira a lista de municípios beneficiados com a autorização de licitações e homologações

Ariranha do Ivaí – veículo – R$ 60 mil; Campina da Lagoa – pavimentação asfáltica – R$ 1,5 milhão; 
Cândido de Abreu – equipamentos rodoviários – R$ 250 mil, equipamentos e mobiliários – R$ 25 
mil; Candói – duas ambulâncias – R$ 172 mil; Cantagalo – equipamentos rodoviários – R$ 225 mil; 
Goioxim – obras de recape – R$ 754 mil; Guaraniaçu – caminhões caçamba – R$ 550 mil, 
minicarregadeira – R$ 126,5 mil, triciclo para pintura e sinalização – R$ 124,5 mil,  escavadeira 
elétrica – R$ 317 mil, obras de recape – R$ 331 mil; Guarapuava – equipamentos e mobiliários – R$ 
70 mil, veículos – R$ 100 mil, equipamentos e mobiliários – R$ 500 mil; Inácio Martins – obras de 
infraestrutura e lazer – R$ 465 mil, construção de barracão – R$ 415 mil; Iretama – parque infantil – 
R$ 146 mil; Ivaí – equipamentos rodoviários – R$ 1,5 milhão, pavimentação asfáltica – R$ 1,4 
milhão; Ivaiporã – veículo van – R$ 134 mil; Juranda – pavimentação – R$ 1,2 milhão; Lunardelli – 
equipamentos rodoviários – R$ 270 mil; Mato Rico – veículo Van – R$ 185 mil, micro-ônibus – R$ 
226 mil; Paula Freitas – pavimentação – R$ 1,1 milhão; Porto Barreiro – centro esportivo – R$ 290 
mi; Porto Vitória – escavadeira hidráulica – R$ 389 mil, ônibus – R$ 504 mil; Rio Bonito do Iguaçu 
– automóvel – R$ 103 mil; Teixeira Soares – equipamentos e mobiliários – R$ 70 mil; Tupãssi – 
recapeamento asfáltico – R$ 1,2 milhão; Virmond – barracão industrial – R$ 100 mil; Virmond – 
equipamentos rodoviários – R$ 360 mil.
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Novo Terminal Rodoviário 
de Cantagalo é inaugurado

O novo Terminal Rodoviário de Cantagalo foi inaugurado no dia 26. A obra foi construída através da 
intervenção do deputado Artagão Júnior junto à Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedu), com a 
viabilização de R$ 2 milhões. Deste valor, R$ 1,8 milhão foi para o prédio do novo terminal e R$ 284 mi 
para a revitalização da praça. A homologação do processo licitatório foi em maio de 2016.

Presente na solenidade de inauguração, o deputado enalteceu a conquista. “A obra traz um aspecto 
visual novo para cidade que há muito tempo vinha sendo aguardada por toda a população. Ficamos 
felizes por ver ela pronta. O nosso trabalho em parceria com o ex-prefeito Everson Konjunski continua 
mostrando seus resultados”, disse Artagão Júnior.
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Paraná Cidadão em Goioerê

O deputado Artagão Júnior 
foi a Goioerê no dia 26 para 
participar da abertura oficial 
do Paraná Cidadão. O evento 
é organizado pela Seju, 
demais secretarias de Estado, 
prefeitura e outras 
instituições. O deputado foi 
recebido pelo prefeito Pedro 
Coelho, pelo vice Ernani 
Leite e demais lideranças. 
As ações do Paraná Cidadão 
são todas gratuitas. Entre os 
serviços ofertados estão a 
confecção de documentos 
pessoais, intermediação de 
vagas de emprego, programa 
Nota Paraná, tarifa social de 
água e luz, defesa do 
consumidor, informações 
sobre direitos humanos e 
assistência social.
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Visita à prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste
O deputado Artagão Júnior foi recebido, também no dia 26, na prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste 
para uma reunião com a prefeita Suely Alves Pereira Silva, secretários, vereadores e demais servidores. 
O parlamentar ouviu demandas do município e se colocou à disposição para intervir junto ao Governo 
do Estado no intuito de viabilizar recursos.

Recentemente, Artagão Júnior viabilizou R$ 70 mil para Rancho Alegre D’Oeste, que serão investidos 
na construção de um playground.
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Confraternização com servidores 
da prefeitura de Palmital

No dia 29, o deputado Artagão Júnior foi a 
Palmital, onde participou de um almoço de 
confraternização com os servidores da 
prefeitura. O parlamentar foi recebido pelo 
prefeito Ney de Souza e sua equipe, além de 
vereadores e lideranças locais e regionais. O 
deputado federal Fernando Giacobo também 
esteve presente.

"Quero destacar o trabalho que o prefeito Ney 
vem fazendo aqui em Palmital. Mas também 
quero destacar o empenho dos servidores, que 
de fato fazem o trabalho acontecer. O nosso 
parabéns antecipado pelo Dia do 
Trabalhador", enalteceu Artagão Júnior.

No mesmo dia, o deputado passou por Santa Maria 
do Oeste, onde fez uma visita ao secretário de Obras 
e ex-vereador, Gonçalino de Oliveira.

Santa Maria do Oeste

Dia 29
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Jornalista responsável: Victor Almeida

Fé, Ação e Resultados!

Este é apenas um resumo das atividades do  
deputado Artagão Júnior em abril.

Acompanhe as notícias diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

www.artagaojunior.com.br
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