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VEREADOR DE REBOUÇAS

No dia 3, o deputado Artagão Júnior recebeu a 
visita do vereador André Piskorz, de 
Rebouças.

André parabenizou o deputado pela quarta 
maior votação do Estado e, além de discutir 
novas demandas do município, agradeceu 
pela intervenção junto à Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano), que recentemente 
liberou R$ 2,3 milhões, através de 
financiamento, para pavimentação asfáltica. 

POÇOS ARTESIANOS EM NOVO ITACOLOMI

No mesmo dia 3, acompanhado da assessoria do deputado Artagão Júnior, o prefeito de Novo 
Itacolomi, Roberto Munhoz (Polaco da Pá), assinou convênio no Instituto das Águas para a 
perfuração de dois poços artesianos: um no bairro Marrecas e outro no bairro Suíço.

“São poços muito aguardados por ambas as comunidades. É mais uma conquista com a 
intervenção do deputado Artagão Júnior”, disse o prefeito Polaco. 

Na foto, o prefeito com o presidente do Instituto das Águas, Everton Luiz da Costa Souza
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PROJETO HABITACIONAL EM RESERVA

Novembro/2014

Também no dia 3, o 
deputado Artagão 
Júnior recebeu o 
prefeito de Reserva, 
Luizinho Vosniak, o 
qual apresentou novo 
projeto de habitação 
popular. O deputado 
já está trabalhando a 
demanda junto à 
Cohapar (Companhia 
de Habitação do 
Paraná). 

VISITA DE DEPUTADO ELEITO PELO PSC

No dia 4, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do deputado estadual eleito pelo PSC, 
Márcio Nunes, ex-presidente do Instituto das Águas.

Ele foi eleito para a próxima legislatura com 45.105 votos. 
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PITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETE

Novembro/2014

BRINQUEDOS PARA O NATAL ENCANTADO DE PORTO BARREIRO

No dia 5, mais de mil brinquedos foram viabilizados no Provopar (Programa do Voluntariado 
Paranaense) para o “Natal Encantado” de Porto Barreiro. O evento será realizado no município 
no próximo dia 2 de dezembro.

A prefeita Marinez Crotti agradeceu. “Os brinquedos serão distribuídos às crianças do 
município. São conquistas que selam o resultado de mais um ano de trabalho em parceria 
com o deputado Artagão Júnior e o governador Beto Richa”, ressaltou. 

Demandas

A prefeita também trouxe documentações referentes a projeto habitacional da Cohapar 
(Companhia de Habitação do Paraná) e solicitou, no DER-PR, a autorização para a compra de 
um terreno que será adquirido com recursos do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios). A anuência do DER é necessária devido o terreno estar situado às margens da PR-
565.
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Redução de dívidas de estados e 
municípios é aprovada 

No mesmo dia 5, o deputado Artagão Júnior divulgou nota à 
imprensa comemorando a aprovação pelo Senado do 
projeto de lei que altera o indexador das dívidas de Estados 
e municípios com a União. Bandeira defendida e levantada 
pelo parlamentar, na condição de presidente da Unale 
(União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), 
traz alívio aos caixas dos entes federados, incluindo o 
Paraná. O projeto foi sancionado pela presidente Dilma 
Rousseff no dia 26.

Um dos principais pontos de alteração do projeto é a troca 
do indexador da dívida, hoje corrigida pelo IGP-DI mais 
juros de 6% a 9%, por IPCA mais 4% ao ano ou a taxa 
básica de juros (Selic), hoje fixada em 11,25%, o que for 
menor. A alteração será aplicada ao valor da dívida a partir 
de janeiro de 2013.

A revisão do saldo devedor também foi aprovada, que será 
calculada de forma retroativa, com a aplicação da taxa Selic 
desde o início dos contratos, a maioria no início dos anos 
1990. Estima-se que a adoção da retroatividade implica 
uma redução de R$ 360,8 bilhões do passivo de governos 
estaduais e prefeituras com a União.

Unale

No ano passado, quando o deputado Artagão Júnior 
presidiu a Unale (hoje é o Tesoureiro-Geral), diversas 
reuniões foram realizadas no Congresso Nacional e com o 
vice-presidente da República, Michel Temer, oportunidade 
em que a revisão da dívida era a pauta central da 
reivindicação da entidade. “O projeto fortalece o pacto 
federativo e recupera a capacidade de investimento dos 
governos estaduais e municipais. No período de 1998 a 
2010, o IGP-DI, mais 6% ao ano, teve um soma de 471% 
de juros. Na Selic, no mesmo período, tivemos 273% e, 
se pegarmos a poupança nesse mesmo período, temos 
170%. Ou seja, a União tem trabalhado como um 
verdadeiro agiota dos Estados”, frisou o deputado.

PARANÁ

Segundo informações da Secretaria 
da Fazenda do Paraná (Sefa), a 
dívida do Paraná com a União cairá 
mensalmente em torno de R$ 84 
milhões para R$ 64 milhões, o que 
proporciona uma economia de R$ 
240 milhões por ano. Até 2028, a 
projeção é que a dívida caia de R$ 
31 bilhões para R$ 17 bilhões. 
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Mais atendimentos
No dia 10, o deputado Artagão Júnior realizou mais atendimentos no gabinete. 

Godoy Moreira e São João do Ivaí

Marilândia do Sul
O prefeito de Marilândia do Sul, Pedro Sérgio Mileski, falou da situação da cadeia pública da 
comarca, que está precisando de reforma e ampliação. O pleito foi protocolado na Secretaria 
de Segurança Pública.

Paranaguá
Visita dos estivadores Jackson Vagnoni e Claudio Martins Bezerra, acompanhados do 
secretário de obras o município, José Juarez Amatez, e do assessor do deputado e ex-diretor 
empresarial do porto, João Feio. Na oportunidade, falaram sobre a eleição para a presidência 
do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e Pontal do Paraná, na qual Jackson, estivador 
há 23 anos, estava concorrendo.

Os prefeitos Primis de Oliveira (Godoy Moreira) e Fábio Hidek (São João do Ivaí) discutiram 
demandas de seus municípios. Eles ainda percorreram secretarias de Estado, acompanhados da 
assessoria do parlamentar, para pedir agilidade nos trâmites dos pleitos. 
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EX-PREFEITO DE NOVO ITACOLOMI

No dia 11, o ex-prefeito de Novo 
Itacolomi e técnico da Emater, 
Moacir Andreolla, visitou o deputado 
Artagão Júnior.

“Nos oito anos que estive como 
prefeito muitas obras e 
investimentos foram destinados 
ao município em parceria com o 
deputado Artagão Júnior. É muito 
bom estar revendo o deputado e 
todos os amigos do gabinete”, 
disse Moacir. 

ENTREVISTA À TV SINAL

Ainda no dia 11, o deputado concedeu entrevista ao programa “Sinal 
Informa” da TV Sinal. O parlamentar falou da sua trajetória política, 
sobre os projetos e representação dos municípios junto ao Governo do 
Estado.

Também falou da recente aprovação do projeto que reduz o indexador 
da dívida dos Estados com a União, bandeira defendida e levantada 
pelo deputado, que presidiu a Unale (União Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais) no ano passado.
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Na presidência da 
Assembleia Legislativa

No dia 12, o deputado Artagão Júnior comentou os 
trabalhos frente à presidência da Assembleia 
Legislativa do Paraná desde o início daquela semana. 
Primeiro vice-presidente da Casa, o parlamentar 
esteve à frente da presidência devido o presidente 
Valdir Rossoni ter assumido interinamente o Governo 
do Estado, por conta do governador Beto Richa e do 
vice Flávio Arns estarem em viagem.

Artagão Júnior comentou os trabalhos desenvolvidos: 
“Além de presidir as sessões plenárias, há uma 
série de atividades relacionadas à administração 
da Assembleia, bem como os despachos com as 
diretorias e demais setores”, resumiu o parlamentar.

No dia 13, Rossoni reassumiu a presidência, em 
função do retorno do vice-governador Flávio Arns ao 
Palácio Iguaçu.
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No dia 21, em evento realizado no Palácio Iguaçu, foi homologada a liberação de R$ 2,3 milhões 
para Rebouças, através de financiamento, para pavimentação asfáltica. Além dos recursos do 
Estado, o município entra com contrapartida de R$ 301.130,75. O vice-prefeito do município, 
Antonio Padilha, foi acompanhado no evento pelo assessor do deputado Artagão Júnior, Wilson 
Pilarski. O parlamentar cumpria agenda em Paranaguá (ver matéria na próxima página)
Será pavimentada uma área de 26.892,17 m² e revitalizada 8.682,34² de calçadas em diversas 
ruas do quadro urbano. 

Novembro/2014

Artagão Júnior é entrevistado pela 
TV Novo Tempo

Também no dia 12, o deputado Artagão 
Júnior gravou entrevista para a TV 
Novo Tempo. A emissora, com sede 
em Jacarareí (SP), enviou a equipe do 
programa “Revista Novo Tempo” 
especialmente para conversar com o 
deputado sobre sua trajetória política, 
pessoal e religiosa. Artagão Júnior é 
membro e ancião da Igreja Adventista 
do 7º Dia, da Vista Alegre, em Curitiba.

A entrevista será veiculada dentro 
do quadro “Identidade Geral”, nas 
seguintes datas:

Dia 16 de janeiro (sexta-feira) de 2015, 
às 20h, com reprise à meia-noite. 
Dia 17 de janeiro (sábado), reprise às 
16h.
Dia 18 de janeiro (domingo), reprise às 
9h.

O jornalista Wagner Cantori foi quem 
conduziu a entrevista com o 
parlamentar. A “Revista Novo Tempo” é 
o programa de maior audiência da 
emissora paulista. 
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LARANJEIRAS DO SUL OBTÉM R$ 2 MILHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO

Ainda no dia 12, o deputado recebeu a prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, quando foi 
confirmada a liberação de R$ 2 milhões, através de financiamento na Sedu, para obras de 
pavimentação e recape no quadro urbano do município. A prefeitura agora fica encarregada da 
elaboração dos projetos e do encaminhamento da documentação necessária, que será analisada 
pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

REUNIÃO COM DIRETORES DE COLÉGIOS DE GUARAPUAVA

No dia 14, o deputado Artagão Júnior esteve no escritório regional em Guarapuava, oportunidade 
em que recebeu diretores e demais educadores dos colégios estaduais do município.
Na reunião, demandas da classe junto ao Governo do Estado foram repassadas ao parlamentar, 
que cumpriu agenda no município durante todo o dia.

Estiveram presentes representantes dos colégios Cesar Stange, Ana Vanda Bassara, Prof. Pedro 
Carli, Rui Barbosa, Vereador Heitor Rocha Cremer, Julio Silvestri, Rubem Fleury da Rocha, Antonio 
Tupy Pinheiro, Profª Maria de Jesus Pacheco Guimarães, e do CEEBJA.
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Deputado defende 
estadualização de estrada 
entre Rio Branco do Ivaí 
e Cândido de Abreu

Como resultado de indicação legislativa do deputado Artagão Júnior, o 
Governo do Estado enviou mensagem à Assembleia para ampliar a 
estadualização da PR-535, ligando Rio Branco do Ivaí a Cândido de 
Abreu. A indicação do deputado se transformou no projeto nº 452/14 do 
Poder Executivo.

“É uma demanda já conhecida não só da população dos dois municípios, mas de todo o Vale do Ivaí. 
Com a estadualização do trecho, o Estado passa a administrar toda a rodovia, podendo promover a 
conservação e manutenção, melhorando a trafegabilidade e garantindo a segurança”, disse Artagão 
Júnior.  

O trecho a ser estadualizado possui uma extensão de 20,90 km, iniciando no distrito do Rio do Tigre 
(Cândido de Abreu), indo até o entroncamento da PRC-487. O deputado defendeu o projeto no dia 18.
 

No dia 19, foi entregue ao 
prefeito de Lunardelli, 
Padre Hilário, a autorização 
para licitar uma escavadeira 
hidráulica. Os valores, 
através de financiamento 
na Sedu, são de R$ 400 
mil, com R$ 9,3 mil de 
contrapartida da prefeitura.

“Agradeço o deputado, 
sua equipe, e o Governo 
do Estado. Lunardelli é 
um município 
essencialmente agrícola. 
A escavadeira hidráulica 
vai ser determinante na 
adequação das estradas 
rurais e também em obras 
da rede de esgoto, 
galerias pluviais, entre 
outros. É uma máquina 
completa, top de linha”, 
disse o prefeito, 
acompanhado do tesoureiro 
Renato Cordeiro e do 
secretário de Assistência 
Social, Marcelo Peres de 
Castro.

ESCAVADEIRA ELÉTRICA PARA LUNARDELLI
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NATAL ENCANTADO EM LIDIANÓPOLIS SERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO

Ainda no dia 19, o deputado recebeu o 
prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio 
Barbosa (Magrelo), acompanhado do 
presidente da Câmara, Saulo Guerra.

Magrelo e Saulo estão trabalhando 
nque será realizado no município no 
próximos preparativos do “Natal 
Encantado”, o dia 13 de dezembro. 
“Vamos reunir as crianças de 
Lidianópolis para uma grande festa 
de Natal”, disse o prefeito, que, com a 
intervenção do deputado Artagão 
Júnior, está recebendo brinquedos no 
Provopar (Programa do Voluntariado 
Paranaense).

LARANJEIRAS DO SUL COMPLETA 68 ANOS

Voltando de Brasília, no dia 20, a prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, esteve no 
gabinete do deputado Artagão Júnior, quando convidou o parlamentar para as festividades de 
aniversário de 68 anos do município, com programação de 23 a 30 de novembro.

Acompanhada da assessoria do parlamentar, a prefeita ainda foi ao Provopar (Programa do 
Voluntariado Paranaense) para solicitar brinquedos a serem distribuídos às crianças nas 
festividades de Natal do município.

Estiveram com a prefeita Sirlene no gabinete o secretário de finanças, Marcelo Passarin, e o 
ex-secretário de Governo e Gestão, Gizélio Linhares. 
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Rio Azul, Teixeira Soares e 
Fernandes Pinheiro recebem 
veículos para a Saúde

No dia 21, foram entregues 
oficialmente às prefeituras de Rio 
Azul, Teixeira Soares e Fernandes 
Pinheiro veículos para atender a 
saúde, viabilizados pelo deputado 
Artagão Júnior junto à Secretaria 
de Saúde do Paraná.

Rio Azul e Fernandes Pinheiro 
receberam uma ambulância, já 
Teixeira Soares optou pela 
aquisição de cinco veículos Gol 
que estão à disposição da 
secretaria municipal de saúde.

 O chefe de gabinete do deputado 
Artagão Júnior, Flores Pilarski, 
representou o parlamentar na 
entrega dos veículos. 

Rio Azul

Teixeira Soares

Fernandes Pinheiro

R$ 360 mil foi o 
investimento do 
Governo do 
Estado
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Cândido de Abreu completa 60 anos

No dia 23, o deputado Artagão Júnior visitou Cândido de Abreu e prestigiou as festividades 
alusivas aos 60 anos de emancipação política. 

A festa reuniu cerca de 20 mil pessoas entre os dias 21 e 23. No domingo, teve o Encontro 
de Carros Antigos, Final do Campeonato Sul Brasileiro de Voo Livre, shows do Elvis Presley 
Cover e do grupo Tchê Barbaridade.

O deputado esteve reunido com o prefeito Júnior da Rádio, o vice Dr. Samuel, o prefeito de 
Reserva, Luizinho Vosniak, entre outras lideranças locais.

“Quero parabenizar Cândido de Abreu pelos seus 60 anos de história. Agradeço pela 
grande votação que tive aqui e reafirmo o meu compromisso de trabalho com o 
prefeito Júnior para continuamos promovendo o desenvolvimento deste município 
pelo qual tenho um enorme carinho”, disse o deputado. 
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PREFEITO DE FAZENDA RIO GRANDE 

No dia 24, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do prefeito de Fazenda Rio 
Grande, Marcio Wozniack, oportunidade em que discutiram assuntos de interesse 
do município e sobre a política local.
Acompanharam o prefeito o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eloi 
Kuhn, e o procurador do município, Alexandre Barros. 

PREFEITO DE RIO BRANCO DO IVAÍ

Também no dia 24, o prefeito de Rio Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, 
pediu a intervenção do deputado junto ao Governo do Estado em pleitos do 
município. Entre eles, obras de reparos na avenida principal, onde as chuvas 
danificaram um bueiro. A demanda já foi protocolada no DER-PR.
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LÍDERES DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA

No dia 25, o deputado 
Artagão Júnior recebeu a 
visita de líderes da Igreja 
Adventista do 7º Dia. 
Estiveram com o parlamentar 
o pastor Richard Ogalha, da 
Igreja da Vista Alegre, em 
Curitiba, onde o deputado é 
ancião, o engenheiro da ACP 
(Associação Central-
Paranaense), Ebieser 
Ramos, e o coordenador de 
patrimônio, Edson Rocha. 

NOVO ITACOLOMI E CAMPINA DO SIMÃO

No dia 26, o deputado Artagão Júnior atendeu os prefeitos Polaco da Pá (Novo Itacolomi) e Laureci Miranda 
(Campina do Simão).

Novo Itacolomi

O prefeito Polaco trouxe documentações referentes ao aditivo de prazo do convênio do programa “Calçadas 
do Paraná” e convidou o deputado para a 6ª Expoita, realizada entre os dias 28 e 30 de novembro. 

Campina do Simão

O prefeito Laureci esteve acompanhado do assessor Aristeu Rattes e do presidente da Câmara, Robério 
Almeida Farias. Na ocasião, buscou informações sobre o andamento de convênios junto ao Governo do 
Estado e agradeceu a intervenção do deputado na liberação dos recursos para a conclusão do prédio da 
escola municipal, cuja obra está mais de 80% concluída. 
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Também no dia 26, o 
deputado Artagão 
Júnior recebeu o 
presidente da 
Associação 
Comercial e 
Empresarial de 
Laranjeiras do Sul 
(Acils), Danilo 
Giacobo, 
acompanhado do 
filho, o vereador 
Daniel Giacobo. 

Durante a visita, o 
parlamentar foi 
presenteado com um 
livro que conta a 
história dos 50 anos 
da Acils. 

Deputado recebe livro dos 50 
anos da Associação Comercial de 
Laranjeiras do Sul
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Marilândia do Sul 
completa 62 anos

No sábado (29), à noite, o deputado Artagão Júnior esteve em Marilândia do Sul, na Festa da Produção, 
alusiva aos 62 anos de emancipação política do município, oficialmente comemorada em 14 de dezembro. 
Confira as fotos. 
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Em Novo Itacolomi, também no dia 29, o deputado Artagão Júnior participou da 6ª Expoita, na companhia 
do prefeito Polaco da Pá, do ex-prefeito Moacir Andreolla, vereadores, além de lideranças de toda a região 
do Vale do Ivaí. A festa foi alusiva aos 24 anos de emancipação do município.

Na oportunidade, foi entregue uma ambulância 0 km, viabilizada pelo deputado junto à Secretaria de 
Saúde. Artagão Júnior agradeceu a grande votação recebida no município (1.000 votos) e reforçou o seu 
compromisso de trabalho. Confira as fotos.  

Novo Itacolomi completa 24 anos 
e recebe ambulância 0 km
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Nova Cantu comemora 51 anos
No dia 30, o deputado foi a Nova Cantu para prestigiar a 1ª ExpoCantu, ao lado do prefeito Airton Agnolin, 
do vice Vanderlei Esser, entre outras lideranças. A festa também foi alusiva aos 51 anos de emancipação 
do município.
O deputado ainda aproveitou para acompanhar o andamento das obras da ponte sobre o Rio Tonete, na 
BR-239, cujos investimentos do Governo do Estado passam de R$ 1 milhão. 
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em novembro.

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Com fotos e 
informações do 
jornalista Beto 
Garcia

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Paraná
Praça Nossa Senhora da Salete, 
S/nº, Térreo – Gabinete 5
CEP 80.530-911
Fone: (41) 3350-4079/3253-0005
Centro Cívico – Curitiba/PR
E-mail: artagaojunior@alep.pr.gov.br
Twitter: @artagaojunior
Facebook: deputadoartagaojunior

Fé, Ação e Resultados!
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