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Lunardelli e Novo Itacolomi

No dia 4, o deputado Artagão Júnior recebeu os prefeitos Padre Hilário (Lunardelli) e Polaco da Pá (Novo 
Itacolomi), que estão tratando das demandas de seus respectivos municípios junto ao Governo do 
Estado.

Acompanharam o prefeito de Novo Itacolomi, a chefe da divisão de Meio Ambiente, Deise Rodrigues 
Leme, e a chefe da divisão de Agricultura, Niely Sabino Paz. 

Dia 4
Lunardelli

Novo Itacolomi
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Marilândia do Sul, Jardim 
Alegre e Novo ItacolomiDia 6

Marilândia do Sul

O prefeito Pedro Sérgio, acompanhado da primeira-dama e secretária de Ação Social, Anderléia Bueno 
Mileski, informou que foram retomadas as obras de pavimentação nos conjuntos habitacionais Manoel 
Olegário e Manoel Bueno. Os recursos de R$ 330 mil são oriundos do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios). Também trouxe documentações referentes ao programa de pavimentação 
com pedras irregulares, que foram entregues à Seab (Secretaria de Agricultura e Abastecimento).

Jardim Alegre

A prefeita Neuza Pessuti pediu a intervenção do parlamentar na reforma de uma viatura para a Polícia Militar. 
Na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), Neuza solicitou agilidade no início da construção de 75 
casas na área urbana, que já possuem convênio assinado. Os investimentos passam de R$ 3 milhões. Ainda 
na Cohapar, a prefeita pleiteia a construção de mais 20 casas na zona rural, cujo projeto se encontra na 
regional de Apucarana. No Incra, foi entregue projeto para a construção de quatro pontes e obras de 
melhorias em 20 km de estrada no Assentamento 8 de Abril.

Novo Itacolomi

O prefeito Roberto Munhoz, o Polaco da Pá, trouxe várias demandas de Novo Itacolomi. Entre elas, projeto 
de sinalização de trânsito no Detran; solicitação de veículos na Sanepar; construção de poços artesianos 
junto ao Instituto das Águas; tachões e um quebra-mola no perímetro urbano junto ao DER; solicitação de 
veículo para a PM, reforço policial e reforma da cobertura do pátio da delegacia, além de oito câmeras de 
vigilância, junto à Secretaria de Segurança Pública.
O prefeito também visitou empresa de engenharia para discutir a implantação de sistema de esgotamento 
sanitário; foi à superintendência do Ministério da Agricultura para solicitar a liberação de equipamentos; na 
Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano), pediu a liberação de recursos para a continuidade das obras 
de calçadas; na Cohapar, foi discutido projeto para a construção de casas populares.
Polaco da Pá ainda recebeu mobiliários no Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) que serão 
utilizados na Prefeitura do município. 
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Calçamento garantido em 
Marilândia do Sul

Dia 7

No dia 7, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de 
Marilândia do Sul, Pedro Sérgio Mileski, e a secretária de Ação 
Social, Anderléia Bueno Mileski, em audiência com o secretário 
de Agricultura e Abastecimento (Seab), Norberto Ortigara. 

O secretário confirmou a continuidade das obras de 
calçamento com pedras irregulares no município que liga a PR-
539 ao distrito de Nova Amoreira. Ortigara garantiu o 
pagamento da segunda parcela da obra tão logo sejam 
enviadas as medições para que todo o processo burocrático 
seja vencido.

De acordo com o secretário, novas ações da Seab estão sendo 
preparadas para o segundo semestre do ano, dando 
continuidade ao atendimento do setor agropecuário do Estado.  
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Lançamento da 19ª Conferência                        
Nacional da Unale

No dia 11, o deputado Artagão Júnior foi a Vitória (ES) para se reunir com a 
diretoria da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), 
entidade da qual é o Tesoureiro-Geral.

Na oportunidade, foram tratados assuntos referentes à 19ª Conferencia Nacional 
da entidade, que acontece na capital capixaba nos dias 10, 11 e 12 de junho de 
2015.

A programação do evento deve contar com a participação de grandes nomes de 
destaque no cenário político nacional, como os ministros da Aviação Civil, Eliseu 
Padilha; do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, Armando Monteiro; 
dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues e da Micro e Pequena Empresa, 
Guilherme Affif.

No período da tarde, o evento foi lançado oficialmente na Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo. 

Dia 11
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Comissão de Defesa dos Direitos 
da Juventude 

Membro da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Juventude na Assembleia 
Legislativa, o deputado Artagão Júnior 
participou da segunda reunião de 
trabalho, no dia 12.

Os parlamentares membros da 
comissão receberam a visita do 
assessor especial de Políticas Públicas 
para a Juventude do Governo do 
Paraná, Edson Lau Filho, que 
apresentou as políticas do Executivo 
estadual para a área.

Durante o encontro foram debatidos temas como a criação do Conselho Estadual da Juventude e do 
Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa.

Edson Lau Filho disse que quanto mais diáloDurante o encontro foram debatidos temas como a criação do 
Conselho Estadual da Juventude e do Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa.

Edson Lau Filho disse que quanto mais diálogo entre Executivo e Legislativo existir, mais informação chega 
aos jovens e a toda sociedade. “Quanto mais debate tivermos, é melhor para os jovens, principalmente 
àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O apoio dos deputados é muito importante”, 
afirmou Edson.go entre Executivo e Legislativo existir, mais informação chega aos jovens e a toda sociedade. 
“Quanto mais debate tivermos, é melhor para os jovens, principalmente àqueles que estão em 
situação de vulnerabilidade. O apoio dos deputados é muito importante”, afirmou Edson.

Ex-prefeito de Jaguariaíva

No mesmo dia, esteve no 
gabinete o ex-prefeito de 
Jaguariaíva, Ademar de 
Barros, acompanhado do 
vereador Juninho Pemac, da 
assessora Nathanna Fraga e 
do presidente do PSC local, 
João Brisola.

Na oportunidade, foram 
discutidas demandas do 
município que tramitam nas 
secretarias de Estado e que 
estão sob o 
acompanhamento do 
parlamentar. 

Dia 12
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Demandas de Laranjeiras do Sul

Mais demandas

Na Sesa (Secretaria de Saúde), foi solicitado 
o mobiliário para a UBS da Barão, cuja obra 
está 95% concluída. De acordo com a 
prefeita, a unidade deve ser inaugurada 
dentro dos próximos meses. 
Na Seil (Secretaria de Infraestrutura e 
Logística), discutiu-se um novo cronograma 
para a retomada das obras de calçamento da 
Vila Rural. Também foi protocolado 
documento junto à Paraná Edificações 
solicitando agilidade no levantamento 
topográfico para solucionar o caso da Escola 
Técnica.

No ITCG (Instituto de Terras Cartografia e 
Geociências), foi discutida a situação 
referente à Linha Pechinski, que faz divisa 
com o município de Marquinho, e precisa da 
demarcação exata da divisa seca. 

No dia 13, a prefeita de Laranjeiras do Sul, 
Sirlene Svartz, acompanhada do secretário 
de Governo e Gestão, Gizélio Linhares, 
esteve no gabinete do deputado Artagão 
Júnior para tratar dos pleitos do município. 

Acompanhados da assessoria do 
parlamentar, foram a secretarias de Estado 
e demais órgãos para discutir os projetos.

Na Cohapar (Companhia de Habitação do 
Paraná), um dos assuntos foi o programa 
Família Paranaense, que atende famílias 
em vulnerabilidade social. O pedido foi para 
que seja dada agilidade no início do 
programa no município. Também pediram 
celeridade na liberação dos recursos do 
PHR (Plano de Habitação Rural).

Na Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior), em audiência com o 
secretário João Carlos Gomes, ficou pré-
definida até agosto a liberação dos recursos 
para a construção do Centro de 
Capacitação Técnica. O valor da obra é de 
R$ 350 mil.

Dia 13
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A presidente do Provopar Estadual, Carlise Kwiatkowski, disse que dará 
todo apoio à Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios de 
Guarapuava, atendendo pedido do deputado Artagão Júnior, em 
audiência realizada no dia 13.

O deputado acompanhou a presidente da Associação, Hildegart Victória 
Reinhofer, e demais diretoras que buscam parceria e apoio para os 
projetos sociais desenvolvidos, como o Projeto Jovens em Ação - 
Projeção, que tem como foco o desenvolvimento crianças e 
adolescentes em vulnerabilidade no Distrito de Entre Rios.

“Estamos diante de uma causa nobre e que precisa do apoio de 
toda comunidade”, disse Carlise.

Na Associação, são atendidas crianças e adolescentes entre 9 anos (5º 
ano escolar) a 17 anos, no turno inverso ao da escola, através de 
oficinas, atividade de recreação, refeições, atendimento individual e de 
grupo. É dado suporte às famílias através de reuniões, palestras, 
atendimento familiar, visitas da assistente social e psicóloga às 
residências e encaminhamento de casos, além de oferecer atividades 
como grupo de mães e ações de integração.

Associação de Entre 
Rios em parceria com 
o Provopar

Dia 13
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No mesmo dia, o 
deputado recebeu o 
vereador Olmir Santin, 
da Câmara Municipal 
de Guaraniaçu.

Na ocasião, discutiram 
assuntos de interesse 
do município e o 
cenário político local. 

Cantagalo, Lidianópolis e 
Marilândia do Sul

No dia 14, logo cedo, o deputado Artagão Júnior recebeu prefeitos no 
gabinete parlamentar, na Assembleia Legislativa.

Para discutir demandas, projetos e assuntos políticos, estiveram o prefeito 
de Cantagalo, Everson Konjunski, o prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio 
Barbosa (Magrelo), e o prefeito de Marilândia do Sul, Pedro Sérgio Mileski, 
que estava acompanhado da primeira-dama e secretária de Ação Social, 
Anderléia Bueno Mileski, e do secretário de Desenvolvimento Econômico do 
Município, Laudemir Peres. 

Vereador de Guaraniaçu
Dia 14
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No dia 19, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, e os gestores do 
hospital São Vicente de Paulo, João Flavio Ribeiro Wolff e Eduardo Percel Potulski, em audiência com o 
secretário de Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto.

Demandas foram apresentadas, como a regularização dos repasses mensais do Programa HospSus. De 
imediato, o secretário liberou R$ 100 mil, referentes a janeiro e fevereiro, e garantiu até o fim de maio o 
pagamento de mais R$ 100 mil, referentes a março e abril, além do pagamento dos partos qualificados.

O secretário também confirmou a inclusão do hospital São Vicente de Paulo, que atende a região central, 
no mutirão de cirurgias eletivas do Estado.

Ainda foi assegurado um convênio no valor de R$ 300 mil para a aquisição de um arco cirúrgico para a 
realização de cirurgias. As documentações necessárias já estão sendo providenciadas. 

Recursos para hospital de Pitanga

Dia 19
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Subsídios para combate à dengue e 
demais ações estratégicas

Municípios da base de 
representação do deputado 
Artagão Júnior estarão 
recebendo recursos da 
Secretaria de Saúde do Paraná 
para combate à dengue e outras 
doenças. Os recursos também 
são destinados à vacinação, 
investigação e controle de 
doenças transmissíveis, 
vigilância sanitária, vigilância 
ambiental, saúde do trabalhador 
e ações de promoção da saúde.

No dia 21, o deputado Artagão 
Júnior confirmou o repasse com 
o secretário de Saúde, Michele 
Caputo Neto. 

Somados, os recursos passam 
de R$ 1 milhão. 

Veja a lista ao lado.

Confira quais sãos os municípios:

Cândido de Abreu: R$ 47.34,70
Cantagalo: R$ 38.062,80
Diamante do Sul: R$ 38.819,39
Fernandes Pinheiro: R$ 26.293,81
Godoy Moreira: R$ 31.617,16
Guamiranga: R$ 27.720,06
Guarapuava: R$ 136.290,50
Ivaiporã: R$ 52.084,08
Jardim Alegre: R$ 44.548,94
Laranjeiras do Sul: R$ 51.515,31
Lidianópolis: R$ 32.008,07
Lindoeste: R$ 32.923,95
Lunardelli: R$ 27.335,48
Marilândia do Sul: R$ 29.822,95
Nova Cantu: R$ 35.692,51
Novo Itacolomi: R$ 25.834,23
Paranaguá: R$ 117.594,78
Pitanga: R$ 45.299,97
Porto Barreiro: R$ 31.829,54
Rebouças: R$ 31.860,09
Reserva: R$ 46.278,52
Rio Azul: R$ 33.422,09
Rio Branco do Ivaí: R$ 32.053,86
Santa Tereza do Oeste: R$ 37.828,90
São João do Ivaí: R$ 31.442,99
Teixeira Soares: R$ 36.486,58
Turvo: R$ 45.549,11
Ventania: R$ 23.711,15

Dia 21
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O deputado Artagão Júnior participou da reunião da CPI dos Caixas 
Eletrônicos, no dia 25, quando foi ouvido o diretor do Departamento 
de Inteligência do Estado do Paraná (Diep), Fábio Amaro. Vinculada à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária (Sesp), a Diep montou uma força-tarefa entre policiais 
civis e militares para combater os crimes de explosão de caixas 
eletrônicos no Estado.

“Entre 3h e 4h da manhã é o horário preferido dos criminosos”, 
disse Amaro. Segundo ele, as ações dos bandidos duram em torno de 
cinco minutos e os dias preferidos são quinta, sexta e sábado.

O diretor do Diep fez um apelo aos deputados membros da CPI para 
que haja uma mobilização acerca da utilização do dispositivo que 
libera uma tinta vermelha nas notas no momento da explosão. 
Segundo ele, há bancos que não possuem o equipamento, o que 
acaba facilitando o trabalho dos criminosos. “Se as agências não 
dificultarem a ação dos bandidos, fica muito mais difícil o 
trabalho da polícia”, ressaltou.

Criada em fevereiro deste ano, a força-tarefa já apresenta resultados 
positivos. Em fevereiro foram registradas 24 explosões, contra 13 em 
março, 9 em abril e 8 em maio. Em janeiro foram 25 ocorrências.

Maioria das explosões de 
caixas eletrônicos ocorre 
entre 3h e 4h da manhã

Dia 25
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No dia 27, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do vereador Carlão do 
Florisvaldo, de Borrazópolis, acompanhado do comerciante André Petrunko.

Carlão, entre outros assuntos, pediu ao parlamentar a intervenção junto ao 
Governo do Estado para a viabilização de um caminhão compactador de lixo 
para o município.

“O caminhão que faz a coleta em Borrazópolis é adaptado. Não é para este 
tipo de serviço, além de estar muito velho”, conta o vereador. 

Vereador de Borrazópolis 
pleiteia caminhão 
compactador de lixo

Dia 27
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Ivaiporã: R$ 580 mil (HospSus, Rede Mãe Paranaense e urgência e emergência - Instituto Bom 
Jesus).

Pitanga: R$ 432.527,79 (Fundo Municipal de Saúde), R$ 44 mil (Qualificação do Parto – Hosp. São 
Vicente de Paulo) e R$ 93.650,00 (HospSus, urgência e emergência – Hosp. São Vicente de Paulo).

Cerca de R$ 5 milhões em 
pagamentos para a Saúde

No dia 28, o deputado Artagão Júnior recebeu a confirmação do secretário de Saúde do 
Paraná, Michele Caputo Neto, da liberação de aproximadamente R$ 5 milhões destinados a 
diversos municípios de sua base. Os recursos se referem a repasses mensais de programas 
e demais ações de governo. Confira:

Dia 28
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Pinhão: R$ 28.440,00 (Qualificação do Parto – Hosp. Santa Cruz).

Cândido de Abreu:  R$ 302.126,40 (Fundo Municipal de Saúde) e R$ 13.320,00 (Qualificação do Parto).

Prudentópolis: R$ 3.780,00 (Qualificação do Parto – Hosp. Irmandade Sta. Casa de Misericórdia) e 
R$ 43.310,00 (Qualificação do Parto - Ass. Imaculada Virgem Maria).

Jardim Alegre: R$ 13.130,00 (Fundo Municipal de Saúde) e R$ 9 mil (Qualificação do Parto).

Rebouças: R$ 5.580,00 (Qualificação do Parto – Hosp. De Caridade Dona Darcy Vargas).

São João do Ivaí: R$ 10.260,00 (Qualificação do Parto).

Cantagalo: R$ 247.935,16 (Fundo Municipal de Saúde) e R$ 720,00 (Qualificação do Parto – Hosp. Santo 
Antônio).

Lunardelli: R$ 3.730,00 (Fundo Municipal de Saúde) e R$ 180,00 (Qualificação do Parto – Hosp. e 
Maternidade).

Guarapuava: R$ 923.500 (HospSus, Rede Mãe Paranaense e urgência e emergência - Hosp. de Caridade 
São Vicente de Paulo) e R$ 351.150,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Imbituva: R$ 131.530,00(Fundo Municipal de Saúde).

Paranaguá: R$ 173.150,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Irati: R$ 160.325,00 (Fundo Municipal de Saúde), R$ 720 mil (HospSus, Rede Mãe Paranaense e urgência 
e emergência - Santa Casa) e R$ 293 mil (obras na Santa Casa). 

Guamiranga: R$ 268.398,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Novo Itacolomi: R$ 10 mil (Fundo Municipal de Saúde).

Diamante do Sul: R$ 10.300,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Godoy Moreira: R$ 10.300,00(Fundo Municipal de Saúde).

Inácio Martins: R$ 416.416,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Lidianópolis: R$ 4.780,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Nova Cantu: R$ 5.140,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Marilândia do Sul: R$ 5.150,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Fernandes Pinheiro: R$ 6.740,00 (Fundo Municipal de Saúde).

Rio Azul: R$ 284.666,40 (Fundo Municipal de Saúde).

Teixeira Soares: R$ 106.444,06 (Fundo Municipal de Saúde).

Rosário do Ivaí: R$ 43.947,94 (Fundo Municipal de Saúde).

Reserva: R$ 82.263,58 (Fundo Municipal de Saúde).

Os recursos para o Fundo Municipal de Saúde são referentes a construções e reformas de Unidades Básicas 
de Saúde, além de qualificação da atenção primária
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Deputado comemora redução 
no índice de fumantes

Dia 29

No dia 29, o deputado Artagão Júnior divulgou nota enaltecendo a queda de 30,7% no total de 
fumantes no país nos últimos nove anos. Os dados são da Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) e indicam que 10,8% dos 
brasileiros mantêm o hábito de fumar. O índice é maior entre os homens - 12,8% contra 9% entre 
as mulheres. No Paraná, a média se mantém, com exceção de Curitiba que conta com cerca de 
14% de fumantes.  

O deputado Artagão Júnior, em 2009, foi o relator das emendas do Projeto de Lei nº 276/09 que 
proibiu o consumo do fumo em ambientes coletivos fechados em todo o Paraná. Com atuação 
destacada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Artagão Júnior trabalhou para que a lei 
fosse aprovada integramente, com a extinção dos lugares específicos para fumantes, os famosos 
fumódromos.

“Lembro que havia manifestações por parte de fumantes que defendiam a manutenção dos 
fumódromos, o que, a meu ver, não resolveria o problema. Então trabalhamos para que eles 
também fossem proibidos”, relembra o parlamentar. O projeto se tornou a Lei Estadual nº 
16239/09, também conhecida como a Lei Antifumo, que completa seis anos em setembro.

Segundo o médico pneumologista Jonatas Reichert, membro do Programa de Controle do 
Tabagismo da Secretaria de Saúde do Paraná, a lei foi um grande avanço no Estado. “Nós 
tínhamos estatísticas que apontavam que as pessoas queriam parar de fumar, mas não se 
sentiam estimuladas, pois nos lugares fechados havia gente fumando, principalmente nos 
bares e casas noturnas. A Lei Antifumo contribuiu e está contribuindo muito para a 
diminuição do número de fumantes”, ressalta.

No dia 31, foi comemorado o Dia Mundial sem Tabaco. Criada em 1988 pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a data visa alertar para os males causados pelo consumo de tabaco e incentivar 
a diminuição do tabagismo no mundo.
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em Maio.

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!

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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