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VEREADOR DE REBOUÇAS

Dezembro/2014

PROCURADOR DA ASP E DEPUTADO DISCUTEM PROJETO 

No dia 1º, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o advogado Rodrigo Hahn, 
procurador da Associação Sul-
Paranaense (ASP) da Igreja Adventista 
do 7º Dia.

Na ocasião, foram discutidas questões 
tributárias e projetos para instituições 
educacionais e de cunho filantrópico. 
Outras reuniões serão agendadas para 
discutir detalhes do anteprojeto. O 
assessor jurídico do deputado, Nelti 
Gonçalves, acompanhou a audiência.   

IVAIPORÃ, RIO AZUL E SÃO JOÃO DO IVAÍ 

No dia 2, estiveram no gabinete os prefeitos Carlos Gil (Ivaiporã), Fábio Hidek (São João do 
Ivaí) e Paulo Girardi (Rio Azul), acompanhado do engenheiro ambiental André Gembarowski.

Todos trataram de assuntos de interesse de seus respectivos municípios, como o 
acompanhamento do trâmite de convênios e informações sobre prazos e licitações.  
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VEREADOR DE REBOUÇAS
IVAIPORÃ VENCE PRÊMIO DE GESTÃO PÚBLICA 

Ainda no dia 2, o prefeito Carlos Gil  foi parabenizado pelo deputado e assessoria pelo Programa 
“Intersetorial de Enfrentamento às Situações de Violências”, vencedor do 2º Prêmio Gestor Público do 
Paraná. Por iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), 
o prêmio “visa reconhecer e contemplar o desenvolvimento de boas práticas administrativas e 
projetos de administração pública que resultaram em benefícios para as cidades, estimulando seu 
crescimento social e econômico”.

“Fico muito feliz pelo reconhecimento deste trabalho, que foi realizado em conjunto com nossas 
secretarias e demais entidades do município, com reuniões semanais. É um trabalho de boa vontade, 
de mobilização, que não custou nada. Todo mundo ajudou com informações, quando sabia de alguém 
ou de alguma família que estivesse passando por algum tipo de dificuldade. Como, por exemplo, os 
diversos encaminhamentos para tratamento de pessoas viciadas em crack, inclusive pais de família”, 
disse o prefeito.

Os projetos selecionados passam a fazer parte de um banco de dados acessível aos gestores 
públicos para que possam ser multiplicados em todos os municípios do estado. Nesta edição 
participaram 61 prefeituras, com 133 projetos nas mais diversas áreas de atuação, ultrapassando os 
números do ano passado, quando se inscreveram 49 municípios com 89 projetos. As premiações se 
distribuíram nas categorias Prêmio Especial, Prêmio Destaque Saúde, Prêmio Administração 
Tributária, Prêmio Tecnologia da Informação e Comunicação, Prêmio Gestor Público, Certificado de 
Reconhecimento e Menção Honrosa.

Após longo processo de avaliação por um comitê técnico, avaliação de campo e pela comissão 
julgadora, foram selecionados 36 finalistas provenientes de 30 municípios considerados detentores 
dos melhores projetos desenvolvidos no Paraná.
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VEREADOR DE REBOUÇAS
VISITA DE LUNARDELLI

No mesmo dia 2, o deputado Artagão Júnior 
recebeu, de Lunardelli, o vereador José Carlos 
Mendonça e o diretor do Colégio Estadual 
Geremias Lunardelli, Márcio Bortoloci.
Eles aproveitaram para agradecer o parlamentar 
pelos recursos (R$ 150 mil) viabilizados junto ao 
Governo do Estado que possibilitaram as 
reformas no colégio.

De acordo com o diretor, foi possível reformar 
os banheiros, fazer novas pinturas, construir 
áreas de acessibilidade, entre outros reparos. O 
colégio possui atualmente mais de 600 alunos.

VEREADOR DE REBOUÇAS
FERNANDES PINHEIRO NA SEDU

No dia 3, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de Fernandes Pinheiro, Oziel Neivert, 
em audiência na Sedu. Na ocasião, foram discutidos diversos assuntos de interesse do município, 
como o andamento de projetos e convênios.

Acompanharam a audiência o chefe de gabinete do prefeito, Paulo Padilha, o assessor do deputado, 
Wilson Pilarski, e o assessor técnico de planejamento da Sedu, Álvaro Padilha. 
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VEREADOR DE REBOUÇAS
PREFEITOS DE TURVO E VENTANIA

Também no dia 3, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Turvo, Nacir Bruger, e o 
prefeito de Ventania, José Luiz Bitencourt (Zélio), quando foram tratados assuntos de interesse 
de seus respectivos municípios.

De Turvo, acompanharam o prefeito o secretário de Educação, Gilmar Garcia de Almeida, o 
assessor jurídico, Luiz Cláudio Sebrenski, e o chefe do Incra do município, Jorge Mazurok.

De Ventania, estiveram com o prefeito o chefe de gabinete, Evandro Pinheiro, o controlador 
interno, Jean Silva, e o diretor do Colégio Estadual Pedro Marcondes, Nelson Fachi.

Turvo Ventania

PREFEITA DE PORTO BARREIRO

No dia 4, o deputado recebeu a 
prefeita de Porto Barreiro, Marinez 
Crotti, que trouxe documentações 
referentes a convênios que 
tramitam nas secretarias do 
Estado.

Acompanhada do secretário 
administrativo José Crotti, a 
prefeita protocolou na 
Sedu/Paranacidade o aditivo de 
prazo do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios). 
Os recursos de R$ 300 mil serão 
usados na compra do terreno onde 
será construído o Centro de 
Eventos.

Também foi protocolado no 
Instituto das Águas o aditivo de 
prazo do convênio de tubos de 
concreto, para o combate à erosão 
do solo. Os recursos são de R$ 
150 mil. 
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No mesmo dia 4, a campanha “Tecnologia e Dignidade Humana” foi apresentada ao deputado 
Artagão Júnior por membros do comitê organizador, vinculado à Secretaria da Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos do Paraná.

O objetivo da campanha é mobilizar o setor público e a sociedade civil organizada para o 
desenvolvimento de ações que contribuam para a garantia dos direitos humanos na internet.  

Do comitê, estiveram no gabinete Maristella Weiss Zimermann, Adriana Tavares, Walmir Victor 
Veiga, e a coordenadora Cineiva Campoli Paulino Tono, que também é membro da Comissão da 
Criança e do Adolescente da OAB Paraná.

A iniciativa também tem o apoio do Colégio Adventista Boqueirão. Walmir é professor, Adriana é 
coordenadora do Núcleo de Informática Educacional, e Cineiva é mãe de aluno.

De acordo com eles, foram realizadas 11 audiências públicas que culminaram na elaboração do 
Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná.

O deputado Artagão Júnior ficou sensibilizado com a importância da campanha e com o alcance 
da iniciativa, comprometendo-se a auxiliar na intermediação com demais órgãos do Governo do 
Estado. O parlamentar ainda está disponibilizando sua assessoria jurídica para ajudar na 
elaboração de um futuro projeto de lei a respeito do tema.

VEREADOR DE REBOUÇAS
TECNOLOGIA E DIGNIDADE HUMANA
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VEREADOR DE REBOUÇAS
AGRICULTURA DE CAMPINA DO SIMÃO TEM PROJETO CAMPEÃO

No dia 5, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do prefeito de Campina do Simão, 
acompanhado da primeira-dama, Maristela Brasil Miranda, da secretária de Agricultura, Elisane 
Barbosa, e do agricultor Gessoli Miguel Lourenço.

A comitiva também esteve no centro de exposições Expotrade, em Pinhais, para prestigiar a 
premiação da agricultora do município Letícia Jedenoralski, que, entre os paranaenses, ficou em 
primeiro lugar no programa “Empreendedor Rural”, promovido pelo Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), com o projeto de reforma e divisão de pastagem.

O deputado Artagão Júnior pediu ao prefeito que transmitisse os parabéns à Letícia. 
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Artagão Júnior participa de 
conferência no Peru para 
discutir alterações climáticas

No dia 7, o deputado Artagão Júnior foi a Lima, no 
Peru, para participar da COP 20 (Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que tem 
por objetivo traçar novas metas mundiais para conter 
a elevação da temperatura global. O parlamentar 
esteve no evento, na função de Tesoureiro-Geral da 
Unale (União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais), e voltou ao Brasil no dia 9.

Os debates em Lima aconteceram em meio à 
possível confirmação de que 2014 pode ser o ano 
mais quente já registrado desde 1880 e à ocorrência 
de fenômenos extremos do clima em diversas partes 
do mundo.

Objetivos

Os representantes de mais de 190 governos que 
integram Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em 
inglês) articulam por um documento que vai obrigar 
por força de lei seus signatários a tomar medidas 
para frear a elevação da temperatura global. O texto 
tem que ser aprovado e assinado até o final de 2015, 
durante a COP 21, em Paris, e seu conteúdo passará 
a vigorar a partir de 2020. O evento realizado no Peru 
serviu como um rascunho deste novo tratado.
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VEREADORES DE SÃO PEDRO DO IVAÍ

No dia 10, estiveram no gabinete 
do deputado Artagão Júnio os 
vereadores de São Pedro do Ivaí 
Rildo Camargo, Neri Carneiro 
Lobo, José Carlos de Souza 
(presidente da Câmara) e Marcos 
Mascate (vice-presidente).

Diversas demandas do município 
foram discutidas com o 
parlamentar, como projetos na 
área de saúde, recape asfáltico na 
rodovia Antônio Quinteiro (PR-
369), ligando São Pedro do Ivaí, 
Bom Sucesso e São João do Ivaí, 
e melhorias para o Colégio 
Estadual Carlos Silva. Todos os 
pleitos já estão sob o 
acompanhamento do deputado. 

LIDERANÇAS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Ainda no dia 10, o deputado recebeu o ex-secretário administrativo de Almirante Tamandaré, Gerson 
Colodel, quando discutiram o cenário político local. Acompanhou a reunião o ex-prefeito do município, 
Vilson Goinski. 
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Rádio T Cantagalo é inaugurada

No dia 11, a Rádio T Cantagalo 
(FM 89.9) foi inaugurada 
oficialmente. Liderada pela Rádio 
T Ponta Grossa, a nova estação 
em Cantagalo já conta com 
grade e atuação local. O 
deputado Artagão Júnior 
participou da inauguração, ao 
lado do prefeito Everson 
Konjunski, lideranças locais e 
comunicadores da emissora.  

Todas as emissoras que 
pertencem a rede Rádio T FM 
possuem condições técnicas 
para transmitir qualquer 
programa da marca, distribuindo 
ao vivo o conteúdo para todas as 
FMs da cadeia.



11Dezembro/2014

LARANJEIRAS DO SUL NO GABINETE

No dia 15, a prefeita 
de Laranjeiras do Sul, 
Sirlene Svartz, esteve 
no gabinete do 
deputado Artagão 
Júnior, acompanhada 
do marido, o 
cardiologista Tadeu 
Svartz. Juntamente 
com a assessoria do 
deputado, a prefeita 
ainda foi ao Provopar 
(Programa do 
Voluntariado 
Paranaense) e às 
secretarias do 
Desenvolvimento 
Urbano e do Esporte. 

IVAIPORÃ NO GABINETE

No dia 16, o deputado Artagão Júnior recebeu, na manhã desta terça-feira (16), o vereador de Ivaiporã 
Fábio Moraes, acompanhado da mãe, Graça Moraes, que é assessora de gabinete da Secretaria de 
Estado da Educação.

Na oportunidade, discutiram projetos educacionais para o município que serão desenvolvidos a partir do 
ano que vem. 
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Culto de Ação de Graças

Também no dia 16, o plenarinho da Assembleia 
Legislativa do Paraná ficou lotado, para o Culto de 
Ação de Graças, tradicionalmente realizado no 
final do ano. Participaram da cerimônia 
funcionários do legislativo, o capelão Padre José 
Aparecido Pinto e o Pastor Eliel Gaby. Além do 
deputado Artagão Júnior, entre os parlamentares, 
participaram Edson Praczyk, Dr. Batista, Gilson de 
Souza, Mara Lima e Jonas Guimarães.

O deputado Artagão Júnior usou a palavra: “Nós 
temos aqui uma casa de leis, de representação 
do povo. Cada um de nós, como instrumento 
na mão de Deus, devemos fazer com que esta 
casa siga os seus mandamentos, os seus 
preceitos e ensinamentos, porque se nós nos 
afastarmos deles, não só nós, mas todo o povo 
padecerá. Que nós possamos servir como 
bons testemunhos, para fazer a obra que ainda 
deve ser feita. Que Deus possa continuar nos 
abençoando como tem feito até aqui, nos 
dando saúde, clareza de entendimento e nos 
ajudando a ter a convicção de que ao lado Dele 
sempre seremos vitoriosos. Que Deus abençoe 
a cada um. Feliz natal e um ótimo 2015”.

Também abrilhantou o culto o coral feminino 
“Adoração e Louvor”. 
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Homenagem às 
câmaras de vereadores 
que economizaram 
recursos Ainda no dia 16, a Assembleia Legislativa 

homenageou as câmaras municipais 
paranaenses que, a exemplo do que o Legislativo 
estadual realizou nos últimos quatro anos, 
adotaram medidas de austeridade e 
proporcionaram economias orçamentárias. Esses 
recursos foram devolvidos aos cofres dos 
executivos municipais para que lhes dessem um 
novo destino, em benefício das comunidades 
locais.

Artagão Júnior esteve com os vereadores Gerson 
Derbli, Marcelo Dau, Renê Américo Romanischen 
e Josnei Freitas (Cândido de Abreu), Vilson 
Menon e Amilton Kominski (Irati), Zezinho e João 
Paulo (Santa Tereza do Oeste), Vanderlei da 
Fonseca e Hiário Nunes (Lindoeste) e Salvador 
Braga e Tiago Raimundo (Nova Cantu). Cândido de Abreu

Irati

Lindoeste

Santa Tereza do Oeste

Nova Cantu
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SAÚDE DE PITANGA

No dia 17, o prefeito de 
Pitanga, Altair Zampier, 
solicitou o apoio do deputado 
Artagão Júnior na luta contra 
o fechamento do Hospital 
São Vicente de Paulo, que já 
vem sendo anunciado pela 
provedoria. O único hospital 
do município atende cerca 
de 200 mil habitantes de sete 
cidades da região e está 
passando por graves 
problemas financeiros. 

EDUCAÇÃO DE GUARAPUAVA

Ainda no dia 17, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita de dois diretores de colégios estaduais de 
Guarapuava: Marlon Douglas Pires, do colégio César Stange, e Luiz Alberto Ogibowski, do colégio 
Maria de Jesus Pacheco Guimarães.

Na oportunidade, foram discutidos projetos de ambas as instituições de ensino que serão trabalhados 
em parceria com o parlamentar a partir do próximo ano. 
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Diplomação

No mesmo dia 17, o deputado Artagão Júnior, reeleito para o quarto mandato com 78.594 votos - a quarta 
maior votação do Estado, foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE), em cerimônia 
realizada no Teatro Positivo, em Curitiba.
Também foram diplomados os eleitos para os cargos de governador, vice, federais, senador e os 
suplentes. A diplomação confirma a legitimidade para o exercício do cargo perante a justiça eleitoral.
O deputado Artagão Júnior, assim como os demais deputados estaduais eleitos, será empossado no dia 1º 
de fevereiro.
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Inauguração do novo fórum da 
Comarca de Guarapuava

No dia 18, o deputado Artagão Júnior participou da 
inauguração do novo Fórum da Comarca de 
Guarapuava. Localizado na Avenida Manoel Ribas, 
500, bairro Santana, as novas instalações do Fórum 
Desembargador Ernani Guarita Cartaxo foram 
edificadas em um prédio com quatro pavimentos e 
subsolo, distribuídos em 14.303,12 m² de área 
construída. O valor total do novo Fórum é R$ 
36.792.523,31, custeado pelo Fundo de 
Reequipamento do Poder Judiciário (Funrejus).

A comarca de Guarapuava abrange também os 
municípios de Candói, Turvo, Campina do Simão e Foz 
do Jordão.

A solenidade contou com as presenças do presidente 
do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), 
desembargador Guilherme Luiz Gomes, do 1º Vice-
Presidente, desembargador Paulo Roberto 
Vasconcelos, dos diretores do Fórum de Guarapuava, 
Nestário da Silva Queiroz e Christine Kampmann 
Bittencourt, entre outras autoridades.
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Artagão de Mattos Leão recebe 
Comenda Estadual do Pinheiro

No dia 19, dia em que se comemora 161 anos de 
emancipação política do Paraná, o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR), Artagão de Mattos Leão, foi 
condecorado com a Ordem do Pinheiro, a mais alta honraria 
do Governo do Paraná.

Outras 45 personalidades de destaque, como nas artes, 
ciência, política, economia, administração pública, 
empresariado, entre outras áreas, também receberam a 
honraria. O deputado Artagão Júnior, filho do presidente do 
TCE, prestigiou a cerimônia.

Natural de Guarapuava, advogado e com uma carreira pública 
iniciada na chefia de gabinete da Secretaria de Estado do 
Interior e Justiça, Artagão de Mattos Leão foi deputado 
estadual por duas legislaturas. Em 1991 foi nomeado 
conselheiro do TCE-PR e, no órgão de controle, já atuou 
como corregedor-geral e ocupou, por três vezes, a sua 
presidência.



A Assembleia Legislativa entra em recesso no dia 
19. Os trabalhos no gabinete do deputado Artagão 
Júnior voltam no dia 5 de janeiro.  
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