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Atendimento aos prefeitos
No dia 1º, o deputado Artagão Júnior recebeu prefeitos de 
sua base política que vieram tratar dos pleitos que tramitam 
nas secretarias de Estado. 

Laranjeiras do Sul

Marilândia do Sul

Lunardelli 
e Rio Branco do Ivaí

Rio Azul



Abril/2015 3

Reforçando pleitos dos 
municípios no DER-PR

No dia 6, em audiência com o diretor-geral do 
DER-PR, Nelson Leal Júnior, o deputado 
Artagão Júnior reforçou pleitos dos municípios 
de sua base de representação.

Entre eles, o deputado mais uma vez solicitou 
a cessão de uso de duas usinas de asfalto, 
uma para Rio Azul e outra para Pitanga. O 
diretor-geral do DER sinalizou positivamente 
para o atendimento de ambas as demandas. 

Ainda na audiência, também foram discutidas a 
construção de pontes e a elevação da PR-650, 
entre São João do Ivaí e Godoy Moreira; a 
construção da ponte da PR-239, em Nova 
Cantu; a manutenção de trechos na PRT-535, 
entre Cândido de Abreu e Rio Branco do Ivaí, 
recentemente estadualizada, entre outras 
demandas.  
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Sancionada a 
lei que cria a 
Nota Fiscal 
Paranaense

Também no dia 6, o governador Beto Richa 
sancionou a Lei nº 18.451/2015, criando a 
Nota Fiscal Paranaense. O objetivo do 
programa é incentivar os contribuintes que 
adquirem mercadorias, bem e serviços de 
transporte interestadual a exigir do 
fornecedor a entrega do documento fiscal 
hábil.

O deputado Artagão Júnior, antigo defensor 
do projeto, relembra que o retorno é em 
dinheiro, chegando a 30% do ICMS de 
cada compra, através do acúmulo de 
pontos. O parlamentar vem trabalhando no 
projeto desde 2011, ano em que 
apresentou a Indicação Legislativa nº 2328.

Pelo programa, o valor do crédito 
acumulado é depositado em conta corrente 
ou caderneta de poupança do contribuinte.

“Outra opção para o cidadão é que ele 
poderá utilizar os créditos para reduzir o 

valor do IPVA do exercício seguinte. 
Meus sogros, que moram em São Paulo, 
conseguem abater o valor integral do 
IPVA todos os anos. Lá, o programa está 
consolidado. Além do consumidor 
receber benefícios diretos, o Estado 
paulista aumentou em mais de 30% a 
sua arrecadação, combatendo a 
sonegação fiscal e aumentando o poder 
de investimento. Não tenho dúvidas que 
será um grande avanço aqui no Paraná 
também”, reforça o deputado Artagão 
Júnior. 

Agora cabe a equipe técnica da Secretaria 
da Fazenda viabilizar a implantação e a 
operacionalidade do programa em todo o 
Estado. De acordo com gerente do projeto, 
o auditor fiscal Márcio Luís Trentin, o 
objetivo é que o programa seja de fácil 
utilização para o usuário paranaense. 
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Prefeito Magrelo 
trabalhando nos pleitos 

No dia 7, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio Barbosa 
(Magrelo), quando foram discutidos pleitos do município. Acompanhado da assessoria do 
parlamentar, o prefeito foi à Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano), onde foram 
solicitados os recursos para o término das obras do programa “Calçadas do Paraná”.

Na Seab (Secretaria de Agricultura e Abastecimento), foi discutido o andamento das obras do 
programa de calçamento em estadas do interior. No Instituto das Águas, o prefeito Magrelo 
reforçou o pedido de tubos de concreto para combater a erosão do solo e a perfuração de 
novos poços artesianos. Também foi à Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), onde o 
assunto foi a construção de casas populares em terrenos que já foram doados ao Estado pela 
prefeitura.

Nova Cantu e Ventania

No mesmo dia, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o 
prefeito de Nova Cantu, 
Airton Agnolin, e o prefeito 
de Ventania, José Luiz 
Bitencourt (Zélio). 

Na oportunidade, os 
prefeitos discutiram as 
demandas de seus 
respectivos municípios que 
tramitam nas secretarias de 
Estado. 
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Infraestrutura e 
maquinário para 
Novo Itacolomi 

Ainda no dia 7, o prefeito de Novo Itacolomi, Roberto 
Munhoz (Polaco da Pá), esteve no gabinete do 
deputado, oportunidade em que foram tratados 
assuntos de interesse do município. O prefeito esteve 
acompanhado do funcionário da secretaria municipal 
de Educação, Osvaldo Antonio Filho.

Polaco da Pá está em negociação com a Sedu, para 
a liberação de R$ 1,1 milhão, através de 
financiamento. Deste montante, R$ 400 mil serão 
investidos em calçadas no quadro urbano, R$ 350 mil 
na aquisição de uma escavadeira elétrica e R$ 350 
mil na reforma do Clube 28 de Setembro e do campo 
de futebol anexo.

TAC pode ser a solução para a Escola 
Técnica de Laranjeiras do Sul 
No dia 8, em reunião na superintendência do 
Dnit-PR, houve um grande avanço para 
resolver o impasse envolvendo a construção 
da Escola Técnica de Laranjeiras do Sul, às 
margens da BR-158.

Mesmo o Dnit tendo notificado por diversas 
vezes a prefeitura no início da obra, parte da 
escola foi construída sobre a área de 
segurança de 15 metros (área não edificável), 
o que levou a Justiça a pedir a demolição do 
prédio. “O problema é com a lei”, resumiu o 
superintendente do Dnit, José da Silva Tiago.

O diretor-geral da Paraná Edificações, Luiz 
Fernando Jamur, também reforçou: “A 
prefeitura à época emitiu um alvará irregular, 
totalmente inadequado, desrespeitando a faixa 
não edificável”. A obra foi iniciada em 2011, na 
gestão do então prefeito Berto Silva. A 
sugestão do superintendente do Dnit é firmar 
um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) entre as 
partes envolvidas, tornando a faixa de domínio 
assimétrica em frente à escola. Depois que 
estiver concluído todo o levantamento 
topográfico da área atingida, serão feitas as 
desapropriações e em seguida a declaração de 
utilidade pública federal, solucionando o 
problema com o Dnit. Concluída a formulação 
do TAC, o trabalho será de apresentar à 
Justiça para que autorize o funcionamento da 
Escola.

O deputado Artagão Júnior foi representado na 
reunião pelo chefe de gabinete Wilson Pilarski. 

Também participaram da reunião o secretário de 
Governo e Gestão da prefeitura, Gizélio Linhares; 
os vereadores Darci Massuqueto e Junior Gurtat; 
o superintendente de Desenvolvimento 
Educacional do Paraná (Sude), Jaime Sunye 
Neto; a procuradora federal Denise Olveira Lirio 
Santos; e o chefe de gabinete da deputada 
federal Leandre Dal Ponte, Flores Pilarski. 
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Reunião da Unale e entrega 
de convite a Eduardo Cunha

No dia 9, o deputado Artagão Júnior foi a Brasília para participar da 3ª Reunião Ordinária da 
Diretoria da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), entidade da qual o 
deputado é o Tesoureiro-Geral.
Após a reunião, os parlamentares foram à Câmara dos Deputados, oportunidade em que 
entregaram o convite da 19ª Conferência Nacional da Unale ao presidente do legislativo, Eduardo 
Cunha.
A conferência deste ano, cujo tema é “Mudanças Globais e os Novos Rumos”, será realizada em 
Vitória (ES), entre os dias 10, 11 e 12 de junho.
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Solenidade em 
comemoração à filantropia 
do Instituto Virmond

No dia 10, em Guarapuava, o deputado Artagão Júnior participou 
de solenidade em comemoração ao reconhecimento da filantropia 
do Hospital Santa Tereza, agora oficialmente Instituto Virmond.

Estiveram presentes diversas autoridades que também ajudaram 
no trabalho para conseguir o certificado filantrópico junto ao 
Ministério da Saúde.

“Agora o hospital está apto a firmar convênios com os 
governos estadual e federal e também fica desonerado do 
pagamento de impostos. O hospital vinha sofrendo com 
prejuízos, e agora com a filantropia passa a ter um equilíbrio 
melhor de suas contas”, resumiu o deputado.

Só em impostos, o hospital pagava entre R$ 150 mil a R$ 180 mil 
por mês.

“Com certeza, é mais uma grande conquista para a saúde de 
Guarapuava e região”, completou Artagão Júnior. 
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Inauguração da Escolinha 
do Coxa em Pitanga

No dia 12, o deputado Artagão Júnior foi a 
Pitanga para a inauguração oficial da 
Escolinha de futebol do Coxa.

O parlamentar foi quem interveio junto à 
diretoria do Coritiba Futebol Clube para 
que firmasse convênio com a secretaria 
de Esportes e Lazer do município.

A Escolinha, totalmente gratuita, atende o 
publico infantojuvenil, para crianças e 
jovens de 6 a 17 anos. O principal objetivo 
é formar atletas que possam ser 
encaminhados para a prática do futebol 
no Coritiba e em outras agremiações.
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Godoy Moreira e 
Santa Tereza do Oeste  
No dia 14, o deputado atendeu o prefeito de Godoy Moreira, 
Primis de Oliveira, e o prefeito de Santa Tereza do Oeste, 
Amarildo Rigolin. 

O prefeito Primis tratou de vários demandas, discutindo linhas 
de crédito, projetos para saúde, educação e infraestrutura. 

O prefeito Amarildo Rigolin esteve acompanhado do contador Julio 
Valdomeri. Eles foram à Sedu para discutir linhas de crédito para o 
município. À tarde, o vereador Marcão também esteve no gabinete. 

Godoy Moreira

Santa Tereza do Oeste
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No dia 15, o deputado Artagão Júnior atendeu os municípios 
de Paranaguá, Irati e Rio Azul. 

Paranaguá, Irati e Rio Azul

Rio Azul

Irati

Paranaguá

Como prefeito em exercício de Paranaguá, o presidente da Câmara, Jozias de Oliveira 
Ramos, acompanhado do secretário de Obras, Juliano Vicente Elias, solicitou apoio do 
deputado na busca de recursos federais para a recuperação da Avenida Ayrton Senna, 
num trecho de 6,3 km.

O provedor da Santa Casa de Irati, Germano Strassmann, e o diretor financeiro Sidnei João 
Barankevicz solicitaram a intervenção do parlamentar junto à Secretaria de Saúde do Paraná 
para a retomada das obras de ampliação do Pronto Socorro.

O prefeito Paulo Girardi e o presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Rio Azul 
(Coafra), José Ferreira Albuquerque, estiveram no gabinete. A cooperativa foi a vencedora de 
recente licitação da prefeitura de Curitiba para o fornecimento de cerca de R$ 800 mil em alimentos. 
No mesmo dia, o contrato foi assinado.
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Ainda no dia 15, o deputado Artagão Júnior recebeu outras visitas no 
gabinete. confira:

Mais atendimentos

Esteve no gabinete o suplente de deputado estadual pelo PP, Ronaldão do Povo, cuja base 
eleitoral é Irati e região.

Ronaldão, que esteve acompanhado do empresário Taras Demczuk, fez 16.332 votos no pleito de 
2014. 

Irati

O chefe do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, Marlon Douglas Pires, conversou com 
o deputado sobre a reunião das chefias de núcleo com o secretário de Educação, Fernando 
Xavier, realizada no mesmo dia. Na reunião, foi discutido o Plano Estadual de Educação (PEE).

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

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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