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Demandas da área social de 
Godoy Moreira e Paranaguá

No dia 3, o deputado Artagão Júnior 
esteve em audiência com a secretária 
da Família e Desenvolvimento Social, 
Fernanda Richa quando levou 
demandas de Godoy Moreira e 
Paranaguá.

Godoy Moreira

Primeiramente, acompanhado do 
prefeito de Godoy Moreira, Primis de 
Oliveira, foi solicitada a inclusão de 
mais famílias nos programas sociais 
da secretaria, em especial no 
programa Renda Família Paranaense, 
que consiste na transferência de renda 
complementar a famílias carentes do 
Paraná. A secretária garantiu que o 
trabalho para incluir mais famílias no 
município já está sendo feito.

O prefeito Primis também solicitou a 
doação de um veículo para o Creas 
(Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social) e outro para a 
Casa Lar em São João do Ivaí, que 
atende Godoy Moreira e Lunardelli.

Paranaguá 

Juntamente com o prefeito de 
Paranaguá, Edison Kersten, foi 
discutida a obra do Centro da 
Juventude, que está parada. Fernanda 
Richa se comprometeu em solicitar 
pessoalmente à Paraná Edificações 
celeridade nos estudos da planilha de 
custos, para que seja encaminhado o 
pleito para a Secretaria da fazenda. A 
estimativa é que a obra se aproxime 
de R$ 3 milhões. 
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Instituto Virmond de Guarapuava

Ainda no dia 3, de Guarapuava, o deputado Artagão Júnior recebeu o diretor 
administrativo da Associação Frederico Guilherme Keche Virmond (antigo Hospital 
Santa Tereza), João Carlos Haick. Ele trouxe demandas da associação que aguardam 
homologação na Secretaria de Saúde, como programas e convênios para atender os 
pacientes do SUS.

“São repasses, pedidos de equipamentos e melhorias para o hospital, que 
enfrenta dificuldades financeiras”, disse João Carlos.

No dia 12, foi realizada uma reunião na Secretaria de Saúde. Ver página 8.
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Guamiranga, Jardim Alegre 
e Teixeira Soares recebem 
linha de crédito da Sedu

No dia 4, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou os prefeitos de 
Guamiranga, Jardim Alegre e 
Teixeira Soares em evento no 
Palácio Iguaçu, quando foram 
assinados convênios, autorizadas 
licitações e homologadas obras e 
aquisições de equipamentos, 
através de financiamento.

O município de Guamiranga foi 
autorizado a licitar obras de recape 
asfáltico e calçadas no quadro 
urbano. São R$ 350 mil 
financiados pela 
Sedu/Paranacidade e R$ 68 mil de 
contrapartida da prefeitura. 

Jardim Alegre recebeu a 
homologação para adquirir um 
micro-ônibus, que estará à 
disposição da Saúde. O valor do 
financiamento é de R$ 266 mil.

Já Teixeira Soares recebeu a 
autorização para licitar obras de 
pavimentação asfáltica no bairro 
Parque Cidade Nova. Serão R$ 
800 mil através da linha de crédito 
e mais R$ 195 mil de contrapartida 
da prefeitura. 

Jardim Alegre

Teixeira Soares

Guamiranga
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Criação da Região 
Metropolitana de 
Guarapuava é 
discutida em reunião 
na Assembleia 
Legislativa

No dia 5, uma reunião marcada pelo deputado 
Artagão Júnior e pelo presidente da Cantuquiguaçu, 
prefeito de Quedas do Iguaçu, Edson Hoffmann 
Prado, o Jacaré, foi realizada na Assembleia 
Legislativa. A reunião serviu para esclarecer pontos 
a respeito do projeto de lei complementar que cria a 
Região Metropolitana de Guarapuava (RMG), de 
autoria dos deputados Artagão Júnior e Bernardo 
Ribas Carli.

Participaram da reunião os deputados Artagão 
Júnior, Paulo Litro, Professor Lemos e Nereu Moura 
e prefeitos da região da Cantuquiriguaçu: Sirlene 
Svarts (Laranjeiras do Sul), Neri Quatrin (Foz do 
Jordão), José Zgoda (Espigão Alto do Iguaçu), além 
do prefeito Jacaré. Também esteve presente o 
secretário de Governo e Gestão de Laranjeiras do 
Sul, Gizélio Linhares.

Inicialmente, o prefeito Jacaré manifestou a 
intenção de se criar a região metropolitana da 
Cantuquiriguaçu, com sede em Laranjeiras do Sul. 
O deputado Artagão Júnior explicou que, 
inicialmente, havia a intenção de criar as duas 
regiões, a de Laranjeiras do Sul e a de 
Guarapuava.

Porém, a Lei Federal nº 13.089/2015, Estatuto da 
Metrópole que regulamenta a criação de regiões 
metropolitanas, não permite a criação da região 
metropolitana de Laranjeiras do Sul. Os critérios 
foram estabelecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) com base na 
abrangência, densidade populacional, entre outras 
exigências.

“Fiz o que a lei permite e o que considero ser 
bom para a região”, completou Artagão Júnior.

Território da Cidadania

Também foi levantada a questão de que a maioria 
dos municípios que seria abrangida pela RMG fazer 
parte de Territórios da Cidadania, programa do 
governo federal lançado em 2008 que facilita linhas 
de crédito da União. Diante desta informação, 
surgiu a dúvida se os municípios abrangidos pela 
RMC continuariam tendo acesso aos benefícios do 
Território da Cidadania.

“Todos os municípios da Cantuquiriguaçu 
pertencem ao Território da Cidadania, o que 
gera benefícios. Antes de incluir estes 
municípios em uma região metropolitana, 
precisamos analisar quais as perdas que isso 
causaria, tendo em vista que alguns programas 
federais excluem automaticamente municípios 
que fazem parte destas regiões”, argumentou 
Gizélio Linhares.

Ficou acordada na reunião a criação de uma 
comissão formada pelos deputados que 
representam a região para discutir melhor a 
matéria. 

A prefeita Sirlene Svartz propôs que, após o 
levantamento detalhado de informações sobre o 
tema, seja realizada uma reunião com os prefeitos 
da Cantu. 

Atualmente, o estado possui oito regiões 
metropolitanas: Curitiba, Londrina, Maringá, 
Cascavel, Umuarama, Campo Mourão, Toledo e 
Apucarana.
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Marilândia do Sul prestes a 
inaugurar 162 casas

Também no dia 5, o prefeito de 
Marilândia do Sul, Pedro Sérgio 
Mileski, esteve no gabinete do 
deputado Artagão Júnior, 
oportunidade em que discutiram a 
inauguração de casas populares.

“Estamos com 162 casas no 
quadro urbano cujas obras estão 
85% finalizadas. Esperamos estar 
inaugurando em breve”, disse o 
prefeito.

Acompanhado da primeira-dama e 
secretária de Assistência Social, 
Anderléia Bueno Mileski, o prefeito 
também foi ao Provopar (Programa 
do Voluntariado Paranaense), onde 
recebeu roupas e calçados que 
serão entregues a famílias carentes 
do município. 

No dia 11, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita dos vereadores de 
Diamante do Sul Valdomiro Bueno de Lima (presidente da Câmara) e Juvenal da 
Cruz Campanholi, acompanhados da controladora interna Celia Ferreira Lopes.

Na ocasião, pediram ao deputado atenção especial às demandas do município 
junto ao Governo do Estado.

Vereadores de Diamante do Sul
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Prefeito e vereadores de Santa 
Tereza do Oeste solicitam 
trincheira na BR-163

Ainda no dia 11, o deputado Artagão Júnior recebeu uma comitiva de Santa Tereza do Oeste, 
liderada pelo prefeito Amarildo Rigolin. Estiveram a primeira-dama e secretária de Assistência 
Social, Marcia Rigolin, o secretário de Indústria e Comércio, Edegar Schmidt Proença (Nísio), 
e os vereadores Marcos Aurélio Alves (Marcão) e João Paulo Pereira.

Na oportunidade, foram discutidas as obras de duplicação na BR-163 que estão prestes a ser 
iniciadas. O pleito junto ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) é 
para que seja construída uma trincheira para facilitar o acesso da BR ao município.

“Só um lado da cidade vai ter acesso direto à rodovia. Pra chegar ao outro lado, os 
motoristas terão que fazer um desvio de uns três quilômetros. O município não pode 
ser penalizado. O desenvolvimento tem que ser igual”, justificou o prefeito. 
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Como entidade filantrópica, Hospital 
Santa Tereza consegue liberações na 
Secretaria de Saúde

No dia 12, o deputado Artagão 
Júnior participou de reunião com o 
secretário da Saúde do Paraná, 
Michele Caputo Neto, onde foi 
atendida uma série de 
reivindicações do Instituto Virmond 
de Guarapuava (Hospital Santa 
Tereza), agora com o certificado de 
entidade filantrópica. A concessão 
do título, antiga reivindicação do 
hospital, foi confirmada no Diário 
Oficial da União, através da Portaria 
n º 205.

Participaram da reunião os 
deputados Bernardo Carli e Cristina 
Silvestri, além da administração do 
Instituto Virmond e representantes 
da prefeitura.

Entre as reivindicações, destaca-se 
a inclusão do hospital no programa 
“HospSus”, cujos repasses mensais 
se aproximarão de R$ 160 mil para 
atendimentos de urgência e 
emergência, incentivo à qualificação 
do parto e plantão obstetrícia, que 
fazem parte da Rede Mãe 
Paranaense. Todo o processo de 
inclusão dever ser concluído antes 
do primeiro semestre deste ano.

A habilitação para o atendimento de 
psiquiatria, com pacientes com 
transtorno mental decorrentes de 
uso de álcool e drogas, foi outro 
assunto discutido. Hoje, o hospital 
conta com 11 leitos. O mínimo 

exigido são 19 para o início dos 
atendimentos. O secretário Caputo 
Neto se comprometeu a fazer os 
ajustes em parceira com a 5ª 
Regional de Saúde e os diretores 
do Santa Tereza.  

Trauma, Cuidados Prolongados e 
Ortopedia

O atendimento de trauma, com 
pacientes com graves lesões, 
também foi garantido pela 
Secretaria. O processo de 
autorização ainda depende de 
credenciais do Ministério da Saúde. 
O mesmo caso ocorre com os 
Cuidados Prolongados, que são 
atendimentos a pessoas 
hospitalizadas que necessitam de 
cuidados em reabilitação intensivos, 
semi-intensivos ou não intensivos 
para o restabelecimento das 
funções e atividades, bem como 
para a recuperação de sequelas; 
por exemplo, casos de AVC.

A disponibilização de um aparelho 
Arco em C ( para exames 
cardiovasculares e ortopédicos) 
também foi garantida. 
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Artagão Júnior solicita celeridade 
em projetos para construção de 
casas populares

No dia 12, o deputado Artagão Júnior esteve em audiência com o presidente da 
Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), Abelardo Lupion.

Entre os assuntos discutidos, o deputado pediu atenção especial aos projetos para 
construção de casas populares em Rio Azul, Godoy Moreira e Jardim Alegre.

Lupion afirmou que o compromisso da Cohapar é continuar o processo de 
construção de casas em todo o Estado, ressaltando a prioridade na conclusão dos 
projetos que estão em andamento. 
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No dia 16, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o presidente da Câmara de 
Boa Ventura de São Roque, Joanis 
Pereira Ferreira, acompanhado da 
vereadora Julcimara Dall Agnol dos 
Anjos, do diretor da Câmara, Gilnei 
Luís Kunast, e dos agricultores Julio e 
Osmar kruger.

Na ocasião, apresentaram demandas a 
serem trabalhadas junto aos órgãos 
competentes, como a revogação do 
sistema Faxinal, que é uma forma de 
organização camponesa com o uso 
comum de terras para a criação de 
animais e cultivo de alimentos.

Também transmitiram o anseio de acadêmicos da Unicentro de Guarapuava e Pitanga, pedindo o apoio para 
que sejam mantidos os dois campi que atualmente passam por dificuldades financeiras. 

Comitiva de Boa Ventura de São Roque

Demandas de Porto Barreiro

Também no dia 16, a prefeita de Porto Barreiro, Marinez Crotti, e o secretário administrativo José 
Crotti estiveram no gabinete do deputado, quando foram discutidos os principais pleitos do município. 
Na Secretaria de Educação, a pauta foi a construção da quadra de esportes do Colégio Estadual 
Gabriela Mistral, obra que já foi licitada duas vezes e que não teve empresa interessada. “Estamos 
com todas as documentações necessárias e aptos a receber a obra. Esperamos uma solução 
rápida para o início desta obra”, disse a prefeita, ressaltando que é uma grande demanda da 
comunidade escolar.

Ainda foram ao DER, onde foi discutido o programa “Caminho das Pedras”. Serão pavimentados 6 km 
com pedras irregulares. Um trecho sai da sede e vai até à Vila Rural. O outro trecho sai da sede e vai 
à Água do Boi. As obras estão licitadas e aguardam a abertura do Orçamento do Estado.

A prefeita e o secretário também foram ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 
e à Secretaria de Segurança Pública, onde trataram de assuntos referentes ao acampamento Porto 
Pinheiro, na Fazenda Manasa.
. 
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Porto de Paranaguá 
completa 80 anos 
com inaugurações 
de shiploaders

O deputado Artagão Júnior parabenizou a Appa. 
“Sabemos que estes novos shiploaders 
aumentarão em 33% a produtividade do Porto 
de Paranaguá, tão importante para a economia 
do Estado e do Brasil. A nossa parceria com o 
prefeito Edison tem nos feito entender cada dia 
mais a magnitude do porto. E a parceria entre o 
município e a Appa facilita o nosso trabalho na 
Assembleia Legislativa e junto ao Governo do 
Estado para o desenvolvimento das ações para 
Paranaguá e também para o litoral”, disse o 
parlamentar.

A Appa investiu R$ 59 milhões na compra de quatro 
novos carregadores, sendo que dois deles estão 
sendo montados e deverão entrar em operação no 
próximo semestre.

No dia 17, o Porto de Paranaguá completou 80 anos, com a realização de uma solenidade que marcou o 
início das operações de dois novos shiploaders (carregadores de navio), substituindo equipamentos 
adquiridos na década de 70.

O evento, organizado pela a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), foi realizado no 
Corredor de Exportação e contou com a presença do deputado Artagão Júnior, do prefeito de Paranaguá, 
Edison Kersten, além da funcionários do porto e diversas autoridades ligadas à área portuária.
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Secretaria do Meio Ambiente

Também no dia 17, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do assessor parlamentar da Secretaria do 
Meio Ambiente, Paulo Bueno Netto.

Na oportunidade, foram discutidos assuntos referentes à secretaria, como orientações sobre o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e o Sistema Faxinal.

“É importante para a Secretaria do Meio Ambiente este contato com os parlamentares, que estão 
mais próximos dos prefeitos e lideranças municipais. Então estamos procurando fazer 
orientações a respeito de prazos, informações técnicas e também dizer que o secretário Ricardo 
Soavinski está de portas abertas para atender o deputado”, disse o assessor Paulo. 

Vereadores de Colombo

“Temos terminais que precisam ser integrados, como o do Roça Grande, e outros que correm o risco 
de serem desintegrados, como os terminais do Guaraituba e Maracanã, que já sofreram com isso. 
Pedimos o apoio do deputado para que some forças conosco nesta demanda”, disse o presidente da 
Câmara, acompanhado dos vereadores Renato Lunardon, Gil Gera, Renato da Farmácia, Pastor Antônio e 
Eurico Dino. 

No dia 18, o deputado Artagão Júnior 
recebeu vereadores de Colombo, que, 
entre outras demandas do município, 
pediram o apoio do parlamentar para 
que seja mantido o modelo de 
transporte integrado na Região 
Metropolitana de Curitiba.
De acordo com o presidente da 
Câmara, Professor Waldirlei, foi criada 
uma frente parlamentar no município 
para discutir o assunto. Ainda segundo 
ele, Colombo é o município da região 
metropolitana que mais possui usuários 
do sistema.
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Construção de casas em São João do Ivaí

Também no dia 18, o prefeito de São João do Ivaí, 
Fábio Hidek, foi atendido pelo deputado Artagão Júnior, 
oportunidade em que foram discutidos projetos 
habitacionais do município.

O prefeito, acompanhado da assessoria do 
parlamentar, ainda foi à Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná), onde foi pedido agilidade no 
andamento das obras de 148 casas, sendo 92 (94% 
das obras concluídas), 37 do programa sub 50 (25% 
concluídas) e 19 na área rural (17% concluídas).

Ainda tramita na Cohapar o pleito para a construção de mais 100 casas (70 urbanas e 30 rurais).

O prefeito Hidek também tem, nesta quarta-feira, audiência na Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano) 
para solicitar obras de asfalto e galerias nos conjuntos habitacionais Dona Valda e Jardim Santa Terezinha. 

Encaminhamento de pedidos da Igreja 
Adventista do 7º Dia

No mesmo dia, o deputado Artagão Júnior acompanhou representantes da ASP (Associação Sul-
Paranaense) e ACP (Associação Central Paranaense) da Igreja Adventista do 7º Dia, em reunião com o 
secretário de Urbanismo de Curitiba, Reginaldo Luiz dos Santos Cordeiro.

Entre os processos que tramitam na secretaria, estão solicitações para autorização de obras. O 
parlamentar, que também é ancião da Igreja da Vista Alegre, reforçou o pedido intercedendo para que 
sejam tramitados na secretaria com maior agilidade.

Da ASP, estão processos da igreja do Jardim Guabirotuba e do Colégio do Alto Boqueirão.
Já da ACP, os processos correspondem às Igrejas da Barreirinha, Vila Fanny, Bairro Alto e Vista Alegre. 
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Reforço policial para Ventania é 
solicitado ao secretário 
Francischini

Ainda no dia 18, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de Ventania, José 
Luiz Bitencourt (Zélio), e o vereador Izaias 
de Jesus Carneiro (Bomba) em audiência 
com o secretário de Segurança Pública do 
Paraná, Fernando Fancischini.

Na pauta, foi reivindicado reforço no efetivo 
da Polícia Militar para o distrito de Novo 
Barro Preto. Como o distrito fica a 17 km da 
sede do município, a polícia encontra 
dificuldades de deslocamento.

Também foi solicitado reforço para a Polícia 
Rodoviária Estadual.

Boletins de Ocorrência

Outra demanda apresentada foi a 
impossibilidade de fazer boletins de 
ocorrência no município. Hoje, as pessoas 
precisam ir a Tibagi para fazer os BOs, pois 
na subdivisão da Polícia Civil de Ventania 
não há o sistema de registro.

O secretário acolheu as demandas e disse 
que estará dando prioridade.
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Eduardo Cunha 
afirma que reforma 
política sai este ano

No dia 20, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, disse na 
Assembleia Legislativa do Paraná, que, se a 
comissão da Reforma Política não emitir um 
parecer sobre o tema, a matéria será apreciada 
direta no plenário da Casa.

A afirmação foi dada durante o lançamento o 
programa “Câmara Itinerante”, evento promovido 
pela Câmara dos Deputados que tem o objetivo 
de promover o amplo debate sobre a Reforma 
Política em todo o Brasil.

“Meu primeiro ato na presidência da Câmara 
dos Deputados foi colocar a Reforma Política 
para andar. Se a comissão não entrar num 
consenso, não emitir um parecer, vou colocar 
a matéria na pauta do plenário. Nem que a 
gente fique votando de segunda a segunda, 
noite e dia noite, se precisar”, afirmou Eduardo 
Cunha.

O deputado Artagão Júnior prestigiou o evento, 
ao lado do governador Beto Richa, deputados 

estaduais, do relator da Reforma Política na 
Câmara, deputado do Piauí Marcelo Castro, 
demais deputados federais e autoridades. O 
Pastor Everaldo, candidato à presidência da 
República em 2014 pelo PSC, também esteve 
presente.
Para o deputado Artagão Júnior, a Reforma 
Política é uma bandeira defendida há anos. O 
parlamentar presidiu a Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais) em 
2013 e 2014 e protagonizou debates em vários 
cantos do país.

“Defendemos a coincidência eleitoral, o fim 
da reeleição no Brasil, e o Pacto Federativo 
para reestabelecer as relações dos entes 
federados com a União. Hoje, de tudo que se 
arrecada em impostos no país, quase 70% 
ficam em Brasília. O restante fica com os 
Estados e os municípios. Isso é uma injustiça 
histórica que precisa ser mudada”, ressaltou 
Artagão Júnior, que hoje é o Tesoureiro-Geral da 
Unale.
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Deputado participa do 2º 
Seminário de Assuntos 
Parlamentares

Tesoureiro-Geral da Unale 
(União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos 
Estaduais), o deputado 
Artagão Júnior foi a Brasília, 
no dia 23, para participar do 
2º Seminário de Assuntos 
Parlamentares. O evento foi 
realizado pela Unale, em 
parceria com o Programa 
Interlegis, do Senado 
Federal, e a Associação 
Brasileira das Escolas do 
Legislativo e de Contas – 
ABEL.

Com o tema “Os passos para uma carreira 
política de sucesso e os degraus que conduzem 
ao crescimento” o senador de Tocantins 
Vicentinho Alves falou sobre a importância do 
bom desempenho parlamentar para o 
crescimento sólido de uma nação.

Ainda pela manhã o evento recebeu a palestra 
do Secretário Geral do Tribunal de Contas – 
TCDF, Luiz Genédio M. Jorge, que discorreu 
sobre a responsabilidade fiscal do parlamentar e 
a ação do Tribunal de Contas.

Confira como foi a programação

- Painel de Discussão: Estrutura do Processo 
Legislativo
Consultor Legislativo do Senado Federal, Paulo 
Henrique Soares
 
- Painel de Discussão: Noções Básicas de 
Técnica Legislativa
Consultor Legislativo do Senado Federal, 
Rogério de Melo Gonçalves

- Palestra com Ministro do STF, Marco Aurélio 
Mello
Tema: “O Brasil e a quadra vivenciada”
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Medidas emergenciais para os   
presídios de Guarapuava 

Na ocasião, foram apresentadas as 
seguintes reivindicações:

- Transferência imediata de 
presos de alta periculosidade
- Guarda armada nas unidades 
prisionais
- Aumento do efetivo dos 
agentes penitenciários
- Criação do Setor de Operações 
Especiais (SOE) de Guarapuava, 
para operar dentro dos presídios
- Construção de uma muralha em 
volta do Crag
- Maior autonomia para a VEP no 
sistema de seleção de presos
- Instalação de sensores de 
movimento, câmeras e interdição 
de ruas nas intermediações dos 
presídios, entre outras.

De imediato, o secretário 
determinou ao Departamento de 
Execução Penal (Depen) a criação 
do SOE Guarapuava – atualmente, 
há uma equipe de Curitiba 
operando no município. 
Francischini ainda ressaltou que 
dará andamento aos demais 
pleitos. 

Após o assassinato de um agente 
penitenciário dentro do Centro de 
Regime Semiaberto de 
Guarapuava (Crag), no dia 14 de 
março, o clamor por mais 
segurança no município se 
intensificou. No dia 24, o 
deputado Artagão Júnior 
participou de uma grande 
audiência com o secretário de 
Segurança Pública do Paraná, 
Fernando Francischini, para 
reivindicar uma atitude imediata 
do Governo do Estado.
Também participaram da reunião 
promotores da Vara de 
Execuções Penais (VEP) de 
Guarapuava e a juíza substituta 
Paola Mancini, o prefeito Cesar 
Silvestri Filho, os deputados 
Bernardo Carli e Critina Silvestri, 
o comandante do 16°BPM, 
tenente-coronel Edson Solak, o 
delegado da 14.ª SDP, Rubens 
Miranda Júnior, o diretor do Crag, 
Marlon Piccioni, o diretor da 
Penitenciária Industrial de 
Guarapuava (PIG), Renato 
Silvestre, representantes do 
Sindicato dos Agentes 
Penitenciários do Paraná 
(Sindarspen) e demais agentes 
penitenciários do município.

O deputado Artagão Júnior 
destacou que o momento pede 
soluções rápidas. 

“Em toda a minha atividade 
como deputado estadual, nunca 
vi uma mobilização como essa 
em prol da segurança de 
Guarapuava. Historicamente, o 
sistema penitenciário de 
Guarapuava era referência para 
os outros municípios do Estado. 
Hoje a situação está caótica. 
Mesmo sabendo da crise 
financeira pela qual atravessa o 
Estado, esperamos que o 
governo priorize estas 
demandas e não mediremos 
esforços para que isso 
aconteça”, ressaltou o 
parlamentar.
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Prefeito de Pitanga solicita cessão de 
uso de equipamentos no DER

Hospital de Rio Azul aumenta 
capacidade de internação

Também com o auxílio do parlamentar, o prefeito solicitou no DER-PR a doação de um caminhão para 
ajudar o município nos trabalhos de recuperação das estradas rurais. 

No dia 25,  prefeito de Pitanga, Altair Zampier, acompanhado do chefe de gabinete Valter Antonio Pereira, 
esteve no gabinete do deputado Artagão Júnior nesta quarta-feira (25), quando discutiram demandas do 
município.
O prefeito também protocolou ofício junto ao DER-PR solicitando a cessão de uso de uma usina de asfalto, 
que se encontra desativada às margens da PR-466, e de um caminhão tanque.
Ambos os pedidos de cessão são para o tempo de 270 dias. 

O Hospital de Caridade São Francisco de 
Assis, em Rio Azul, teve a autorização da 
Secretaria de Saúde do Paraná para um 
acréscimo de 60 AIHs (Autorização de 
Internação Hospitalar). Além disso, o hospital 
deu início ao processo de cadastramento no 
programa HospSus Fase 3, que, entre outros 
benefícios, receberá ajuda de custo mensal 
de R$ 30 mil. O programa deve ser lançado 
ainda no primeiro semestre deste ano.

“Muito importante todas estas conquistas, 
pois o hospital não atende só a população 
de Rio Azul, mas também de municípios 
vizinhos”, disse o prefeito Paulo Girardi, que 
esteve no gabinete do deputado Artagão 
Júnior, no dia 25..
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Sinal verde para construção de nova 
UBS em Paranaguá

No dia 27, o deputado Artagão Júnior recebeu a 
sinalização do secretário de Saúde do Paraná, 
Michele Caputo Neto, para o desenvolvimento do 
projeto de uma nova Unidade Básica de Saúde 
(UBS) em Paranaguá.

O pleito é para a construção da UBS no bairro Porto 
Seguro, cujos investimentos do Governo do Estado 
devem se aproximar dos R$ 700 mil. 

Outras duas UBSs já foram autorizadas para 
Paranaguá, através da intervenção do deputado. 
Uma na Ilha do Mel, na praia de Encantadas, está 
em fase de licitação. O valor da obra chega a R$ 
600 mil. A outra, que está prestes a entrar na fase 
licitatória, será construída perto do Porto. Os 
investimentos são de R$ 750 mil.

No dia 31, a prefeita de Guamiranga, Telma Fenker, esteve no gabinete do deputado Artagão 
Júnior, quando discutiram projetos do município.

Entre outras demandas, Telma solicitou a intervenção do parlamentar para que sejam 
agilizadas as parcelas atrasadas da obra do Centro de Lazer, que está sendo construído com 
recursos do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios). 

A prefeita ainda fez encaminhamentos ao Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense), 
para aquisição de cobertores e alimentos que serão doados a famílias carentes do município. 

Demandas de Guamiranga
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Prefeitos na Sedu
Ainda no dia 31, o deputado Artagão Júnior acompanhou prefeitos de sua base política em audiências com o 
secretário do Desenvolvimento Urbano (Sedu), Ratinho Junior.

As audiências foram realizadas com os prefeitos Fábio Hidek (São João do Ivaí), Sirlene Svartz (Laranjeiras 
do Sul), Gerôncio Carneiro Rosa (Rio Branco do Ivaí) e Everson Konjunski (Cantagalo).

O prefeito Hidek, acompanhado do vereador Nilson 
Sobreiro dos Santos, discutiu sua capacidade de 
financiamento para fazer obras de calçamento, 
melhorias na iluminação pública, asfaltamento no 
bairro Jardim Santa Terezinha e operação tapa-buraco 
na estrada do distrito de Ubaúna. Inclusive, sobre este 
último pleito, o prefeito afirmou que o município se 
encarrega da obra se o DER ceder a massa asfáltica

São João do Ivaí

Laranjeiras do Sul

Rio Branco do Ivaí

Cantagalo

A prefeita Sirlene Svartz esteve acompanhada da 
procuradora Vanessa Bortoluzzi e do secretário de 
finanças, Marcelo Passarin. O secretário autorizou o 
aumento da capacidade de financiamento para as 
obras de pavimentação na Avenida Santos Dumont. 
Laranjeiras do Sul tinha inicialmente aprovados R$ 2 
milhões, com contrapartida de R$ 719 mil. Agora, o 
município subiu sua capacidade para R$ 2,5 
milhões, diminuindo sua contrapartida para R$ 219 
mil. 

O prefeito Gerôncio protocolou projetos de 
revitalização de calçadas na avenida central e foi 
orientado pela Sedu para regularizar as certidões 
negativas atrasadas, que são necessárias para os 
repasses financeiros e financiamentos com o Estado 
e com a União. O prefeito deverá contratar serviço 
de auditoria contábil para ajudar a prefeitura nos 
trabalhos.

Já o prefeito Everson Konjunski discutiu projetos 
para aquisição de maquinários, construção da nova 
rodoviária e uma praça ao lado. O prefeito, 
acompanhado do secretário administrativo Fablo 
Okonoski, também recebeu o sinal verde e agora 
sua equipe técnica trabalhará nos projetos.
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Notal Fiscal paranaense segue 
para sanção governamental

Também no dia 31, o deputado Artagão Júnior voltou a exaltar os benefícios da Notal Fiscal 
Paranaense, cujo projeto foi aprovado em redação final, na sessão plenária do dia 30. O Projeto 
de Lei nº 135/15 que cria a Nota Fiscal Paranaense, segue para sanção governamental.

O deputado Artagão Júnior, antigo defensor do projeto, relembra que o programa prevê o retorno 
em dinheiro de até 30% do ICMS ao consumidor em cada compra feita, através do acumulo de 
pontos.

“O consumidor ao adquirir mercadorias, bens e serviços poderá solicitar que o valor do 
crédito seja depositado em conta corrente ou caderneta de poupança de sua titularidade. 
Outra opção para o cidadão é que ele poderá utilizar os créditos para reduzir o valor do 
IPVA do exercício seguinte. E ainda o Estado deve aumentar significativamente sua 
arrecadação, o que consequentemente aumenta o seu poder de investimento em todas as 
áreas da administração pública”, reforça o deputado Artagão Júnior, que vem trabalhando no 
projeto desde 2011, ano em que apresentou a Indicação Legislativa nº 2328. 
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em Março.

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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