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OBRAS DE REVITALIZAÇÃO EM GODOY MOREIRA  

Abril/2014

No dia 1º o deputado Artagão Júnior entregou ao prefeito de Godoy Moreira, Primis de 
Oliveira, a autorização para licitar obras do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios) e do programa “Calçadas do Paraná”, que juntas somam R$ 600 mil. O 
prefeito estava acompanhado dos vereadores Mazinho, Negão da Ferradura e Miguel 
da Bananeira (presidente da Câmara). Através do PAM, com R$ 300 mil, serão 
realizadas obras de urbanização e revitalização da avenida principal. Já com recursos 
do “Calçadas do Paraná”, com quase R$ 300 mil (R$299.835,80), será feita a 
readequação de 3.405,51 metros quadrados de calçadas, com substituição de 
revestimento em concreto por paver, substituição demeios-fios, construção de rampas 
de acesso para portadores de necessidades especiais, plantio de árvores, instalação de 
lixeiras, banco na praça, infraestrutura elétrica e postes de iluminação.

Também no dia 1º, obras 
em dois colégios estaduais 
de Ivaiporã foram temas de 
audiência na Secretaria de 
Educação. 
O deputado Artagão Júnior 
acompanhou o diretor do 
colégio Barão do Cerro 
Azul, Anuar Paracat, o 
diretor do colégio Barbosa 
Ferraz, Ivan Mendes, e os 
vereadores Zé do Bar e 
Sabão (presidente da 
Câmara), oportunidade em 
que foram atendidos pelo 
diretor-geral da secretaria, 

Jorge Eduardo Wekerlin e sua equipe técnica. Na ocasião, foi confirmada as obras de reparos 
gerais na estrutura do Barão do Cerro Azul, que aguarda apenas a ordem de serviço. A 
respeito do colégio Barbosa Ferraz foram discutidas alterações no projeto arquitetônico das 
obras de ampliação. O deputado Artagão Júnior cobrou agilidade por parte da secretaria, 
reforçando que o pleito é um compromisso do Governo do Estado e que a comunidade 
escolar aguarda ansiosa pelo anúncio da obra. "São mais de mil alunos em uma estrutura 
muito antiga. A demanda é urgente", ressaltou o deputado. 

COLÉGIOS EM IVAIPORÃ SÃO PAUTA NA EDUCAÇÃO  
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ENCONTRO DE BASES DO GERAÇÃO 148  

No mesmo dia 1º, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do pastor Joni Roger de 
Oliveira, da Igreja Adventista do 7º Dia. Responsável pelo Ministério Jovem da Associação 
Central-Paranaense (ACP), o pastor pediu a intervenção do parlamentar junto à prefeitura 
de Curitiba para a disponibilidade da Ópera de Arame. “Estamos organizando o 
Encontro de Bases do projeto Geração 148, com jovens que realizam diversos 
trabalhos sociais. A Ópera de Arame seria o local ideal”, disse o pastor Joni, cujo 
trabalho no ministério engloba jovens, desbravadores e aventureiros. De acordo com ele, o 
evento está previamente marcado para o dia 15 de novembro.

Cesar Augusto da Silva e Maycoln Sostag de Camargo, assessores do deputado, 
acompanharam a reunião.  

PREFEITO DE VENTANIA FAZ CONVITE AO DEPUTADO  

No dia 2, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o 
prefeito de Ventania, 
José Luiz Bitencourt, o 
Zélio, oportunidade em 
que o parlamentar foi 
convidado para estar 
visitando novamente o 
município.
O prefeito, 
especialmente, convidou 
o deputado para as 
festividades alusivas à 
emancipação política de 
Ventania, que serão 
realizadas de 11 a 14 de 
maio.
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Em Viagem

Guamiranga
Em Guamiranga, no dia 3, o deputado Artagão Júnior entregou a ordem de serviço para 
obras de 6 km de calçamento com pedras irregulares. Com aproximadamente R$ 1,1 
milhão, serão pavimentados 4,5 km, da cidade ao distrito de Guamirim, e 1,5 km, entre os 
distritos de Boa Vista e Nova Boa Vista.
O deputado foi recebido pela prefeita Telma Fenker, pelo vice Miguel Pontarollo, 
secretários e lideranças, quando também discutiram demais projetos e visitaram obras de 
recuperação de estradas já realizadas pela Patrulha do Campo.

Imbituva

Logo após, o deputado 
esteve no município de 
Imbituva, quando fez uma 
visita ao ex-prefeito Zezo 
Pontarolo.

Também concedeu 
entrevista à Rádio Estilo 
FM, oportunidade em que 
falou das obras já 
realizadas em favor 
município e do cenário 
político paranaense.

Nos dias 3, 4, 5 e 6, o deputado Artagão Júnior passou por Guamiranga, Imbituva, Irati, 
Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Inácio Martins, Rio Azul, Rebouças, Lunardelli e Godoy 
Moreira e Ivaiporã. Confira: 
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Irati
Em Irati, o deputado Artagão Júnior, 
na companhia do assessor Celso 
Specht, foi recebido pelo prefeito 
Odilon Burgath. Conversaram sobre o 
cenário político e projetos que 
tramitam junto ao Governo do Estado, 
como os recursos liberados, via 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, para o programa 
“Caminho das Pedras”. O parlamentar 
também fez visitas a lideranças do 
município. Na 8ª Companhia 
Independente da Polícia Militar de 
Irati, o comandante 

Hoje a 
companhia funciona em um prédio 
cedido pela prefeitura.

major Renato dos 
Santos Taborda, pediu a intervenção 
na viabilização de recursos para a 
construção da sede própria. 
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Fernandes Pinheiro
Em Fernandes Pinheiro, o 
parlamentar esteve reunido com o 
prefeito Oziel Neivert, com o vice 
Marinho, secretários e liderança, 
quando falou que as obras do PAM 
(Plano de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios) devem ser licitadas 
em breve. São R$ 330 mil que serão 
utilizados na construção do 
destacamento policial e recape 
asfáltico. Entre outras conquistas na 
gestão do prefeito Oziel, o município 
adquiriu através de financiamento na 
Sedu/Paranacidade dois caminhões 
basculantes, um coletor de lixo e uma 
escavadeira hidráulica, que 
reforçaram o parque de máquinas da 
prefeitura. Na reunião, Artagão Júnior 
esclareceu dúvidas quanto a prazos e 
discutiu demais projetos do município 
que tramitam nas secretarias de 
Estado. 

Teixeira Soares

A conclusão do roteiro do dia 3 foi em Teixeira Soares. Artagão Júnior esteve em reunião no 
centro de eventos com o prefeito Ivanor Muller, secretários, vereadores e lideranças, quando 
foram elencadas ações desenvolvidas, obras e recursos já liberados, como os R$ 360 mil do 
PAM, para recape asfáltico, a viatura da Polícia Militar, a quadra de esportes e melhorias no 
Colégio Estadual João Negrão, entre outros.

O deputado também reforçou o seu compromisso com o município no sentido de dar agilidade 
aos demais pleitos, como a assinatura do convênio do programa “Caminho das Pedras”, 
ônibus da APAE, a ambulância e a nova unidade do Colégio João Negrão.  
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Inácio Martins
No dia 4, o deputado Artagão Júnior 
começou o dia participando de uma 
reunião em Inácio Martins com 
representantes do PMDB local, 
vereadores e os ex-prefeitos Pedro 
Ivo Gonçalves, Junior Benato e Valdir 
Cabral da Silva - o Bandidão.
Além de discutirem o cenário político, 
o deputado reforçou a informação de 
que serão iniciadas as obras de 
pavimentação do último trecho (12,6 
km) da estrada que liga Guarapuava 
a Inácio Martins, na PR-364.

A obra, licitada em R$ 22,7 milhões 
(R$ 22.727.371,06) vai concluir os 
trabalhos de ligação do distrito do 
Guará (Guarapuava) ao distrito de 
Góes Artigas (Inácio Martins). A 
empresa responsável é a Via Venetto.

Rio Azul

Logo após, o deputado Artagão Júnior foi a Rio Azul, onde participou de uma reunião com o 
prefeito Paulo Girardi, com o vice Professor Júnior e demais lideranças. O deputado discutiu 
os investimentos da Sanepar no município, em obras de captação e rede de água. São cerca 
de R$ 4 milhões em investimento. Também serão realizadas obras no tratamento de esgoto 
no quadro urbano. Os investimentos são de R$ 1,3 milhão.
Sobre o convênio do programa “Caminho das Pedras”, já assinado, o deputado recebeu o 
novo cronograma de execução e o plano de trabalho, que foi alterado de 12 para 24 meses. 
Os recursos do programa de calçamento em estradas do interior gira em torno de R$ 1,1 
milhão.

Ainda em Rio Azul, o deputado se encontrou com o ex-secretário de Saúde, Esporte e Meio 
Ambiente do município de Mallet, Serjo Gryczak.
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Rebouças
Ainda no dia 4 o deputado Artagão Júnior 
esteve em Rebouças, onde foi recebido pelo 
prefeito Claudemir Herthel, pelo vice Antônio 
Padilha, secretários e vereadores.
Na oportunidade, foram discutidos os 
projetos do município que tramitam nas 
secretarias de Estado. Artagão Júnior fez 
questão de frisar que o prazo máximo para a 
assinatura de convênios é 30 de junho, em 
razão do período eleitoral.

O parlamentar também falou dos R$ 2,3 
milhões para financiamento de obras de 
pavimentação e recape asfáltico, autorizados 
pela Sedu/Paranacidade. 

Lunardelli
No dia 5, o deputado Artagão Júnior foi a Lunardelli para participar da inauguração da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, que contou com a presença dos membros e amigos da igreja na 
região. O espaço ficou pequeno diante de tantos visitantes. Cadeiras foram colocadas do lado 
de fora da igreja para acomodar a todos.

''Fico extremamente feliz por ter participado da inauguração de mais um templo da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia, levando a mensagem de esperança para aqueles que 
tanto precisam'', disse o deputado, que é ancião da Igreja de Vista Alegre, em Curitiba.
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Godoy Moreira
Ainda no dia 5, o deputado Artagão Júnior esteve em Godoy Moreira para acompanhar as 
festividades alusivas ao 25º aniversário de emancipação do município.

No palco da festa, o parlamentar usou a palavra: “Aniversário sem presente não tem 
graça. Por isso eu fiz questão de estar aqui e dizer para vocês que ao lado deste 
prefeito sério, do vice-prefeito dedicado, e de toda câmara municipal que tem 
colaborado, estamos conseguindo conquistas importantíssimas”, disse Artagão 
Junior, acompanhado do prefeito Primis de Oliveira, do vice Zezinho, secretários e 
vereadores. Ele anunciou aproximadamente R$ 5 milhões em novos investimentos: R$ 300 
mil para construção de calçadas, R$ 300 mil para revitalização, e mais de R$ 4 milhões 
que serão utilizados para construção de 98 moradias. Também foram entregues 
oficialmente um veículo do Vigia Sus e um trator. 

Ivaiporã
Na manha de 
domingo, dia 6, o 
deputado Artagão 
Júnior se encontrou 
com vereadores e 
lideranças em 
Ivaiporã,

Na oportunidade, 
tomaram café da 
manhã juntos e 
discutiram o cenário 
político e demandas 
do município junto ao 
Governo do Estado.
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OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM SANTA TEREZA DO OESTE  

REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS EM NOVO ITACOLOMI  

No dia 7, o deputado Artagão Júnior entregou ao prefeito de Santa Tereza do Oeste, 
Amarildo Rigolin, a autorização para o início das obras de pavimentação asfáltica no 
quadro urbano do distrito de Santa Maria. São R$ 350 mil viabilizados através do 
PAM. A prefeitura está entrando com R$ 27.386,76 de contrapartida. O prefeito 
esteve acompanhado dos secretários Jorge Luiz Mota (Cultura e Turismo), Luiz Dias 
(Agricultura) e Fernando Prado (Saúde), o prefeito Amarildo agradeceu o deputado 
pela liberação dos recursos.

Também no dia 7, o prefeito de Novo Itacolomi, Roberto Munhoz - o polaco da pá – 
recebeu no gabinete do deputado Artagão Júnior a autorização para licitar obras do 
programa “Calçadas do Paraná”.
São R$ 300 mil viabilizados que vão ser utilizados na urbanização da cidade, como a 
construção e reforma de aproximadamente 2500 metros quadrados de calçadas. O 
programa também contempla o plantio de grama, sinalização de trânsito, muro de 
arrimo, lixeira, entre outras melhorias.
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Em Viagem

Marilândia do Sul
Em Marilândia do Sul, foi entregue a ordem de serviço para pavimentação asfáltica em todas 
as ruas do Núcleo Manoel Bueno (antigo Carijó) e parte na Manoel Olegário de Proença (3 
Conjuntos). São R$ 330 mil do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios), 
mais R$ 43.378,17 de contrapartida da prefeitura.

Na companhia do prefeito Pedro Sérgio Mileski, secretários e vereadores, também foi 
assinado o termo aditivo para obras de calçamento de 6 km com pedras irregulares do distrito 
de Nova Amoreira até a localidade de Góis.

Faxinal
Em faxinal, o deputado Artagão Júnior participou de uma reunião na casa de Moacir Pomini, 
que foi candidato a prefeito no pleito de 2008. Também estiveram presentes o vereador 
Moacir Coutinho, o ex-vereador Silvio de Andrade, o assessor do deputado na região do Vale 
do Ivaí, Laércio Picoli, e o jornalista Tolstoi Mantovani Junior.

Na ocasião, foi discutido o cenário político da região e do Estado.

Entre os dia 10 e 11, o deputado Artagão Júnior passou por Marilândia do Sul, Faxinal, 
Borrazópolis, Lidianópolis, Ariranha do Ivaí e Guarapuava. Confira: 
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Borrazópolis

Em Borrazópolis, o deputado Artagão Júnior participou de uma reunião política, organizada 
por Valdinei Del Grande, o Di, que foi candidato a prefeito no pleito de 2012.
O encontro contou com a presença dos vereadores João Teodoro, Carlão do Florisvaldo e 
Sargento Sartor, além de demais lideranças do município.

Lidianópolis
Em seguida, em Lidianópolis, o 
deputado Artagão Júnior fez a entrega 
de um rolo compactador (R$ 240 mil) e 
a autorização para licitar as obras do 
programa “Calçadas do Paraná” (R$ 
300 mil). O parlamentar foi recebido 
pelo prefeito Magrelo, vice Julinho, 
presidente da Câmara, Saulo Guerra, 
demais vereadores e lideranças.
O rolo foi adquirido com recursos 
oriundos do PAM. Já os R$ 300 mil do 
“Calçadas do Paraná” foram viabilizados 
na Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano). Através do 
programa, será feita a revitalização de 
calçadas e demais melhorias na 
infraestrutura da cidade.
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Ariranha do Ivaí
O último compromisso do dia 10 foi em Ariranha do Ivaí. O deputado Artagão Júnior foi 
recebido na casa do ex-prefeito Carlos Bandiera de Matos, o Carlão.
Para discutir o cenário político e demandas do município junto ao Governo do Estado, 
estiveram na reunião os vereadores Chico Hort, Zezinho do Ônibus e Taconi, além de 
secretários da gestão do prefeito Carlão e demais lideranças locais.

Guarapuava No dia 11, o deputado Artagão Júnior 
participou, em Guarapuava, da 
abertura da convenção da Rede de 
Universidades da Zona de 
Integração do Centro-Oeste da 
América do Sul (Zicosur 
Universitário). Organizado pela 
Unicentro (Universidade Estadual do 
Centro-Oeste) o evento reúne 
reitores de mais de 30 universidades 
da Argentina, Brasil, Paraguai, Chile 
e Bolívia. O deputado esteve reunido 
com prefeitos da região, com o reitor 
da Unicentro, Aldo Nelson Bona, e 
com o secretário da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (Seti), 
João Carlos Gomes.

Criada em 2008, a Zicosur 
Universitário é uma organização que 
reúne instituições públicas de ensino 
superior de diferentes países da 
América do Sul, com o objetivo de 
desenvolver atividades acadêmicas, 
científico-tecnológicas e culturais 
que promovam o desenvolvimento 
socioeconômico da região. As 
instituições que compõe a rede 
reúnem mais de 610 mil alunos e 75 
mil professores. 
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Ainda em Guarapuava, no dia 11, o deputado Artagão Júnior participou de 

reuniões com diversas lideranças. O parlamentar esteve reunido com o ex-deputado estadual 
Leônidas Chaves, com o comandante do 5º Subgrupamento de Bombeiros Independente, 
Major Anderson Willian Cortês, e o tenente José Heron Goulart. Logo após, esteve com o 
empresário Odacir Antonelli, dono da Repinho Reflorestadora Madeiras e Compensados. O 
deputado também visitou a empresa.

Artagão Júnior ainda visitou a Associação 
dos Deficientes Físicos de Guarapuava, 
oportunidade em que, na companhia do 
presidente da entidade, José Acir da Luz, 
conversou com demais associados e se 
colocou à disposição para ajudar nos 
projetos. 
Depois, esteve no Hospital São Vicente de 
Paulo, reunido com o provedor Rui 
Primak, o diretor administrativo Vladimir 
Giordani e o Dr. Antonio França Araujo.
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No dia 15, o deputado Artagão Júnior Hospital Nossa Senhora do Belém, que 
voltou a Guarapuava, acompanhando passou por reformas.
o governador  Beto Richa na 
inauguração do Caps AD III (Centro de Com o novo espaço, o consórcio pode 
Atenção Psicossocial de Álcool e ampliar sua estrutura para consultas e 
outras Drogas). O secretário estadual exames, como no apoio a gestantes e 
de Saúde, Michele Caputo Neto, outras especialidades médicas que 
prefeitos e profissionais de saúde de atendem a mais de 205 mil habitantes 
toda a região participaram do evento. d a  r e g i ã o .  A t u a l m e n t e ,  o s  

atendimentos são realizados na 5ª 
Primeiro com amplitude regional no Regional de Saúde e em outros locais 
Estado, o Caps AD III divide o seu terceirizados.
atendimento entre Adulto e Infanto-
juvenil, inclusive com unidades de 
acolhimento específicas. Gerido pelo 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Centro-Oeste (CIS Centro-Oeste), o 
Caps conta, inicialmente, com uma 
equipe composta por 78 profissionais 
entre médicos, psicólogos, assistentes 
sociais e demais funções. 

Na ocasião, o Governo do Estado 
lançou a Rede de Saúde Mental do 
Paraná. A proposta da rede é articular 
diversos pontos de atenção, como 
un idades de saúde,  serv iços 
ambulatoriais e hospitais, para 
oferecer tratamento especializado e de 
qualidade aos pacientes. A rede 
pretende implantar um modelo inédito 
com a criação dos Serviços Integrados 
de Saúde Mental (SIMPR) no Paraná, 
aliando o tratamento ambulatorial e o 
tratamento assistido 24 horas.

O Caps AD III vai funcionar na nova 
sede do CIS Centro-Oeste, no antigo 

Inauguração do Caps 
AD III em Guarapuava
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Ordem de Serviço para 
os colégios Pedro Carli 
e Leni Marlene Jacob
No mesmo evento em , foi dada a ordem de serviço para a 

construção das novas unidades dos colégios Pedro Carli e Leni Marlene Jacob, obras que 
tiveram a intervenção direta do deputado Artagão Júnior. Os investimentos nas duas 
estruturas chegam a R$ 8,6 milhões. A previsão é que as obras iniciem no começo de maio.

Guarapuava

‘‘Uma conquista da qual me orgulho muito de ter 
participado. As comunidades escolares merecem as 
obras, que vai proporcionar maior estrutura e 
qualidade no ensino.’’(Artagão Júnior)
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LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL PARANAENSE  

Bandeira do deputado Artagão Júnior, 
foi lançada no dia 16 a campanha 
“Nota Fiscal Paranaense”, cujo objetivo 
é estimular o cidadão a pedir o cupom 
fiscal no momento da compra, 
concorrendo a prêmios que chegam a 
R$ 100 mil.

“É muito bom estar aqui hoje. A 
simples exigência da emissão da 
nota fiscal permitirá ao governo 
estadual ter uma capacidade de agir 
muito maior. Parabenizo o 
secretário da Fazenda, Luiz Eduardo 
Sebastiani, pela sensibilidade e 
vontade de fazer acontecer”, disse o 
deputado Artagão Júnior.

O deputado Artagão Júnior foi o autor 
da Indicação Legislativa 2328/2011, 
propondo ao Governo do Estado a 
Nota Fiscal Paranaense. O secretário 
Sebastiani lembrou que em sua 
primeira semana de trabalho frente à 
Fazenda, recebeu o parlamentar, o 
qual reapresentou a proposta. 
“Recebemos o deputado logo na 
nossa primeira semana de trabalho, 
quando discutimos a sua indicação 
legislativa e o teor da campanha que 
está sendo lançada hoje. Para nossa 
alegria, está virando realidade”, 
destacou o secretário.

COMO FUNCIONA

Após a compra em qualquer 
estabelecimento comercial, com o 
documento fiscal, o consumidor 
deverá enviar um SMS para o 
número 8484 com os seguintes 
algarismos que constam no cupom: 
IE (Inscrição Estadual), data da 
compra, COO (Contador de Ordem 
de Operação) e ECF (Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal). Os 
números devem ser digitados sem 
espaço, pontos ou traços. Os 
prêmios semanais são de R$ 10 mil; 
os mensais de R$ 30 mil e os 
trimestrais de R$ 100 mil. Os 
sorteios são realizados pela Loteria 
Federal.

A concorrência aos prêmios tem o 
prazo de 90 dias e o Cupom Fiscal 
deve ser guardado pelo consumidor, 
que, caso seja sorteado, precisará 
apresentá-lo a qualquer agência da 
Receita Federal. Todas as 
informações já estão disponíveis no 
portal www.nota.pr.gov.br.
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OBRAS NO ENTORNO DA UTFPR DE GUARAPUAVA   

Também no dia 16, o deputado Artagão Júnior e o deputado Bernardo Ribas Carli se 
uniram para reivindicar, em audiência com o diretor-geral do DER, Nelson Leal, 
investimentos na estrada que dá acesso à UTFPR (Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná), em Guarapuava.
O pleito é a construção de uma trincheira na entrada da universidade e de vias 
marginais dos dois lados da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, que dá acesso à 
PR-466, desde o trevo da BR-277 até o posto da Polícia Rodoviária Estadual do 
Xarquinho.
As obras estão incluídas no Programa Estadual de Recuperação e Conservação de 
Estradas Pavimentadas, que deve investir mais de R$ 1 bilhão em todo o Paraná.

“Estamos unidos por estas obras, e acredito que teremos bons resultados em 
breve”, disse o deputado Artagão Júnior.

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE JACUTINGA EM IVAIPORÃ   

No dia 22, em evento realizado no Palácio Iguaçu, foram liberados mais de R$ 1,5 milhão 
para Ivaiporã, que vai recuperar a estrada até o distrito de Jacutinga e pavimentar a Avenida 
Itália. O deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito Carlos Gil, os vereadores Wilsinho 
da Saúde, Eder Bueno e Sabão. Também estiveram presentes o chefe da Seab de Ivaiporã, 
Antonio Vila Real, produtores de café e leite, além de moradores do distrito do Jacutinga, 
cujos investimentos que serão aplicados na estrada ultrapassam R$ 1 milhão (R$ 
1.050.000,00). Os recursos são oriundos de economia feita pela Assembleia Legislativa. O 
distrito possui mais de 4 mil moradores.
No mesmo evento, foram liberados R$ 518.354,84 provenientes do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios), que serão utilizados na pavimentação da Avenida Itália. 
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VEREADORES DE JARDIM ALEGRE PEDEM APOIO DO DEPUTADO   
No dia 23, de Jardim Alegre, os 
vereadores Geber Addi e Aguinaldo 
Rodrigues (Guina) estiveram com o 
deputado Artagão Júnior, quando foi 
discutido um antigo pleito do 
município: o término do asfalto até a 
comunidade de Jardim Florestal.
A estrada possui 13 km. Deste total, 
5 km já foram asfaltados há cerca 
de cinco anos, faltando a 
pavimentação de mais 8 km. A 
comunidade é a maior e mais 
populosa do município. De acordo 
com o vereador Guina, além de 
beneficiar o município de Jardim 
Alegre, a obra também beneficiaria 
outras regiões do Vale do Ivaí, como 
Godoy Moreira, que encurtaria em 

aproximadamente 35 km o caminho até Ivaiporã. Hoje, o trajeto é feito pela estrada de São 
João do Ivaí.
O deputado propôs uma audiência na Secretaria de Infraestrutura e Logística com a prefeita 
Neuza Pessuti e moradores da própria comunidade. “É muito importante que os moradores 
do Jardim Florestal possam ouvir da secretaria a real situação. Se há uma previsão 
concreta e prazos estabelecidos”, sugeriu o deputado, que vai agendar a reunião tão logo 
seja definida uma data com os vereadores, a prefeita e os moradores.

MAMÓGRAFO E EQUIPAMENTOS PARA A SANTA CASA DE IRATI   

No mesmo dia 23, o deputado Artagão Júnior comemorou a entrega de equipamentos no 
valor de R$ 550 mil para reforçar a estrutura de atendimento da Santa Casa de Irati.
O hospital ganhou um novo mamógrafo digital, utilizado no diagnóstico do câncer de mama, 
além de cinco kits de respiradores mecânicos e monitores multiparamétricos para equipar a 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O deputado Artagão Júnior foi quem solicitou os equipamentos ao secretário de Saúde do 
Paraná, Michele Caputo Neto. O provedor da Santa Casa, Germano Strassmann, agradeceu 
o parlamentar. “Felizmente, os pleitos que apresentamos ao deputado Artagão Júnior 
estão sendo atendidos. A saúde de Irati e região agrade”, disse o provedor.
O deputado Artagão Júnior foi representado na entrega dos equipamentos pelo seu 
assessor Celso Specht.

‘
agradece.’’
(Germano Strassmann, 
provedor da Santa Casa)

‘A saúde de Irati e região 
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TCE REALIZA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GUARAPUAVA   

No dia 25, o deputado Artagão Júnior foi a 
Guarapuava, onde servidores municipais da 
região Centro-Sul receberam capacitação 
sobre a nova sistemática de 
acompanhamento das contas públicas, que 
está sendo adotada pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná (TCE-PR).

A abertura do evento, na Faculdade 
Guarapuava, contou com a presença do 
presidente do TCE, conselheiro Artagão de 
Mattos Leão, do conselheiro Nestor Batista, 
da diretora-presidente da faculdade, Cleri 
Becher de Mattos Leão, demais técnicos do 
Tribunal e servidores.

Um dos assuntos abordados foi o 
Procedimento de Acompanhamento Remoto 
(Proar), que aprimora o controle do uso do 
dinheiro público. O  Proar foi concebido, 
implantado e será operado por servidores do 
próprio TCE. Ele permite que os 
especialistas do Tribunal façam, a partir da 
sede da Corte, em Curitiba, o 
acompanhamento, em tempo real, dos atos 
de gestão executados pelos administradores 
em qualquer município do Paraná. Com 
base nos dados recebidos, poderão agir 
preventivamente, alertando os gestores 
assim que alguma falha seja detectada. 
Dessa forma, será possível evitar que a 
irregularidade na gestão do dinheiro público 
ocorra ou que os danos provocados se 
avolumem.
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Jardim Alegre 
completa 50 anos

No dia 27, o deputado Artagão Júnior esteve 
em Jardim Alegre, onde participou das 
festividades alusivas aos 50 anos de 
emancipação do município. O parlamentar 
foi recebido pela prefeita Neuza Pessuti, 
secretários, vereadores e lideranças. 
Também estiveram presentes o ex-
governador Orlando Pessuti, o ex-senador 
Sérgio Souza, e o vereador de Curitiba, 
Bruno Pessuti.

Inicialmente, o deputado Artagão Júnior 
participou da Missa Ecumênica. Logo após, 
o parlamentar, a prefeita e as demais 
lideranças políticas se dirigiram ao palco 
artístico, onde parabenizaram o município 
diante da população. O deputado falou dos 
investimentos destinados a Jardim Alegre, 
como os mais de R$ 500 mil do recape 
asfáltico, uma ambulância, uma viatura 
policial, calcário, óleo diesel, além dos 
convênios já assinados: 6 km de calçamento 
em estradas do interior, e, através de 
financiamento, um ônibus para a saúde e 
recape asfáltico
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CAMPI DA UNICENTRO DE PITANGA E LARANJEIRAS DO SUL   

No dia 28, o deputado Artagão 
Júnior recebeu o secretário da Seti 
(Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior), João Carlos Gomes, e o 
reitor da Unicentro (Universidade 
Estadual do Centro-Oeste), Aldo 
Bona. Na pauta: os campi 
avançados da Unicentro em Pitanga 
e Laranjeiras do Sul.

Ambos pleiteiam junto ao Governo 
do Estado uma solução para os 

gastos que cada campus gera para as prefeituras (em torno de R$ 700 mil por 
ano), o que acaba prejudicando os investimentos em outras áreas do município.
O parlamentar propôs uma audiência com o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, e 
a prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, para discutir o assunto juntamente 
com João Carlos Gomes e Aldo Bona.

“Vamos agendar uma reunião com os prefeitos. A solução do pleito também 
é de interesse da Unicentro e da Seti. Acredito que estamos próximos de um 
denominador comum”, disse o deputado.

ATENDENDO SANTA TEREZA DO OESTE   

No dia 29, o deputado Artagão Júnior atendeu o prefeito de Santa Tereza do 
Oeste, Amarildo Rigolin, acompanhado do secretário administrativo Ideraldo Tonin 
e do contador Julio Valdomeri.
O prefeito acompanhou o andamento de pleitos nas secretarias de Saúde, 
Desenvolvimento Urbano e Agricultura e Abastecimento. 
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Ainda no dia 29, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou o governador Beto 
Richa em Paranaguá, quando foi 
entregue a nova sede do Instituto 
Médico Legal (IML), que atenderá 
também Pontal do Paraná, Guaratuba, 
Morretes, Antonina, Matinhos e 
Guaraqueçaba. Com 415 metros 
quadrados, a nova sede recebeu 
investimento de R$ 1,2 milhão para a 
construção do prédio e mais R$ 350 mil 
para a aquisição de equipamentos.

A nova estrutura possui salas de 
radiologia, necropsia, câmaras frias e 
alojamentos, além de dois consultórios 
para exame de lesão corporal e 
ginecologia. Toda a estrutura dobrou 
em relação à antiga sede. Até então, os 
serviços do IML e os do Instituto de 
Criminalística eram prestados no 
mesmo local. Com a nova sede do IML 
há melhoria nos serviços de ambos os 
institutos.

Acompanhados do prefeito Edison 
Kersten, também visitaram o Colégio 
Estadual Alberto Gomes Veiga, 
oportunidade em que conversaram com 
professores e alunos.

Também participaram da solenidade o 
secretário de Segurança Pública, Leon 
Grupenmacher, o secretário da 
Comunicação Social, Marcelo Cattani, 
prefeitos dos demais municípios, 
lideranças e a comunidade de 
Paranaguá.

Inauguração do IML 
em Paranaguá
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REUNIÃO COM LÍDERES DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA   

Na oportunidade, o deputado prestou 
contas do seu trabalho realizado em 
parceria com lideranças e entidades 
ligadas à Igreja, como a viabilização de 
locais para a realização de eventos 
(Aventuris e Camporis), campanhas 
sociais evangelísticas, intervenções 
parlamentares, como a Lei do Sábado 
e a Lei Antifumo, entre outras 
atividades.

Com apresentações de músicas 
gospel, abrilhantou o encontro o 
Ministério Luminouss, do Jardim 
Itamarati.

Entre as lideranças presentes, 
estiveram o Pr. Wesley (Jardim das 
Américas), Pr. Marcelo (Araucária), Pr. 
Gerson (Tatuquara), Pr. Werner (Afonso 
Pena) Pr. Mário (Sítio Cercado) e 
Pr.Gorski (Jubilado da USB).

No mesmo dia 29, o deputado Artagão Júnior participou de uma reunião com 
membros e lideranças da Igreja Adventista do 7º Dia da região Sul de Curitiba, 
vinculados à ASP (Associação Sul-Paranaense).
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VISITA DO PASTOR RICHARD OGALHA   

No dia 30, o deputado Artagão 
Júnior recebeu a visita do Pastor 
Richard Ogalha, da Igreja 
Adventista do 7º Dia da Vista 
Alegre, em Curitiba.

O deputado, que é ancião na Igreja 
do mesmo distrito, apresentou o 
seu informativo de prestação de 
contas referente aos trabalhos 
realizados em prol da comunidade 
adventista. 

PLEITOS DE NOVA CANTU   

No mesmo dia 30, o prefeito de Nova Cantu, Airton Agnolin, pediu a 
intervenção do deputado Artagão Júnior para que seja agilizada a assinatura 
do convênio do programa “Caminho das Pedras”. São aproximadamente R$ 
1,1 milhão que serão utilizados para pavimentar (com pedras irregulares) seis 
quilômetros, da sede do município ao distrito Geremias Lunardelli 
(Cantuzinho).

Agnolin também pediu que o deputado interceda na Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano), para dar agilidade na abertura do processo 
licitatório do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios). Com 
recursos de R$ 330 mil, serão adquiridos dois caminhões, um basculante e 
outro para a coleta e distribuição de leite.
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em abril.

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Com fotos e 
informações do 
jornalista Beto 
Garcia

Fique por dentro das notícias diárias 

acessando o site:               www.artagaojunior.com.br 

Siga também no             @artagaojunior            

Gabinete Parlamentar

Asse
Praça Nossa Senhora da Salete, 

Térreo – Gabinete 5
CEP 80.530-911

Fone: (41) 3350-4079/3253-0005
Centro Cívico – Curitiba/PR

E-mail: 
Twitter: @artagaojunior

mbleia Legislativa do Paraná

S/nº, 

artagaojunior@alep.pr.gov.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26

