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No dia 1º, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou prefeitos da Amop (Associação 
dos Municípios do Oeste do Paraná), em 
audiência com o governador Beto Richa e 
secretários de Estado.

A reunião serviu para que os prefeitos 
reivindicassem as principais demandas de 
seus municípios, entre elas, a retomada de 
obras provenientes do PAM (Plano de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios) e 
calçamento com pedras irregulares.

De acordo com o chefe da Casa Civil, 
Eduardo Sciarra, a previsão é que as obras 
sejam retomadas no 

Amop pede retomada de obras
início de 2016. “Estamos colocando em dia 
as finanças do Estado. Vamos terminar o 
ano com as contas zeradas, graças ao 
ajuste fiscal promovido. As obras serão 
retomadas e honraremos todos os 
compromissos assumidos”, disse.

Apesar das reivindicações, os prefeitos 
reconheceram os aumentos dos repasses 
das cotas de ICMS e IPVA, que vêm 
ajudando no caixa das prefeituras do 
Paraná. Por outro lado, os repasses do 
FPM (Fundo de Participação dos 
Municípios), do governo federal, tiveram 
queda acima dos 30%, em comparação 
com 2014. 

Dia 1º
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Artagão Júnior e Zampier 
reivindicam militarização do 
Corpo de Bombeiros de Pitanga

No mesmo dia, o deputado Artagão Júnior e 
o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, 
estiveram em audiência com o comandante 
do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel 
Juceli Simiano Junior, para reivindicar a 
militarização do bombeiro comunitário do 
município.

“Mesmo em momento de crise, a maioria 
dos servidores é disponibilizada pela 
prefeitura. Acreditamos que Pitanga merece 
o corpo de bombeiros militar. A cidade está 
em franco desenvolvimento, é sede da 
região administrativa do Estado e tem todas 
as condições para isso”, disse o deputado.

O prefeito Zampier agradeceu a parceria 
com o Corpo de Bombeiros e também 
elogiou o trabalho desenvolvido pelos 

servidores em Pitanga. Mas reforçou as 
palavras do deputado. “É uma questão de 
justiça”, disse.

O comandante Simiano reconheceu a 
demanda e disse que Pitanga estará entre 
as prioridades. “O nosso problema atual é 
efetivo. Estamos com 609 pessoas 
aprovadas em concurso aguardando para 
serem chamadas. Acreditamos que a partir 
do ano que vem já comecem os cursos 
preparatórios. O Corpo de Bombeiros 
precisa avançar em muitos municípios. Mas 
assumo o compromisso de estabelecer 
Pitanga como prioridade”, garantiu. 

Dia 1º
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Lindoeste, Tupãssi e Santa Lúcia 

Atendimento

Ainda no dia 1º, o deputado Artagão Júnior recebeu os prefeitos Silvio Santana 
(Lindoeste), José Carlos Mariussi (Tupãssi) e Adalgizo Cândido de Souza (Santa Lúcia).

O deputado os acompanhou em audiência com o governador Beto Richa e secretários 
para reivindicar a retomada de obras

Dia 1º
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Representantes da Assofepar
No dia 2, o  deputado Artagão Júnior recebeu a visita de representantes da Assofepar 
(Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná). 
Estiveram o presidente da entidade, coronel Izaias de Farias, o secretário, capitão 
Goulart, e o conselheiro, coronel Altair Mariot.

Os representantes da Assofepar aproveitaram a oportunidade para apresentar os 
trabalhos da associação, criada em dezembro de 2014, bem como os objetivos 
relacionados aos interesses da classe dos oficiais.

Dia 2
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No mesmo dia, o deputado Artagão 
Júnior e sua equipe participaram do 
Culto de Ação de Graças pelo Ano 
Legislativo de 2015, no plenário da 
Assembleia Legislativa.

Com a participação de servidores da 
Casa, da banda da Polícia Militar do 
Paraná e Trio Univoz da Igreja 
Adventista do 7º Dia (distrito de 
Lindoia), o tradicional culto de final de 
ano proporcionou momentos de 
reflexão e de agradecimento a Deus.

“É um privilégio podermos agradecer 
a Deus pelo final de mais um ano. 
Mas também sempre peço a Ele que 
nos use como seu instrumento. Que 
2016 seja um ano de maiores 
testemunhos”, disse o deputado 
Artagão Júnior, na presença do 
presidente da Assembleia, Ademar 
Traiano, e demais parlamentares. 

Culto de Ação de Graças
Dia 2
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Laranjeiras do Sul reforça 
parceria na Agricultura
Também no dia 2, a prefeita de Laranjeiras do 
Sul, Sirlene Svartz, tratou de diversas demandas 
do município junto ao Governo do Estado.

Entre elas, destaca-se a solução do impasse 
envolvendo a demarcação da divisa entre os 
municípios de Laranjeiras do Sul e Marquinho. 
Acompanhada do secretário de Governo e 
Gestão do município, Gizélio Linhares, e da 
assessoria do deputado, a prefeita esteve no 
ITCG (Instituto de Terras Cartografia e 
Geociências). Também estiveram o presidente da 
Câmara de Laranjeiras, Darci Massuqueto, os 
vereadores Laureci Leal e Ivone Portela, além do 
representante da Linha Pechinski (área 
diretamente afetada pela demarcação), Paulo 
Pechinski, e do prefeito de Marquinho, Luiz 
Cezar Baptistel (Zinho).

Detalhes técnicos a respeito da divisa foram 
definidos.
arcerias

Com o secretário de Agricultura e Abastecimento 
(Seab), Norberto Ortigara, foi novamente 
discutido o projeto da Coasul, cooperativa de 
recria de matrizes e produção de ovos férteis, e 
foi discutida a instalação da Agroceres PIC. 

Referência em genética suína, a multinacional 
investirá incialmente R$ 10 milhões apenas na 
estrutura. Entre os assuntos discutidos, foi 
solicitada a retomada dos trabalhos da Patrulha 
do Campo para readequar as estradas que dão 
acesso à empresa.

Sementes de milho

Na mesma reunião com Ortigara, foram 
garantidas 150 sacas de semente de milho para 
as famílias produtoras atingidas pelas recentes 
chuvas de granizo.

Inaugurações

Na Secretaria de Educação, foi assegurado o 
repasse de R$ 102.768,53 para obras de 
melhorias e construção da rede de esgoto da 
Escola Técnica. O deputado e a prefeita vêm 
trabalhando para acelerar a inauguração da nova 
unidade de ensino, assim como a inauguração 
do Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho, 
que ainda depende da instalação da rede 
elétrica. De acordo com a Secretaria, a previsão 
das inaugurações é para o início de 2016. 

Dia 2
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Artagão Júnior ressalta a 
necessidade de conscientização 
no Dia da Pessoa com Deficiência

Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e o deputado Artagão 
Júnior ressaltou a importância do respeito aos direitos e o trabalho desenvolvido pelas 
Apaes.

“Precisamos ter a consciência e o respeito sempre. Não estacionar em vagas para 
cadeirantes, ter a infraestrutura pública e privada adaptadas para pessoa com deficiência. 
Acho que é o mínimo que podemos esperar das pessoas”, defende o parlamentar.

O deputado vem desenvolvendo um trabalho de parceria com diversas Apaes do Paraná, 
intervindo junto ao Governo do Estado para a liberação de mais recursos. Um exemplo é a 
Apae de Guarapuava, onde recentemente o parlamentar viabilizou junto à Secretaria de 
Infraestrutura e Logística material fresado para pavimentar a área externa da Apae Rural. A 
previsão é que ano que vem sejam oferecidas sessões de Equoterapia.

Para isso, são necessárias mais 2600 cotas de atendimento junto ao SUS. Assim, será 
possível contratar psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional que 
atuarão especificamente no setor. Diante desta demanda, o deputado Artagão Júnior já está 
trabalhando junto à Secretaria de Saúde do Paraná para ampliar os recursos destinados à 
APAE.

Dia 3
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Mais visitas

O deputado Artagão Júnior 
recebeu, no dia 8, a visita da 
presidente do Provopar 
Estadual, Carlise 
Kwiatkowski.

Também estavam no gabinete 
os prefeitos Primis de Oliveira 
(Godoy Moreira), Neuza 
Pessuti (Jardim Alegre) e 
Amarildo Rigolin (Santa 
Tereza do Oeste).

A prefeita Neuza estava 
acompanhada da chefe de 
Licitação, Leila de Jesus Dias. 
O prefeito Amarildo estava 
acompanhado do contador 
Julio Valdomeri.

Presidente do Provopar Estadual

Técnicos da Secretaria
de Agricultura 

Logo após, estiveram em 
reunião o prefeito de 
Lunardelli, Hilário Vanjura, a 
prefeita de Jardim Alegre, 
Neuza Pessuti, e 
representantes da Seab 
(Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento).

Estiveram o chefe do Deagro 
(Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável), Richardson de 
Souza, o técnico Ricardo 
Lorenzon, e o assessor do 
secretário Paulo Meira.

De acordo com eles, o pagamento das obras de calçamento com pedras irregulares será regularizado 
tão logo seja aberto o orçamento de 2016, previsto para janeiro. Também comentaram sobre a 
retomada de outros programas voltados à agricultura, como o do óleo diesel e a Patrulha do Campo.

Dia 8
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Readequação de 20 km de 
estrada em Jardim Alegre

No dia 9, a prefeita de Jardim Alegre, Neuza Pessuti, assinou convênio com o Incra 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no valor de R$ 820 mil para 
obras de readequação da estrada que dá acesso ao Assentamento 8 de Abril. Ao 
todo, são 20 km de estrada.

“Uma obra grandiosa, que vai encurtar o caminho principalmente do transporte 
escolar. Agradeço ao deputado e toda sua equipe pelo apoio”, disse a prefeita.

O Incra também fez o empenho de R$ 1 milhão para a construção de quatro pontes 
no mesmo assentamento. 

Dia 9
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O deputado Artagão Júnior atendeu 
o prefeito de Godoy Moreira, Primis 
de Oliveira, quando discutiram 
obras de recape asfáltico em ruas 
da cidade.  

Mais atendimentos

Boa Ventura 
de São Roque

Godoy Moreira

Marilândia 
do Sul

O presidente da Câmara de Boa 
Ventura de São Roque, Joanis 
Pereira Ferreira, visitou o deputado 
e discutiu demandas do município 
e o cenário político atual. 

O prefeito de Marilândia do Sul, 
Pedro Sérgio Mileski, 
acompanhado do assessor Oscar 
Pereira dos Santos, pediu 
intevervenção para que sejam 
retomadas as obras de calçamento 
ligando o bairro dos Góes ao 
distrito de Nova Amoreira. A 
previsão é que as obras reiniciem 
a partir da abertura do Orçamento 
do Estado de 2016, em janeiro.

Dia 9
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Dia 20
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Entrega de 40 casas em 
Fernandes Pinheiro

No dia 10, o deputado Artagão Júnior foi a 
Fernandes Pinheiro para a entrega das chaves da 
casa própria a 40 famílias de baixa renda. As 
moradias tiveram investimentos de R$ 1,2 milhão 
em recursos federais, estaduais e municipais, 
dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O 
parlamentar esteve ao lado do prefeito Oziel 
Neivert, do vice Osmar Vaz Ferreira (Marinho), 
entre outras autoridades.

Os imóveis possuem 41 m², com dois quartos, 
sala, cozinha e banheiro, e são destinados ao 
atendimento de famílias consideradas 
socialmente vulneráveis, por isso não pagarão 
nada pelas moradias.

O Governo do Paraná realizou um aporte de R$ 5 
mil por casa, além de contribuir com os serviços 
de instalação dos sistemas de energia, água e 
esgoto através da participação da Copel e 
Sanepar.

Em Fernandes Pinheiro, 90 famílias foram 
beneficiadas pelos projetos de habitação de 
interesse social desde 2011. Na área rural, 27 
casas foram entregues e outras 23 unidades 
estão em obras, enquanto na cidade estão sendo 
construídas 40 moradias. Os investimentos são 
de aproximadamente R$ 2,6 milhões nos 
projetos.

O município recebeu recentemente, também 
através da intervenção do deputado, R$ 120 mil 
que foram utilizados na compra de uma van para 
o transporte sanitário.

Dia 10
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Assinado contrato para  
pavimentação da Av. Santos 
Dumont em Laranjeiras do Sul

 Ainda no dia 10, o deputado Artagão 
Júnior foi a Laranjeiras do Sul, quando 
foi realizada a solenidade de 
assinatura do contrato para início da 
pavimentação asfáltica no trecho 
central da Avenida Santos Dumont, 
aguardada há mais de 30 anos.  

Além de contemplar os moradores dos 
bairros Bancários, Santo Antônio de 
Pádua e Água Verde, a obra contribui 
para favorecer a expansão do 
comércio e da industrialização.

Ao todo, serão investidos R$ 2,2 
milhões na obra. 

Dia 10



14Dezembro/2015

Entrega de duas vans para a 
saúde e anúncio de dois poços 
em Cantagalo

O deputado também esteve no dia 
10 em Cantagalo, para entregar 
oficialmente duas vans para a Saúde 
do município: uma van ambulância e 
uma semi-UTI para o transporte de 
pacientes. Os investimentos 
ultrapassam a casa dos R$ 240 mil. 

''Cantagalo merece. Um povo 
ordeiro e trabalhador. Uma terra que 
mora no meu coração”, disse o 
deputado.

Poços artesianos

Também foi assinado o convênio 
para a perfuração de poços 
artesianos na Vila Rural Nossa 
Senhora Aparecida e na 
Comunidade de Rio Visita.

O prefeito destacou que o deputado 
nunca veio a Cantagalo sem recurso 
ou novidades boas. ''Artagão sempre 
veio até Cantagalo trazendo 
recursos, entregando bens, 
entregando ao povo a esperança de 
dias melhores. Em nome de todos 
os cantagalenses, nosso muito 
obrigado”. 

Dia 10
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Deputado Artagão Júnior e 
PMDB de Guarapuava se reúnem 
para discutir planejamento

No mesmo dia 10, o deputado Artagão Júnior concluiu o dia em Guarapuava, 
participando de reunião com integrantes do PMDB local e de partidos aliados.

“Foi uma reunião de planejamento, onde pudemos apresentar um pouco daquilo 
que foi realizado este ano, as dificuldades enfrentadas. O segundo semestre foi de 
mais ações objetivas no sentido de liberações de recursos e obras. A expectativas 
de 2016 são a da retomada da capacidade de investimento por parte do Estado”, 
disse o deputado e presidente do PMDB de Guarapuava.

Na reunião, também foi discutido o processo eleitoral do ano que vem. “Estamos 
desenvolvendo um planejamento, trocando ideias e sugestões sobre a atuação 
que pretendemos realizar em 2016, uma vez que é um ano eleitoral, com muitas 
ações desenvolvidas ao mesmo tempo. Portanto é importante nos reunirmos de 
forma constante para que a gente possa projetar e trabalhar de forma conjunta”. 

Dia 10
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Deputado pede ação do Estado 
em propriedades invadidas por 
Índios em Laranjeiras do Sul

No dia 14, o deputado Artagão Júnior agendou 
e acompanhou agricultores da localidade de 
Passo Liso, em Laranjeiras do Sul, em reunião 
com representantes do Estado. A região vive 
conflito com índios que invadiram as 
propriedades, expulsando os moradores de 
casa. A situação se agravou no último dia 5, 
quando cerca de 15 famílias foram obrigadas a 
deixarem seus lares apenas com a roupa do 
corpo.

“Nós agendamos esta reunião para que o 
Estado dê uma resposta imediata com o reforço 
do efetivo policial para que, no mínimo, novas 
invasões não ocorram. Embora o trabalho de 
reintegração precise ser feito pela Polícia 
Federal, o Governo do Estado precisa assumir 
o compromisso de dar toda a retaguarda”, disse 
o deputado Artagão Júnior.

Na reunião, além dos agricultores vítimas da 
invasão,  estavam o secretário de Segurança 
Pública, Wagner Mesquita, o secretário chefe 
da Casa Civil, Eduardo Sciarra, o degelado da 
Polícia Federal, Flávio Setti, entre outras 
autoridades.

O conflito entre agricultores e índios começou 
quando os indígenas fizeram uma família de 
produtores rurais refém, no dia 5. A PM foi até o 
local, mas também foi expulsa. Três viaturas 
foram quebradas. Durante a confusão, um 
policial também foi agredido.

A disputa na região é histórica. A área tem cerca 
de 7 mil hectares e cerca e 148 famílias. O 
imbróglio jurídico sobre a demarcação de terra 
vem desde 2007. Segundo a polícia, os índios 
são das etnias Guarani e Kaingang, e ameaçam 
quem tenta entrar no local. Alguns indígenas 
vieram até de outras regiões para ajudar.

“O abalo não tomou conta apenas das famílias 
vítimas da invasão, mas de toda a sociedade”, 
frisou Artagão Júnior. 

Dia 14
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Também no dia 14, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou prefeitos de sua base 
de atuação em evento de assinatura de 
homologações e autorização de licitação 
de obras de pavimentação e aquisição de 
equipamentos.

Os recursos, através de financiamento, 
foram viabilizados junto à Sedu (Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano). Confira:

Porto Barreiro (R$ 1.2 milhão) – 
autorização para licitar obras de recape 
asfáltico.

Paranaguá (R$ 1.9 milhão) – homologação 
de equipamentos rodoviários:

Godoy Moreira (R$ 285 mil) - homologação 
para obras de recape asfáltico.

Campina do Simão (R$1.050 milhão) 
autorização para licitar obras de 
pavimentação asfáltica. 

Recursos da Sedu para 
Campina do Simão, Godoy 
Moreira, Paranaguá e Porto 
Barreiro

Dia 14
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Deputado acompanha prefeitos 
do Vale do Ivaí em reunião para 
reivindicar obras em estradas

Ainda no dia 14, o deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Fábio Hidek 
(São João do Ivaí) e Carlos Gil (Ivaiporã), além de outros prefeitos do Vale do Ivaí, 
em reunião com representantes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e 
da Seil (Secretaria de Infraestrutura e Logística).

Na pauta, foi discutida a situação das estradas da região, muitas delas com obras de 
recuperação já iniciadas. Também há projetos e convênios já celebrados que 
aguardam a liberação dos recursos por parte do Governo do Estado.

“Foi uma reunião para podermos reforçar as demandas que já tramitam no Seil e no 
DER. Esperamos que, com a abertura do orçamento em janeiro, muitas das obras já 
comecem na região do Vale”, disse o deputado. 

Dia 14
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Deputado confirma na Educação 
a liberação de R$ 120 mil para 
colégio de Fernandes Pinheiro

No dia 15, o deputado Artagão Júnior confirmou na Secretaria de Educação a liberação 
de R$ 120 mil para o Colégio Estadual Bituva das Campinas de Fernandes Pinheiro.

O dinheiro será usado para a execução de obras gerais e serviços de engenharia.

Os recursos são repassados através do Fundo Rotativo. 

Dia 15
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O Paraná terá um sistema de 
monitoramento do tráfego nas praças de 
pedágio, assegurando transparência 
sobre o volume de veículos que circulam 
pelas estradas e o faturamento das 
concessionárias. O projeto de lei nº 
754/2015, que teve o deputado Artagão 
Júnior como um dos autores, foi 
aprovado na sessão do dia 16 e agora 
segue para sanção governamental.  

“Estava mais do que na hora. Agora 
todos poderão ter uma noção real do 
lucro das empresas. Poderemos 
comparar os investimentos praticados e 
cobrar com mais precisão as obras tão 
essenciais para o nosso Estado, 
principalmente as duplicações. Além 
disso, isso poderá nos ajudar a exigir a 
diminuição das tarifas”, disse o deputado. 

Dia 16
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Assinado convênio para aquisição 
de balsa para comunidade de 
Cândido de Abreu

No dia 17, foi assinado o convênio no 
valor de R$ 210 mil para aquisição de 
uma balsa que será utilizada pela 
comunidade de Tereza Cristina, em 
Cândido de Abreu.

“Grande conquista. Essa era uma 
demanda que vínhamos trabalhando 
com o deputado Artagão Júnior junto à 
Secretaria de Infraestrutura e Logística 
há um bom tempo”, disse o prefeito 
Júnior da Rádio.

Recebidos pelo secretário José Richa 
Filho e pela chefe do departamento de 
Fomento Municipal da Secretaria, 
estiveram no ato o deputado, o seu 
assessor Beto Garcia, o prefeito, o 
secretário de Administração do 

município, Sandroval Probst, e o 
vereador Pedro Derbli, que é morador 
da comunidade.

“Em nome da população de Tereza 
Cristina, agradeço ao deputado e ao 
Governo do Estado por essa balsa, tão 
necessária”, disse o vereador.

Mais de 3 mil pessoas serão 
beneficiadas diretamente com a balsa, 
utilizada para a travessia do Rio Ivaí. A 
comunidade fica a cerca de 70 km da 
sede do município. 

Dia 17
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COMUNICADO

A Assembleia Legislativa do Paraná entra em férias coletivas a 
partir do dia 18 de dezembro e volta no dia 20 de janeiro de 
2016. 
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