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Investimentos de R$ 394 milhoes 
ampliarão os canais de acesso 
ao Porto de Paranaguá

~

No dia 3, o deputado Artagão Júnior esteve 
em Paranaguá, oportunidade em que foi 
assinado contrato para obras de dragagem 
de aprofundamento dos canais de acesso 
aos Portos de Paranaguá e Antonina. O 
evento contou com a presença do ministro 
da SEP (Secretaria Especial de Portos), 
Helder Barbalho.

O contrato no valor de R$ 394 milhões inclui 
a elaboração dos projetos básico e 
executivo de dragagem, sinalização, 
balizamento e a execução das obras de 
dragagem de aprofundamento do canal de 
acesso ao Porto de Paranaguá. A empresa 
terá um prazo de 11 meses para executar a 
obra.  A área corresponde ao eixo leste-
oeste do Complexo estuarino de Paranaguá, 
com aproximadamente 45 km de 

comprimento e 7 km de largura. Ao todo, 
serão dragados 14, 2 milhões de metros 
cúbicos de areia. 

“Os investimentos vão proporcionar o 
aumento das importações e exportações do 
porto, assim como o incremento do 
recolhimento do ISS para a prefeitura. O 
porto também está investindo R$ 40 milhões 
na construção de cinco viadutos até a sede 
do município, o que vai melhorar a 
mobilidade urbana, diminuindo o tempo de 
espera dos caminhões”, disse o prefeito 
Edison Kersten.

Dia 3
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Visitas aos municípios

Fernandes Pinheiro
Além de prestar contas do trabalho e receber novas 
demandas em Fernandes Pinheiro, em reunião 
organizada pelo prefeito Oziel Neivert, o deputado 
anunciou a perfuração de dois poços artesianos no 
município, através do Instituto das Águas, nas 
comunidades de Bituva dos Lopes e Santo Antonio.

Rio Azul
Em Rio Azul, em reunião organizada pelo prefeito 
Paulo Girardi, também foram anunciados dois poços: 
nas comunidades de Cachoeira dos Paulistas e Rio 
Azul dos Soares.

Da mesma forma, em Guamiranga, com reunião 
organizada pela prefeita Telma Fenker, o 
deputado levou o convênio para a perfuração de 
dois poços, um no distrito de Água Branca e outro 
no distrito de Boa Vista.

Guamiranga

Prudentópolis
O deputado ainda passou por Prudentópolis, 
onde visitou o empresário Elzevir Saviski. Na 
oportunidade, discutiram o cenário político atual.

Poços artesianos

Dia 5



4Novembro/2015

Deputado propoe R$ 20 milhoes 
para a saúde de Guarapuava 
através de emenda coletiva

~ ~

No dia 6, o deputado Artagão Júnior propôs à 
LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício 
de 2016 emenda coletiva no valor de R$ 20 
milhões para a saúde de Guarapuava, sendo 
R$ 10 milhões para o Instituto Médico Virmond 
e R$ 10 milhões para o Hospital de Caridade 
São Vicente de Paulo.

O deputado justifica os investimentos para 
obras de melhorias, aquisição de 
equipamentos e reparos gerais nas duas 
estruturas.

“Estamos propondo estes investimentos, pois 
sabemos da necessidade destes recursos 
para a saúde de Guarapuava e região”, disse 
o parlamentar.

No ano passado, também através de emenda 
coletiva ao Orçamento de 2015, o deputado 
Artagão Júnior viabilizou R$ 25 milhões para a 
construção do Hospital Regional de 
Guarapuava. “Temos a plena convicção de 
que a emenda foi essencial para que as obras 
começassem de fato este ano”.

Para o ano de 2016, a receita corrente líquida 
do Governo do Estado, somando todas as 
fontes, será de R$ 54,5 bilhões. Estão 
previstos, por exemplo, investimentos na 
ordem de R$ 9,3 bilhões, para o setor de 
Educação, o equivalente a 34,5% do 
orçamento – 10% a mais do que no exercício 
de 2015. 

Dia 6
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Prefeito de Godoy Moreira 
agradece viabilização de casas

O deputado Artagão Júnior atendeu 
o prefeito de Godoy Moreira, Primis 
de Oliveira, no dia 9.

O prefeito discutiu projetos para o 
município e agradeceu o deputado 
pela viabilização de 98 casas 
populares na Cohapar.

“Faremos a limpeza do terreno e 
logo em seguida as obras de 
terraplanagem começam”, disse o 
prefeito.

Primis ainda solicitou a intervenção 
do deputado na Segurança para a 
destinação de mais efetivo policial 
para a cidade. 

Dia 9

No dia 10, em reunião com o 
deputado Artagão Júnior e com o 
prefeito de São João do Ivaí, 
Fábio Hidek, a secretária de 
Educação do Paraná, Ana Seres 
Comin, assinou o termo de 
cessão de uso de parte do 
terreno do Colégio Estadual 
Diogo Álvares Correia.

“Aguardávamos com muita 
ansiedade a cessão do terreno, 
pois vamos construir um espaço 
de treinamento desportivo para 
uso de toda a comunidade”, disse 
o prefeito, acompanhado do 
presidente da Câmara, Nelson 
Rosa Junior.

De acordo com Hidek, até março 
do ano que vem deve estar 
concluído o processo licitatório 
para o início das obras.

Espaço desportivo será 
construído em colégio 
de São João do Ivaí

Dia 10
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Homologação para 
pavimentação e equipamentos

Municípios da base de atuação do 
deputado Artagão Júnior tiveram licitações 
homologadas para obras de pavimentação 
e aquisição de equipamentos, em evento 
realizado no Palácio Iguaçu, no dia 11.

Com linha de crédito via Sedu (Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano), Campina 
do Simão está adquirindo equipamentos 
rodoviários (R$ 332 mil); Guarapuava 
garantiu mais de R$ 10 milhões, sendo R$ 
5.983.128,86 para pavimentação e R$ 
5.339.774,63 para recape asfáltico; 
Laranjeiras do Sul, pavimentação (R$2,5 
milhões); Jardim Alegre, recape asfáltico 
(R$ 690 mil); e Tupãssi, também com 
obras de pavimentação (R$ 1,6 milhão).

Na mesma solenidade, foi assinado 
decreto que institui o Sistema Paranaense 
de Fomento (SPF) para apoio a projetos 
de investimentos de empresas e 
municípios paranaenses, com linhas de 
crédito pelo Banco Regional de 
Desenvolvimento da Região Sul (BRDE) e 
pela Fomento Paraná. 

Dia 11
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São Pedro do Ivaí 

Atendimentos

De São Pedro do Ivaí, o deputado Artagão Júnior recebeu, no mesmo dia 
11, os vereadores Neri Carneiro Lobo, Rildo Bernardes de Camargo, 
Marcos Mascate e Wagner Ascencio. Na oportunidade, discutiram os 
pleitos do município e o cenário político atual. 

Lindoeste

O prefeito de Lindoeste, Silvio Santana, trouxe projeto que foi entregue na 
Sedu para pavimentação asfáltica no quadro urbano. Os recursos para a 
obra, via linha de crédito, chegam a R$ 1,5 milhão. 

Dia 11



8Novembro/2015

Deputado recepciona 
ministro do STF

No dia 13, o deputado 
Artagão Júnior, na 
companhia de outros 
parlamentares, recepcionou 
o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Edson Fachin, na 
Assembleia Legislativa.

O ministro paranaense 
proferiu palestra sobre “O 
vazio constitucional e o 
protagonismo judicial 
contemporâneo”, em evento 
aberto aos servidores da 
Casa, a estudantes de 
Direito e ao público em geral. 

Dia 13
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Inauguração do novo prédio da 
União Sul Brasileira da IASD

No dia 15, o deputado 
Artagão Júnior participou da 
inauguração da nova sede 
da União Sul Brasileira 
(USB), a instituição que 
administra a Igreja 
Adventista do 7º Dia no 
Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina.

O deputado esteve 
acompanhado do presidente 
da União Sul-Brasileira 
(USB), Marlinton Lopes, do 
presidente da Divisão Sul 
Americana (DSA), Erton 
Köhler, além de 
departamentais, pastores e 
demais lideranças das 
associações ligadas à USB e 
DSA. Ainda estiveram na 
inauguração o prefeito de 
Curitiba, Gustavo Fruet, e o 
secretário de Planejamento 
do Paraná, Silvio Barros.

Dia 15
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Atendimentos

No dia 16, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, que 
solicitou a intervenção do parlamentar na Secretaria de Segurança Pública onde 
tramitam os projetos para as construções da Delegacia Cidadã (cerca de R$ 3,6 
milhões) e da sede do Corpo de Bombeiros (cerca de R$ 2,2 milhões).

“Estamos aguardando o trâmite para que seja autorizado o processo licitatório”, explica 
o prefeito.

Ivaiporã

Paranaguá

O prefeito de Paranaguá, Edison Kersten, entregou a documentação necessária para 
elaboração de convênio com o DER-PR para obras de reforço estrutural na passarela da Ilha 
dos Valadares. Em seguida, o DER vai licitar e contratar a análise do projeto executivo de 
engenharia e a execução da obra, tão aguardada pelos cerca de 30 mil moradores da ilha.

O projeto de engenharia contratado pela prefeitura verificou a necessidade de recuperação 
nas fundações da passarela para que sustente até 20 toneladas. A passagem de veículos 
deve permanecer apenas para casos emergenciais. O valor da obra está estimado em R$ 4,2 
milhões.

Dia 16
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Atendimentos

No dia 17, o deputado Artagão Júnior atendeu a prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, 
quando recebeu o convite para participar das festividades de aniversário de 69 anos do município, 
entre os dias 28 e 30 de novembro.
Acompanhada do secretário de Governo e Gestão do município, Gizélio Linhares, a prefeita pediu a 
intervenção do deputado para que seja dada agilidade na homologação da licitação da pavimentação 
asfáltica na Avenida Santos Dumont. No mesmo dia, toda a documentação exigida foi entregue na 
Sedu (Secretaria de Desenvolvimento Urbano).

“Seria um presente de aniversário para Laranjeiras do Sul. Contamos com o apoio do deputado e a 
autorização do governo do estado”, disse a prefeita.

De São Pedro do Ivaí, o deputado recebeu o ex-prefeito Luiz Bento, a diretora da Escola 
Estadual Vicente Machado, Ana Inês Gouveia, o diretor auxiliar Edney Leon e a 
coordenadora do EJA (Educação de Jovens e Adultos), Silvana Irineu. Entre os assuntos, 
pediram a intervenção do deputado na Secretaria de Educação, onde tramitam pleitos da 
Escola, como o pedido de reforma da estrutura. 

Laranjeiras do Sul

São Pedro do Ivaí

Dia 17
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Homenagem aos 100 anos da 
Igreja Adventista do 7� Dia no 
Paraná

o

Também no dia 17, o deputado Artagão 
Júnior agendou o horário do grande 
expediente da sessão plenária para o 
fechamento das celebrações do 
centenário da Igreja Adventista do 7º Dia 
no Paraná.  

Ao final, Artagão Júnior fez a entrega de 
Menção Honrosa à Igreja Central.

“Com 80 membros batizados, o primeiro 
templo da Igreja foi inaugurado 
oficialmente em 1915, situado na esquina 
das ruas Brigadeiro Franco com 
Saldanha Marinho, em Curitiba. O 
segundo foi inaugurado em 1935, na Rua 
Ermelino Leão”, relembrou o deputado.  

Em 2010, a Igreja Central inaugurou o 
seu atual templo, na Rua Carlos de 
Carvalho, com capacidade para 2.300 
lugares.

Hoje, a Igreja Adventista do 7º Dia possui 
439 templos em Curitiba (47.311 
membros) e 889 templos no Paraná 
(89.056 membros).

Dia 17
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Dia 7
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Confirmados R$ 200 mil 
para compra de balsa 
para comunidade de 
Cândido de Abreu

O deputado Artagão Júnior confirmou 
ao prefeito de Cândido de Abreu, 
Junior da Rádio, no dia 18, a liberação 
de R$ 200 mil da Secretaria de 
Infraestrutura e Logística para a 
compra de uma balsa que será 
utilizada pela comunidade de Tereza 
Cristina.

“Vamos entregar toda a documentação 
necessária para a formalização do 
convênio. Grande notícia”, comemorou 
o prefeito.

Casas populares

Logo após, o deputado recebeu o 
chefe de gabinete do IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná), Flavio 
Vermelho, o qual entregou ao prefeito 
de Cândido de Abreu a licença prévia 
de terreno no conjunto habitacional 
Nicolau Lucif. A licença é uma das 
exigências da Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná) para a 
construção de mais 20 casas populares 
no conjunto.

Outras demandas

Discutindo a segurança do município, o prefeito 
aproveitou para reforçar o pedido de uma viatura para 
a Polícia Civil e também foi à Sanepar, onde discutiu a 
extensão da rede de água na comunidade de 
Ubazinho.
Na Secretaria de Agricultura, o assunto foi o PPA 
(Programa da Aquisição de Alimentos), através da 
compra direta da agricultura familiar. 

Dia 18



Atendimentos

De Boa Ventura de São Roque, o vereador Roberto Strapasson pediu a 
intervenção do deputado para a viabilização de uma máquina de aplicação de 
calcário junto à Secretaria de Agricultura e, na Secretaria de Saúde, 
equipamentos para Unidade Básica de Saúde na localidade de Sítio Boa Ventura.

Para discutir diversas demandas de Jaguariaíva junto ao Governo do 
Estado, o deputado Artagão Júnior recebeu o vereador Juninho 
Pemac. O vereador esteve acompanhado dos assessores Altieris 
Fabiano Crivói e Rodrigo Cristiano. 

O prefeito de Campina do Simão, Laureci Miranda, solicitou a 
intervenção na Sanepar para que a companhia faça obras de 
abastecimento de água em comunidades do município.

Novembro/2015 14

Jaguariaíva

Boa Ventura de São Roque

Campina do Simão

Dia 18
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Artagão Júnior e presidente 
da Cohapar em Guarapuava

Em Guarapuava, no dia 19, o deputado Artagão Júnior recebeu no escritório regional o 
presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Abelardo Lupion.

O presidente da Cohapar, que também concedeu entrevista à Rádio Difusora, fez 
vistorias de obras nos residenciais 2000 (500 unidades), Priscila (80 unidades) e São 
Francisco (80 unidades).

Dia 19
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Entrega de 67 casas em Pitanga

O deputado Artagão Júnior 
acompanhou o presidente da 
Cohapar, Abelardo Lupion, no 
dia 19, em Pitanga, quando 
foram entregues 67 casas 
populares (50 urbanas e 17 
rurais).

Recepcionados pelo prefeito 
Altair Zampier, entre outras 
lideranças, eles também 
visitaram o monumento do 
Marco Geodésico do Centro do 
Paraná. 

Dia 19
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No dia 20, o deputado acompanhou o 
presidente da Cohapar em Ivaiporã, no 
residencial Sebastião Alves de Andrade, 
onde foram entregues 50 unidades de 
40,99 m², com dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área se serviço. Os 
investimentos foram de R$1,5 milhão e 
as famílias não pagam nada por serem 
consideradas socialmente vulneráveis. 
As moradias foram viabilizadas graças à 
parceria do Governo do Paraná, por 
meio da Cohapar, Copel e Sanepar, com 
o Governo Federal e Prefeitura.

Ivaiporã também está garantindo dois 
poços artesianos, através de convênio 
com o Instituto das Águas.

Entrega de casas em Ivaiporã 

Dia 20
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Entrega de casas em 
Novo Itacolomi

Em Novo Itacolomi foram entregues as chaves 
de 27 moradias para pequenos agricultores. 
As casas fazem parte do Programa Nacional 
de Habitação Rural (PNHR). Os investimentos 
foram de R$769.500,00.

As casas têm 46,74 m² com dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de serviço. As 
famílias pagam apenas quatro prestações 
anuais de R$285,00 sendo que o restante é 
subsidiado pelo poder público.

Na região do Vale do Ivaí, desde 2011, foram 
beneficiadas 8,7 mil famílias com moradias no 
campo e na cidade, além de titulação de 
imóveis. Os investimentos sao de R$402 
milhões dos governos do Paraná, Federal e 
Municipais.

Para o deputado, hoje estas famílias estão 
realizando o maior sonho. "Todos buscam este 
momento, de conquistar a independência por 
meio da casa própria. Vendo a alegria destas 
pessoas temos a certeza de que o dever foi 
cumprido e isso serve de combustível para 
seguirmos em frente e ajudarmos cada vez 
mais famílias a realizarem o sonho da casa 
própria", destacou.

O município, através da intervenção do 
deputado, também assinou convênio para a 
perfuração de dois poços artesianos, um no 
bairro São Sebastião do Rodeio e outro no 
bairro Marrecas. Também estão sendo 
investidos R$ 300 mil em obras de calçadas.

Dia 20
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Visita a Jardim Alegre e 
Marilândia do Sul com 
anúncio de obras
Também no dia 20, o deputado Artagão Júnior esteve no Vale do Ivaí, 
oportunidade em que visitou os municípios de Jardim Alegre e Marilândia do 
Sul. Os dois municípios assinaram convênio com o Instituto das Águas para a 
perfuração de dois poços artesianos.

Em Jardim Alegre, o deputado foi recebido pela prefeita Neuza Pessuti, vereadores e lideranças locais, 
que agradeceram o parlamentar pelo trabalho feito em favor do município. Um exemplo foi a 
intervenção junto a Secretaria de Educação do Paraná que voltou atrás da decisão de remanejar os 
107 alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Colégio Estadual Anita Garibaldi para o Colégio 
Estadual Cristóvão Colombo.

Jardim Alegre 

Marilândia do Sul 

Em Marilândia do Sul, o prefeito Pedro Sérgio Mileski também ressaltou o trabalho do deputado, como 
a viabilização de obras de calçamento no interior, asfalto no quadro urbano, ambulância, entre outros 
recursos já executados.

Dia 20
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Acompanhando prefeitos da 
Amuvi em reunião para 
reivindicar mais investimentos
No dia 24, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou os prefeitos da Amuvi 
(Associação dos Municípios do Vale do 
Ivaí) em reunião com representantes da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Social, Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e da Fomento Paraná.

Na pauta, foi pedido maior atenção do 
Estado no sentido de promover ações que 
ajudem atrair mais investimentos para o 
Vale do Ivaí.

“A mão forte do Estado tem que atuar no 
Vale. Se formos esperar que as empresas 
escolham ondem querem ficar, fica difícil. 
Às vezes, uma grande indústria pode fazer 
a diferença em uma região”, disse o 
deputado.

O presidente da Amuvi e prefeito de 
Ivaiporã, Carlos Gil, endossou as palavras 
do parlamentar, e sugeriu incentivos fiscais 
do governo a empresas que forem se 
instalar na região. Ele também apresentou 
pauta contendo as principais demandas, 
como a construção de barracões 
industriais, a volta da fábrica de 
agricultores, criação de consórcio de 
produtores e a volta da patrulha rural para 
ajudar na recuperação das estradas.

“O nosso foco é na agroindustrialização. 
Precisamos trabalhar juntos em projetos de 
curto, médio e longo prazo”, destacou 
Carlos Gil.

Técnicos da Sedu e da Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Social 
apresentaram slides contendo os serviços 
prestados pelo Estado na região, como o 
atendimento do Cras e Creas, centros da 
juventude e conselhos tutelares. No 
Programa Família Paranaense, por 
exemplo, já são atendidas 6.513 famílias 
no Vale do Ivaí. No programa Luz Fraterna, 
há 26.721 famílias cadastradas.

Dia 24
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Atendimentos

Cantagalo

O prefeito de Cantagalo, Everson Konjunski, discutiu o programa 
Família Paranaense, através do qual serão reestruturadas e 
revitalizadas moradias da Vila Chimin, beneficiando 116 famílias.

Com toda a documentação entregue, o prefeito aguarda a autorização 
da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) para que as obras 
sejam licitadas.
Cantagalo será o primeiro município do estado a receber os projetos 
de realocação, com intuito de promover o desenvolvimento social das 
famílias que vivem em situação de vulnerabilidade no estado.

Novo Itacolomi

Ainda estiveram o prefeito de Novo Itacolomi, Roberto Munhoz (Polaco da Pá), o 
vice João Pedro Magon e o técnico em tributação Edvaldo Michelin.

Além de tratarem de demandas do município, o deputado os acompanhou na 
reunião da Amuvi com representantes do Estado para reivindicar mais 
investimentos para a região. 

Dia 24
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Prefeitos Celso Antonio Barbosa – o magrelo 
(Lidianópolis) e Gerôncio Carneiro Rosa (Rio 
Branco do Ivaí).

Mais visitas no gabinete 
No dia 25, o deputado recebeu mais visitas no gabinete. 

Ex-prefeito de Ibaiti, Luiz Carlos dos Santos, o 
Peté, acompanhado do ex-vereador Julinho do 
Vassoural com seu filho, Junior Siqueira. De 
Diamante do Sul, esteve o prefeito Darci Tirelli.

Vereador João Maria Sutil de Araujo, mais 
conhecido como Paraná.

Rio Branco do Ivaí 
e Lidianópolis

Ibaiti 
e Diamante do Sul

Ventania

Irati
Empresário Jorge Derbli, o qual disputou o 
pleito para prefeito do município em 2012. 

Dia 25
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Lançamento do TOP 2016 
em Guarapuava

Em Guarapuava, no dia 26, o 
deputado Artagão Júnior 
acompanhou o secretário do 
Esporte e Turismo, Douglas 
Fabrício, no lançamento do 
Talento Olímpico do Paraná - 
TOP 2016, maior programa de 
auxílio financeiro para atletas 
do País.

O TOP 2016 atende 1.600 
atletas, paratletas e técnicos. 
Os valores variam de R$ 150 
a R$ 4 mil, de acordo com a 
fase da carreira do 
beneficiado e os resultados 
obtidos em competições. O 
programa contempla desde 
estudantes que estão 
iniciando a carreira no 
atletismo até esportistas 
profissionais.

Na região de Guarapuava, há 
bolsistas de 95 municípios.  

Dia 26
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Deputado prestigia festividades 
em Marilândia do Sul, Cândido 
de Abreu e Nova Cantu
O deputado Artagão Júnior pegou estrada nos dias 28 e 29 para prestigiar 
municípios de sua base de atuação que realizaram festividades alusivas à 
emancipação política e administrativa.

Marilândia do Sul

No dia 28, à noite, Artagão Júnior foi recebido em Marilândia do Sul pelo prefeito Pedro 
Sérgio Mileski e diversas lideranças locais. Na oportunidade, foi anunciada a perfuração 
de dois poços artesianos e entregue oficialmente uma ambulância. O município está 
completando 63 anos.

Dia 28
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Cândido de Abreu

No dia 29, em Cândido de Abreu, que está fazendo 61 anos, o deputado foi recebido pelo 
prefeito Junior da Rádio, vereadores e a população em geral.

Dia 29
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Nova Cantu

Já em Nova Cantu, município com 52 anos de emancipação, o parlamentar esteve com o 
prefeito Airton Agnolin e diversas lideranças locais. Eles também estiveram na ponte 
sobre o Rio Tonete, obra de cerca de R$ 1 milhão viabilizada pelo deputado

Dia 29



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

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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