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Artagão Júnior é empossado 
para o seu quarto mandato

No dia 1º, diante de familiares, amigos 
e diversas autoridades, Artagão Júnior 
foi empossado para o seu quarto 
mandato como deputado estadual, em 
cerimônia realizada na Assembleia 
Legislativa. A chamada sessão 
preparatória deu posse aos 54 
deputados eleitos para a 18ª 
Legislatura.

Artagão Júnior obteve a quarta maior 
votação do Paraná no último pleito, 
com 78.594 votos.
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Artagão Júnior agradece a população 

Recém-empossado para o seu quarto mandato como deputado estadual, Artagão Júnior divulgou nota à 
imprensa, no dia 2, agradecendo a confiança dos paranaenses.

 

“Gratidão é algo que eu sempre prezei. Por 
isso, agradeço mais uma vez pela confiança 
depositada no meu trabalho. É o reflexo de 
uma relação de amizade e compromissos 
cumpridos, que culmina nesta nova 
caminhada, neste meu novo mandato. 
Grande abraço a todos. E mais uma vez 
obrigado”, disse o parlamentar.
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Delegacia Cidadã em Ivaiporã 

Ainda no dia 2, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito 
de Ivaiporã, Carlos Gil, quando 
discutiram demandas do 
município que estão tramitando 
nas secretarias de Estado.

Entre elas, o prefeito pediu ao 
deputado que interceda junto à 
Secretaria de Segurança Pública 
para que seja acelerado o 
processo licitatório da obra da 
Delegacia Cidadã, cujo projeto já 
está pronto. 

Visita de Reserva 

No dia 3, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita de uma comitiva de Reserva, composta pelo vice-
prefeito Germano Millarch, pelo presidente da Câmara, Ricardo Hornung, pelo vice Aleixo Lopata, e pelo 
empresário Ivo Florentino.

No mesmo dia, eles também estiveram com o secretário de Segurança Pública do Paraná, Fernando 
Francischini. Um dos pleitos da área é que, em um futuro breve, seja instalada uma Companhia da Polícia 
Militar no município. 
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Também no dia 3, o 
deputado Artagão Júnior 
acompanhou a prefeita 
de Laranjeiras do Sul, 
Sirlene Svartz, em 
audiência com o 
secretário de Ciência, 
Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti), João 
Carlos Gomes, para 
reivindicar que as 
despesas com a 
extensão da Unicentro 
no município sejam 
assumidas pelo Estado. 
Também participaram da 
audiência o reitor da 
universidade, Aldo 
Nelson Bona, o 
secretário de Governo e 
Gestão de Laranjeiras 
do Sul, Gizélio Linhares, 
o diretor-geral da Seti, 
Décio Sperandio, e o 
assessor do deputado, 
César Augusto da Silva.

Somando forças na busca da 
solução para o transporte 
universitário de Laranjeiras do Sul

Na pauta, foi informada ao secretário a dificuldade financeira da prefeitura, que, só no ano passado, 
gastou aproximadamente R$ 1,1 milhão para manter a estrutura do ensino superior. Apenas com 
transporte dos professores que vêm de Guarapuava são gastos R$ 10,8 mil mensais, fora o auxílio 
deslocamento, aonde vão mais aproximadamente R$ 30 mil por mês. Também há outras despesas 
para o funcionamento da estrutura, que eleva este valor a aproximadamente R$ 70 mil mensais. 
Somam-se a isso R$ 40 mil mensais investidos pela administração municipal para custear o 
deslocamento de universitários que estudam em Guarapuava e Cascavel.

O deputado Artagão Júnior alertou o secretário que a prefeitura está em situação emergencial, e 
relembrou que o pleito para que as despesas sejam assumidas pela Seti foi assegurado no ano 
passado pela própria secretaria. João Carlos Gomes reafirmou o compromisso de ajudar e disse 
que depende da abertura do Orçamento do Estado de 2015 para poder definir como e com quanto 
poderá subsidiar.

Tão logo o orçamento seja aberto, o deputado propôs uma audiência com o governador Beto Richa 
para tratar do tema. Em visita a Laranjeiras do Sul, o governador se comprometeu a solucionar o 
problema.

“Como já afirmado anteriormente estamos enfrentando uma situação financeira difícil, porém somos 
sensíveis à causa universitária. Não temos medido esforços para encontrar uma solução. Hoje, 
demos um passo muito importante e acreditamos que, muito em breve, teremos um acordo viável 
para o Estado, para o município e para os universitários”, afirmou a prefeita.



6Fevereiro/2015

No dia 4, o deputado Artagão Júnior atendeu o prefeito de Paranaguá, Edison Kersten, e o presidente da 
Câmara, Jozias da Negui. 

Na ocasião, discutiram demandas do município, como obras na ponte da Ilha dos Valadares, no entorno do 
Aquário Marinho e a construção da Biblioteca Cidadã.  

Ainda no dia 4, o deputado Artagão Júnior recebeu o vereador de Ivaiporã, Edivaldo Montanheri, o Sabão. 
Entre os assuntos discutidos, Sabão pediu ao parlamentar que interceda junto à Secretaria de Educação para 
acelerar o processo de implantação do curso técnico em Segurança do Trabalho no Colégio Estadual 
Barbosa Ferraz. 

Prefeito e presidente da Câmara de Paranaguá 

Vereador de Ivaiporã  
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Artagão Júnior e Bernardo Carli propõem 
criação da Região Metropolitana de 
Guarapuava

Artagão Júnior mencionou que são serviços comuns aos municípios que integram a Região 
Metropolitana planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; saneamento básico e 
serviço de limpeza pública; uso do solo metropolitano; transportes e sistema viário; aproveitamento dos 
recursos hídricos e controle da poluição ambiental.

“A criação da Região Metropolitana de Guarapuava vai, além de potencializar o desenvolvimento 
da nossa região, criar facilidades tanto para o município polo quanto para os municípios do 
entorno”, enfatizou o deputado.

Além disso, uma Região Metropolitana tem prioridade na obtenção de empréstimos junto a instituições 
financeiras internacionais ou da União e atrai mais investidores para a construção de moradias 
populares.

Para o deputado Bernardo Carli, “todos os municípios que integram a região exercem atividades 
de interesses comuns e coletivos entre si e compõem um território com ligações históricas”. O 
parlamentar explicou que, apesar de os desmembramentos territoriais terem contribuído para o 
crescimento e a independência administrativa, os municípios do entorno continuaram dependentes de 
atividades socioeconômicas e de serviços públicos oferecidos por Guarapuava, que se consagrou polo 
da região.

Municípios

Pela proposição, a Região Metropolitana de Guarapuava será constituída por 24 municípios. São eles: 
Guarapuava, Prudentópolis, Pitanga, Laranjeiras do Sul, Pinhão, Candói, Palmital, Turvo, Manoel 
Ribas, Rio Bonito do Iguaçu, Cantagalo, Inácio Martins, Santa Maria do Oeste, Reserva do Iguaçu, 
Goioxim, Nova Tebas, Boa Ventura de São Roque, Laranjal, Foz do Jordão, Marquinho, Campina do 
Simão, Virmond, Mato Rico e Porto Barreiro, beneficiando cerca de 500 mil habitantes.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes da Assembleia Legislativa, para que sejam 
avaliadas a constitucionalidade e a legalidade. Posteriormente, o projeto segue para votação em 
plenário e posteriormente para sanção governamental.

 

Também no dia 4, o 
deputado Artagão Júnior 
e o deputado Bernardo 
Carli apresentaram um 
projeto de lei 
complementar que 
institui a Região 
Metropolitana de 
Guarapuava. O objetivo 
é criar um modelo 
administrativo que 
favoreça o 
desenvolvimento 
regional integrado.
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Solenidade em prol do 
Hospital São Vicente de 
Paulo em Pitanga

No dia 5, o deputado Artagão Júnior 
esteve em Pitanga, onde participou 
de uma solenidade em prol do 
Hospital São Vicente de Paulo, que 
passa por séria crise financeira.

Na oportunidade, foram repassados 
R$ 380 mil à provedoria do hospital, 
recursos oriundos de uma ação da 
Irmandade São Vicente de Paulo, 
que abriu cotas - chamadas de joias 
- a investidores de toda a região que 
contribuíram com R$ 5 mil cada.

No mesmo evento, a prefeitura de 
Pitanga também firmou convênio 
com o hospital para o repasse de 
R$ 840 mil, divididos em 10 
parcelas de R$ 84 mil.

“Estamos mobilizando a 
sociedade e não temos medido 
esforços para manter o hospital 
São Vicente de Paulo 
funcionando. Contamos também 
com a intervenção do nosso 
sempre amigo deputado Artagão 
Júnior nesta caminhada, que está 
presente, nos momentos alegres 
e difíceis”, disse o prefeito. 
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Apoio ao Hospital Santa 
Tereza, em Guarapuava

Ainda no dia 5, os deputados Artagão Júnior e Bernardo Ribas Carli, vereadores, médicos e a 
diretoria do Hospital Santa Tereza, em Guarapuava, realizaram uma reunião para discutir a grave 
crise financeira pela qual passa a instituição. Na reunião, foi elaborado um plano de ação para que o 
hospital, que até então funciona como uma instituição particular, seja transformado em entidade 
filantrópica.  

“A reunião serviu para traçar um cronograma de atividades para ajudar o hospital a manter a 
sua estrutura funcionando e atendendo a população que tanto precisa. Nós ouvimos aqui 
uma série de atitudes e informações que o hospital, através do corpo gestor, desenvolveu nos 
últimos três meses no sentido de diminuir despesas e sanar dívidas que a instituição 
acumula. Como lideranças políticas, temos a consciência e a convicção que o hospital Santa 
Tereza não pode, em hipótese alguma, deixar de ser atendido nas necessidades que tem”, 
destacou o deputado Artagão Júnior.

Bernardo Carli enfatizou a importância do Santa Tereza para a cidade e toda a região e alertou que 
se ele deixar de atender haverá um caos na saúde. “Por isso nos reunimos hoje para elencar as 
prioridades e definirmos ações para buscarmos recursos junto aos governos Estadual e 
Federal. Tenho acompanhado as dificuldades pelas quais o Santa Tereza vem passando nos 
últimos anos. Viabilizei investimentos e equipamentos e agora não mediremos esforços para 
que ele retome a sua capacidade gerencial e de atendimento”, completou Bernardo.

O diretor do Santa Tereza, Dr. Frederico Virmond, contou que, após todos os esforços, a diretoria viu 
como única saída chamar todas as forças políticas da cidade e da região e pedir ajuda. “Nossa ideia 
é que nos ajudem a concretizar todos os projetos que temos em andamento junto ao poder 
público, como a filantropia, o Programa Mãe Paranaense, Urgência e Emergência e trauma. 
Tudo isso é muito importante para a nossa população e para que consigamos nos manter 
vivos”, afirmou.
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Deputado intervém em prol da 
Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios

A Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios (ABSER), em Guarapuava, está pleiteando junto 
ao Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) recursos para reforma do telhado da instituição, 
que foi danificado pela neve que caiu no município em 2012. Com a proximidade do retorno das 
atividades do “Projeção” (Projeto Jovens em Ação) na ABSER, a demanda se tornou urgente.  

No dia 9, o deputado Artagão Júnior acompanhou a presidente da ABSER, Hildegard Vitória Reinhofer, e 
a coordenadora do Projeção, Méris Gutjahr, em audiência com a presidente do Provopar, Carlise 
Kwiatkowski, para oficializar o pedido.

 “Vamos fazer tramitar o projeto, com os devidos orçamentos, e o pedido será atendido o mais 
rápido possível”, garantiu a presidente do Provopar.

O “Projeção” atende mais de 300 crianças e adolescentes do distrito de Entre Rios, com atividades 
extracurriculares. São ministradas mais de 100 oficinas, como aulas de música, informática, artesanato, 
além de práticas esportivas e cultivo de alimentos.

Meu Negócio, Meu Futuro

Além de garantir a reforma do telhado da ABSER, Carlise propôs a implantação do projeto “Meu 
Negócio, Meu Futuro”, aonde adolescentes de 14 a 17 anos recebem curso técnico de auxiliar em 
administração. Para receber o projeto, a ABSER precisa formar uma turma com, no mínimo, 25 alunos. A 
programação é para que o projeto seja implantado no segundo semestre do ano. 



11Fevereiro/2015

Artagão Júnior atende educadores e fala de 
seu posicionamento perante os projetos do 
Governo do Estado

Outro benefício que ficou mantido é o auxílio deslocamento 
para os professores em períodos de férias e afastamento. 
‘‘Temos pautado a nossa vida pública com respeito ao 
cidadão paranaense e mais uma vez assim o fizemos. 
Infelizmente muitas pessoas foram induzidas ao erro, 
entendendo de forma equivocada o projeto que 
tramitava na Assembleia, principalmente depois do 
nosso substitutivo que manteve os benefícios’’, 
argumentou o deputado. 

Nos dias 9 e 10, o deputado Artagão Júnior atendeu educadores de colégios estaduais, quando tirou dúvidas 
e se posicionou perante os projetos do Governo do Estado que causaram polêmica entre os servidores. 
Artagão Júnior explicou que, pela proposta original do governo, tanto o PDE quanto o quinquênio seriam 
extintos.

“A bancada de apoio foi ouvida pelo governador e estas conquistas serão mantidas. Durante toda a 
semana estávamos trabalhando para que estes direitos dos professores e servidores do Estado 
fossem mantidos’’, disse o deputado. 

O quinquênio é um adicional de 5% nos vencimentos do servidor público efetivo do Estado, pago a cada 5 
anos de serviço. O adicional por tempo de serviço é limitado ao máximo de 25%, conforme o Art. 170 da lei nº 
6.174/70. O governo havia proposto congelar os valores onde eles estão e não conceder mais adicionais por 
tempo de serviço. Mas, devido à ação dos deputados, nada foi mudado.

O PDE proporciona aos professores da rede pública estadual subsídios teórico-metodológicos para o 
desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas, e que resultem em redimensionamento de sua 
prática. O professor que ingressa no PDE tem garantido o afastamento remunerado de sua carga horária 
efetiva. Também ficou mantido.
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Artagão Júnior leva demandas de 
Paranaguá, Laranjeiras do Sul e 
Pitanga à Infraestrutura e 
Logística

No dia 10, o deputado Artagão 
Júnior esteve em audiência com 
o secretário de Infraestrutura e 
Logística (Seil), Pepe Richa, 
quando levou pleitos de 
Paranaguá, Laranjeiras do Sul e 
Pitanga.

O parlamentar solicitou parceria 
da Seil no estudo de viabilidade 
técnica para a construção de 
uma nova ponte na Ilha dos 
Valadares, em Paranaguá. 
“Mexer na estrutura da ponte 
antiga não é mais viável”, disse 
o parlamentar. O secretário 
garantiu que estará 
disponibilizando uma equipe da 
Seil para ajudar nos estudos 
necessários.

O deputado também pediu atenção especial a obras de pavimentação com pedras irregulares em Laranjeiras 
do Sul e em Pitanga. Em Laranjeiras do Sul a obra está paralisada desde o final do ano passado. No caso de 
Pitanga, o convênio foi expirado faltando o pagamento da medição final da obra, em torno de R$ 300 mil, 
recurso não empenhado antes do vencimento contratual. O secretário, no entanto, garantiu que a Seil 
reconhece a dívida e o pagamento será feito através de indenização.  
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Demandas de Paranaguá são discutidas no 
Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Segurança

No dia 12, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de Paranaguá, 
Edison Kersten, em audiências nas 
secretarias do Planejamento, 
Desenvolvimento Urbano e Segurança 
Pública.

No Planejamento, com o secretário Silvio 
Barros, foram discutidas as obras no 
entorno do Aquário Marinho, cujo 
orçamento chega a R$ 11 milhões. Devido 
ao aperto fiscal pelo qual passa o Estado, 
Barros sugeriu ao prefeito que as obras 
sejam feitas em partes. Para isso, a Sedu 
(Secretaria do Desenvolvimento Urbano), 
faria o financiamento da primeira parte, 
através da capacidade de endividamento 
do município. O prefeito aceitou a proposta 
e o projeto será readequado.

A Sedu, através do diretor-geral, João 
Carlos Ortega, garantiu a parceria para o 
início da obra. Paralelo a isso, recursos 
junto ao Ministério do Turismo serão 
pleiteados para que possam ajudar no 
complemento do novo projeto da obra.

Já na Segurança Pública, o assunto foi a 
construção da Delegacia Cidadã. O projeto 
está concluído e aguarda a autorização 
para ser licitado. A chefe de gabinete da 
secretaria, Aline Kfouri, e o chefe do setor 
de engenharia, capitão Ivan Ricardo 
Fernandes, disseram que o trâmite está 
concluído na Segurança e que a 
autorização para licitar a obra agora 
depende da Secretaria da Fazenda.

Acompanharam o prefeito os secretários 
Cícero Alves Fernandes (Segurança), Rita 
Abe (Planejamento) e Juarez Amates 
(Obras).
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No dia 20, o deputado recebeu os vereadores de Ibaiti Sidinei Robis (presidente da Câmara), Dilma de 
Fátima Barbosa Alves e Vera Lúcia Siqueira dos Santos, acompanhados da advogada Cristiane Vitório 
Gonçalves.

Na oportunidade, eles trouxeram documentações referentes à solicitação de uma ambulância. Também 
ouviram do deputado o seu posicionamento perante os projetos do Governo do Estado que unificam os 
fundos previdenciários dos servidores e as demais medidas enviadas à Assembleia Legislativa.   

No mesmo dia 20, o prefeito de Teixeira Soares, Ivanor Muller, esteve no gabinete do deputado, quando 
foram discutidas demandas do município. Acompanhado do contador José Rosa, o prefeito também foi à 
Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano), onde solicitou a liberação da última parcela do PAM (Plano de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios), programa que possibilitou o recape asfáltico em vias do quadro 
urbano. 

Vereadores de Ibaiti 

Prefeito de Teixeira Soares  
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Deputado participa em Brasília da II 
Reunião da Diretoria Executiva da Unale

No dia 23, representando a Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Artagão Júnior 
foi a Brasília para participar da II Reunião da Diretoria Executiva da Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais) - Gestão 2014/2015.

Na pauta, estavam a posse do deputado gaúcho Alexandre Postal como presidente da 
Unale; discussão sobre a Conferência de 2015; filiação dos parlamentares da nova 
legislatura e demais assuntos pertinentes à entidade. Na reunião, que ocorreu no período 
da manhã, participaram parlamentares de 15 estados. Artagão Júnior é o Tesoureiro-Geral 
da Unale. 
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Audiência com secretário 
de Educação do Paraná

No dia 24, o deputado Artagão Júnior esteve em 
audiência com o secretário de Educação do Paraná, 
Fernando Xavier Ferreira, quando foi discutido o 
cenário atual do Estado. O deputado questionou sobre 
alguns pontos que estão sendo reivindicados pelos 
professores, como a superlotação nas salas de aula, o 
porte dos colégios, a contratação dos diretores 
auxiliares e os serviços administrativos terceirizados.

De acordo com o secretário, uma resolução estadual 
em vigor determina que as salas tenham até 35 alunos 
para o ensino fundamental e até 40 alunos para o 
Ensino Médio. “A grande maioria, cerca de 80% das 
escolas, está com as turmas dentro do limite de 40 
alunos. Devido à greve, a Secretaria não pôde 
concluir o levantamento final, para termos a 
contabilização total dos alunos e fazermos a 
distribuição das aulas”, disse.  

Xavier Ferreira também comentou sobre a 
reivindicação no aumento do número de diretores em 
escolas de até 500 alunos. “Para as escolas que 
possuem três turnos, a Secretaria está contratando 
um diretor auxiliar”, afirmou, complementando que o 
Estado está tomando as medidas para a contratação 
dos agentes administrativos, como profissionais de 
seguranças e merenda.  



Também no dia 24, o deputado recebeu o prefeito de Santa Santa Tereza do Oeste, Amarildo Rigolin, 
acompanhado do contador Julio Cezar Valdomeri e do secretário de Saúde, Fernando Prado.

Demandas do município foram discutidas, como a perfuração de poços artesianos e a readequação da 
microbacia do Rio Gonçalves Dias.

Acompanhados da assessoria do parlamentar, também foram à Secretaria de Saúde do Paraná, onde 
conversaram com o diretor-geral Sezifredo Paulo Alves Paz. Na oportunidade foram solicitados equipamentos 
gerais para o posto de saúde 24h e para as cinco UBSs do município.

Também foi discutida a construção da UBS na Vila Operária, que está em fase de licitação. O valor total da 
obra chega a R$ 600 mil e a primeira parcela (R$ 120 mil) já foi liberada. A unidade básica de saúde será 
construída na Rua Governador Roberto Silveira. 

Prefeito de Santa Tereza do Oeste 
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Vereadores de Ibema e Cantagalo
No dia 25, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita de vereadores de Ibema e Cantagalo, quando 
discutiram assuntos de interesses de seus respectivos municípios.

De IBEMA, estiveram os vereadores Dilso 
Padilha e Nereu Glaba, acompanhados do 
ex-vereador Luiz Pereira.

De CANTAGALO, esteve no gabinete o 
vereador Rudimar Vagilati.



Consumidor concorrerá a prêmios e 
poderá abater impostos com programa 
de estímulo fiscal
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“É um estímulo à cidadania. A exemplo do que já acontece em São Paulo, no momento da 
compra, o consumidor informa o CPF ou CNPJ e o estabelecimento faz o registro 
eletrônico, monitorado pela Secretaria da Fazenda. Desta forma, o consumidor acumula 
pontos, podendo depois ser abatido no valor de tributos, como o IPVA, além de concorrer a 
prêmios. É mais ou menos como funcionam as milhas do cartão de crédito”, observa Artagão 
Júnior, que já apresentou a Indicação Legislativa nº 2328, em 2011, para a implantação da Nota 
Fiscal Paranaense. Inclusive entregou pessoalmente o projeto às mãos do então secretário da 
Fazenda, Luiz Carlos Hauly, e, no ano passado, ao secretário à época Luiz Eduardo Sebastiani.

O consumidor ainda pode optar pelo depósito dos valores acumulados na sua conta corrente ou 
poupança, conforme prevê o inciso 2º do artigo 5º do Projeto de Lei.

Recente estudo realizado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo indica incremento de 35% na 
arrecadação do setor de alimentação, 30% no setor de material automotivo e 20% no setor de 
vestuário, entre outros.

O Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, que está prestes a ser implementado através do 
Projeto de Lei nº 135/15, de autoria do Poder Executivo, tem o objetivo reduzir a sonegação fiscal 
e fazer com que o caixa do Estado aumente sua arrecadação, e com isso tenha mais dinheiro para 
investimentos em todas as áreas.

“Não podemos esquecer que, quando fazemos uma compra, o estabelecimento comercial 
repassa o valor dos impostos para o consumidor. Estamos pagando o valor da mercadoria 
com a incidência dos impostos, no caso estadual, do ICMS. Então nada mais justo que este 
tributo possa ser transformado também em benefícios diretos para o consumidor”, 
argumenta o deputado.

O projeto aguarda apreciação das comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Paraná 
para então ser submetido à aprovação em plenário. 
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em FEVEREIRO.

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

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!
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