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Porto Barreiro realiza 
a 1ª Festa do Peixe

No dia 1º, o deputado Artagão 
Júnior foi a Porto Barreiro, onde 
prestigiou a 1ª Festa do Peixe. 
Além de trazer as novidades da 
gastronomia à base de peixe, a 
festa teve como objetivo 
incentivar os produtores de 
toda a região da 
Cantuquiriguaçu. O parlamentar 
foi recebido pela prefeita 
Marinez Crotti, pelo vice Jean 
dos Santos, secretários e 
vereadores. A festa foi uma 
iniciativa da prefeitura em 
parceria com o Provopar 
municipal. 
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Rodeio Crioulo em 
Laranjeiras do Sul
Também no dia 1º, o deputado Artagão Júnior foi a Laranjeiras do Sul, onde prestigiou o Rodeio Crioulo 
Interestadual no CTG Rincão Serrano. A prefeita Sirlene Svartz, secretários, entre outras lideranças, 
recepcionaram o parlamentar, oportunidade em que assistiram ao torneio de laço e entregaram a premiação 
aos vencedores. 

Visita a Campo Bonito

Ainda no dia 1º, o deputado Artagão Júnior visitou o município de Campo Bonito. O prefeito Gilmar 
Bernardi e os vereadores Mario Weber, Aparício Piana e Luciano Scimeoni (presidente da Câmara) 
estiveram reunidos com o deputado na matinê na comunidade do Bairro São Francisco. 
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PAVIMENTAÇÃO EM CANTAGALO

No dia 2, o deputado Artagão 
Júnior confirmou na 
Sedu/Paranacidade a ordem de 
serviço para obras de 
pavimentação com pedras 
irregulares em vias urbanas de 
Cantagalo.

As obras vão incluir serviços de 
drenagem e urbanização de 
passeios, execução de calçadas 
em paver, rampas de acesso e 
plantio de grama. Os recursos, 
oriundos do PAM (Plano de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios), se aproximam de 
R$ 330 mil.

ATENDENDO COMITIVA DE LIDIANÓPOLIS

Também no dia 2, o prefeito de Lidianópolis, 
Celso Antônio Barbosa, o Magrelo, esteve 
no gabinete do deputado Artagão Júnior, 
acompanhado do secretário de Agricultura, 
Antônio Andrade do Nascimento, vereador 
Dorival Caetani (Val do Pessuti), 
coordenador da Casa Familiar Rural (CFR) 
do município, Gil Roberto Garib, e da 
articuladora e professora da CFR, 
Rosalinda Lüders Bonfim.
Foram tratados assuntos relacionados à 
habitação, além de recursos para aquisição 
de uma ambulância. 

Ainda no dia 2, o prefeito de 
Pitanga, Altair Zampier, e o 
secretário de Esporte, André 
Luiz de Oliveira estiveram no 
gabinete. Entre os assuntos, 
discutiram a realização de um 
evento de artes marciais no 
município, ainda sem data 
marcada.

O boxeador curitibano Snoopy 
Rodrigues, bicampeão 
brasileiro, também participou da 
reunião, além do prefeito de 
Lidianópolis, Celso Antônio 
Barbosa (Magrelo). 

EVENTO DE ARTES MARCIAIS EM PITANGA
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DEPUTADO COBRA AÇÃO DA JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO PEDÁGIO

No dia 3, o deputado Artagão Júnior 
participou da última reunião da CPI 
do Pedágio, quando foi aprovado o 
relatório final. Iniciada em junho do 
ano passado, a CPI ouviu 39 
pessoas, analisou mais de 500 
ofícios e 60 mil páginas de 
documentos com informações 
con t ra tua is ,  econômicas  e  
financeiras das seis concessio-
nárias investigadas.
O deputado Artagão Júnior 
destacou o empenho de todos os 
envolvidos e voltou a frisar pontos 
polêmicos. “O relatório final está 
c o m p l e t o  e  o b j e t i v o .  
Descobrimos que os recibos 
emitidos nas praças de pedágio 
não têm valor fiscal, sendo que 
não há um comércio sequer no 
Brasil que não seja cobrado de 
forma rigorosa pela Receita 
Federal”, relembrou. “Também 
descobrimos que não há um 
contagem precisa do fluxo de 
veículos. Embora não impacte 
no valor da tarifa, conforme 
preveem os contratos, impacta 
na lucratividade das empresas”, 
reforçou.
Além de apontar dados técnicos e 
recomendações do TCU e TCE 
para a redução das tarifas e 
inclusão de obras, o relatório final 
t a m b é m  r e c o m e n d a  a  
desoneração tributária incidente 
sobre o pedágio. Só em 2012, a 
União arrecadou R$ 303 milhões 
(Confins, PIS e IRPJ). Em tributos 
munic ipa is  ( ISSQN),  foram 
arrecadados R$ 77 milhões.  

Ainda há estudos da Fipe, Fia e 
Ipea que sustentam a possibilidade 
da redução das tarifas. Com 
análise nos balanços auditados das 
concessionárias, de 1998 a 2012, 
as receitas do pedágio chegam a 
R$ 13,8 bilhões. As despesas totais 
foram de R$ 7,2 bilhões; tributos e 
impostos foram de R$ 1,8 bilhão, 
com o lucro líquido de R$ 1,7 bilhão 
(16% da receita).

Artagão Júnior também levantou a 
questão sobre a tabela de preços 
dos materiais utilizados nas obras. 
“Que surpresa tivemos ao saber 
que as obras do pedágio eram 
feitas com base em tabela de 
p r e ç o  d a s  p r ó p r i a s  
concessionárias, com valores 
maiores que os da tabela do 
DER. E olha que a tabela do DER 
a inda  tem desconto  nas  
licitações. É fundamental que a 
referência de preço padrão seja 
implementada pelo Estado”, 
alertou.  

O  re la tó r i o  e lenca  ou t ras  
inconsistências legais, como a 
redução unilateral da tarifa do 
pedágio em 50%, em 1998; os 
aditivos contratuais de 2000 e 2002 
e a Ata 17, de 2005, em que os 
deputados apontam indícios de 
improbidade administrativa, devido 
à retirada de todas as obras de 
duplicação da Concessionária 
Ecocataratas. As ações que 
contestam tais atos na justiça estão 
suspensas.

“Não é aceitável que esses 
processos não tramitem. É o 
poder judiciário que decidirá em 
mui tas  das demandas já  
provocadas. Portanto, me somo 
aos demais parlamentares para 
defender a necessidade de um 
posiciona-mento efetivo e 
imediato do poder judiciário. O 
nosso relatório foi feito no 
sentido de subsidiar decisões 
dos órgãos competentes. O 
pedágio em si não é o problema 
maior.  Nós,  que  usamos 
frequentemente as estradas, 
sabemos que estão melhores do 
que já foram. O que não é 
admissível são os altos valores 
c o b r a d o s  e  a  f a l t a  d e  
investimentos nas obras”,  
finalizou Artagão Júnior.

O relatório final agora segue para 
apreciação do p lenár io da 
Assembleia Legislativa. 

‘‘Nós, que usamos 
frequentemente as 
estradas, sabemos que 
estão melhores do que 
já foram. O que não é 
admissível são os altos 
valores cobrados e a 
falta de investimentos 
nas obras’’.

(Artagão Júnior)
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LIDERANÇAS DO VALE DO IVAÍ NO GABINETE      

Ainda no dia 3, demandas do Vale do Ivaí e o 
cenário político da região foram discutidos no 
gabinete do deputado Artagão Júnior. O 
parlamentar recebeu o ex-prefeito de 
Cruzmaltina, Maurício Bueno, atual 
coordenador de Núcleos do Estado na região; 
o prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio 
Barbosa (Magrelo), acompanhado do vereador 
Dorival Caetani (Val do Pessuti), e o ex-
prefeito de Rosário do Ivaí, Orlando Alves de 
Almeida. 

POÇO ARTESIANO EM CÂNDIDO DE ABREU      

No mesmo dia, o prefeito de Cândido de Abreu, Junior da Rádio, pediu ao deputado Artagão Júnior 
que interceda junto ao Instituto das Águas. O prefeito aguada a autorização para perfuração de um 
poço artesiano na comunidade de Ubazinho II .(ler matéria da página 21)
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REUNIÃO COM LIDERANÇAS DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA

Ainda no dia 3, o deputado Artagão Júnior se reuniu com 
aproximadamente 100 lideranças da Igreja Adventista do 7º Dia, 
da região central de Curitiba. O evento foi realizado no auditório 
do Colégio Adventista Portão, oportunidade em que o parlamentar 
apresentou um informativo de prestação de contas sobre suas 
atividades em favor da comunidade adventista e demais projetos 
sociais.

Amigos, familiares e toda a equipe do gabinete parlamentar 
também participaram do encontro, que foi abrilhantado pelas 
apresentações musicais do Grupo Acordes Vocal, do CIC, e do 
Quarteto Prisma, do Portão. 
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Mais atendimentos no gabinete
No dia 4, o deputado Artagão Júnior realizou atendimentos a Campo do Tenente, 
Rio Azul, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí

Campo do Tenente

Rio Azul

De Campo do Tenente, o deputado Artagão 
Júnior recebeu a visita dos vereadores 
Lourenço Antônio Paini e Amilton Feltrin, 
acompanhados do técnico-florestal Wiliam 
Walter Machado.

Na oportunidade, entre outros assuntos, 
discutiram o cenário político do município. 

São João do Ivaí

Ao prefeito de Rio Azul, Paulo Girardi, o 
deputado confirmou que os recursos para a 
compra de uma ambulância estão 
garantidos.
O prefeito ainda foi à Cohapar, onde 
tramitam projetos para a construção de 180 
unidades na área urbana e 75 casas na zona 
rural, sendo que 44 já estão em obras.

De São Pedro do Ivaí, estiveram os 
vereadores Wagner Ascencio (Turcão), Rildo 
Bernardes e José Carlos de Souza (Pimba), 
acompanhados da assessora jurídica, Renata 
de Souza. Entre os assuntos discutidos, os 
vereadores reforçaram o pedido para que o 
deputado interceda junto ao Governo do 
Estado pela recuperação da PR-369, que liga 
São Pedro do Ivaí a Bom Sucesso.  

De São João do Ivaí, estiveram com o 
parlamentar o ex-prefeito Dr. Ivens Simão, o 
presidente da Câmara, Valdeci do Luar, e o 
secretário de Finanças, Antônio Furukawa.

Na ocasião, a comitiva reforçou os pleitos do 
município cujos projetos estão sendo 
trabalhados pelo prefeito Fábio Hidek. 

São Pedro do Ivaí
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No dia 5, o deputado Artagão Júnior passou por Cândido de Abreu, Lunardelli e 
Pinhão. Confira:

Em Cândido de Abreu, o deputado almoçou com 
o presidente da Câmara, Josnei Freitas; os 
vereadores Jaime Prantl, Pedro Derbli e Rene 
Romanichen, além do vice-prefeito, Dr. Samuel, 
e o ex-prefeito Olgierd Malanowski – Nhunho

Cândido de Abreu

Em Lunardelli, o deputado participou 
da inauguração de 35 unidades 
habitacionais no Residencial Odilon 
Carvalho. A solenidade contou com a 
presença do prefeito Padre Hilário, do 
vice Mazinho, secretários, vereadores 
e demais lideranças. O residencial 
possui 79 casas, sendo que 44 já 
haviam sido inauguradas na gestão 
anterior.

Lunardelli

Em Pinhão, o deputado Artagão Júnior esteve reunido 
com o prefeito Dirceu de Oliveira e lideranças na 
tradicional Festa do Divino Espírito Santo.

Pinhão
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SINAL 3G E INTERNET GRATUITA PARA AS ÁREAS RURAIS    

No dia 6, o deputado Artagão Júnior 
divulgou uma notícia de interesse das 
pessoas que vivem nas áreas rurais. As 
empresas vencedoras do leilão para 
operar a tecnologia 4G no Brasil terão 
que cumprir exigências impostas pela 
Anatel que beneficiarão áreas mais 
remotas do país. Uma das condições é a 
instalação de antenas de telefonia móvel 
3G nas áreas rurais. No Paraná, é a TIM 
a operadora responsável pela oferta do 
serviço. “O sinal precisa abranger até 
30 km de extensão rural, a partir da 
sede do município”, explicou o Relações 
Institucionais e Governamentais da TIM 
no Brasil, Cleber Rodrigo Affanio, que 
esteve no gabinete do deputado Artagão 
Júnior, na mesma semana. O chefe de 
gabinete do parlamentar, Flores Piarski, 
foi quem fez o atendimento.

Internet nas escolas rurais

Além do sinal 3G, o Paraná terá 1434 escolas rurais com internet banda larga 
gratuita. Affanio informou que, até o começo de julho, 30% dos municípios 
paranaenses serão atendidos. “Até o final deste ano, a nossa meta é chegar a 
60% dos municípios. E, até o final de 2015, o objetivo é que as 1434 escolas 
rurais tenham o sinal de internet funcionando e 100% do sinal de telefonia”.

Os municípios da base de atuação do deputado Artagão Júnior que serão 
atendidos com a cobertura rural ainda este ano são: Almirante Tamandaré, 
Borrazópolis, Cantagalo, Godoy Moreira, Itaipulândia, Kaloré, Lidianópolis, 
Lunardelli, Nossa Senhora das Graças, Novo Itacolomi, Santa Tereza do 
Oeste, São João do Ivaí, Bom Sucesso, Campina do Simão, Diamante do Sul, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lindoeste, 
Marilândia do Sul, Paranaguá, Porto Barreiro, Rebouças e Rio Branco do Ivaí.

“Está garantida esta cobertura nas áreas rurais. É um direito desses 
municípios. Portanto, estamos à disposição, com toda nossa estrutura de 
gabinete para auxiliar no que for preciso. O sinal 3G e banda larga nas 
escolas rurais vão propiciar a inclusão digital de muitas pessoas, desde as 
crianças até os mais idosos. Certamente, um avanço sem precedentes”, disse 
o deputado Artagão Júnior.

Foto: Relações Institucionais e Governamentais da TIM no 
Brasil, Cleber Rodrigo Affanio, falando ao chefe de gabinete 
do deputado, Flores Piarski, sobre a amplitude do projeto

O Paraná terá 1434 
escolas rurais com 
Internet banda 
larga gratuita
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TRABALHO PARA AMENIZAR EFEITOS DAS ENCHENTES   

No dia 9, o deputado Artagão Júnior e sua equipe 
trabalharam no gabinete parlamentar para atender 
os municípios atingidos pelas fortes que caíram no 
final de semana. Foram 147 municípios cujo 
Estado decretou Estado de Emergência; 780 mil 
atingidos, 11 mortos e 226 feridos, de acordo com 
a Defesa Civil.

O deputado Artagão Júnior, que estava no 
município de Rebouças no sábado (7), conseguiu 
retornar à capital apenas na manhã desta 
segunda, quando o nível da água baixou.

“Infelizmente tivemos muitos municípios 
atingidos. O trabalho agora é de caráter 
emergencial. A Defesa Civil está atualizando os 
números e é em cima deles que as ações estão 
sendo tomadas”, disse o parlamentar.

Na segunda, estiveram no gabinete os prefeitos 
Altair Zampier (Pitanga), Luizinho Vosniak 
(Reserva) e Primis de Oliveira (Godoy Moreira), 
todos com estradas, bueiros, pontes e casas 
atingidas.

Reserva   

Pitanga  

Godoy Moreira   

 - 147 municípios em 
Estado de Emergência

- 780 mil afetados

- 11 mortes

- 226 feridos
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PASTOR CÉLIO LONGO E DEPUTADO DISCUTEM DATAS DE EVENTOS  
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CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB MANTÉM TEMER NA VICE   

No dia 10, o deputado Artagão Júnior foi a Brasília para participar da convenção nacional do PMDB. Com 398 
votos a favor e 275 contrários o partido decidiu apoiar a candidatura da presidente Dilma Rousseff na eleição 
de outubro, reeditando a chapa que tem Michel Temer como vice-presidente da República. Artagão Júnior é 
um dos delegados nacionais da sigla.

OBRAS NA INFRAESTRUTURA DE NOVO ITACOLOMI   

No dia 11, o deputado 
Artagão Júnior confirmou 
a ordem de serviço do 
programa “Calçadas do 
Paraná” em Novo 
Itacolomi. Serão 
urbanizados passeios na 
Avenida 28 de Setembro, 
com a execução de 
calçadas em paver, 
rampas de acessibilidade, 
plantio de grama, muro de 
arrimo, implantação de 
lixeiras, sinalização de 
trânsito e rede 
subterrânea de 
eletrodutos para futura 
iluminação pública. Os 
recursos viabilizados são 
de R$ 281,268,49.
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Em Viagem

No dia 13, o parlamentar foi a Reserva para participar da 
homenagem ao vereador Wilson de Holleben pelos 11 
mandatos na Câmara.

A homenagem foi proposta pela Associação de Câmaras 
Municipais dos Campos Gerais (ASCAMP). Artagão Júnior 
esteve reunido com o prefeito Luizinho Vosniak, secretários 
e demais vereadores.

Nos dias 13, 14 e 15, o deputado Artagão Júnior passou por Reserva, Santa Tereza do Oeste e Diamante 
do Sul. Confira:

Reserva

No sábado (14), à noite, o deputado Artagão Júnior esteve 
em Santa Tereza do Oeste, para prestigiar as festividades 
alusivas aos 25 anos de emancipação do município. Ao 
lado do prefeito Amarildo Rigolin, secretários, vereadores e 
demais lideranças, o deputado falou dos trabalhos em prol 
do município e anunciou recursos para aquisição de uma 
ambulância e da instalação de antena na área rural, para 
disponibilização de sinal 3G, além de internet gratuita nas 

Santa Tereza do Oeste
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Diamante do Sul
No dia 15, o deputado Artagão Júnior esteve em 
Diamante do Sul para prestigiar o Rodeio Crioulo. Ao lado 
do prefeito Darci Tirelli, vereadores, secretários e 
lideranças locais, o parlamentar cumprimentou a 
população presente e falou dos trabalhos em prol do 
município.

No dia 16, o deputado Artagão Júnior acompanhou o provedor da Santa Casa de Irati, Germano Strassmann, 
e o diretor financeiro, Sidnei João Barankevicz, em audiência com o secretário da Saúde, Michele Caputo 
Neto.

Na oportunidade, o secretário garantiu a liberação de uma van para o transporte de passageiros da santa 
casa e R$ 350 mil para a compra de materiais hospitalares e medicamentos. Caputo ainda adiantou que o 
município estará recebendo recursos para aquisição de uma ambulância.

A respeito de convênio de R$ 1,9 milhão para a ampliação do Pronto Socorro da santa casa, a primeira 
parcela já foi paga pela Secretaria.

MAIS RECURSOS PARA A SANTA CASA DE IRATI 
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MUNICÍPIOS RECEBEM RECURSOS PARA COMPRA DE AMBULÂNCIA  

No dia 17, o deputado Artagão Júnior confirmou com o 
secretário de Saúde, Michele Caputo Neto, que mais de 
R$1,6 milhão estariam sendo repassados a municípios da 
sua base de atuação para a aquisição de uma ambulância. 
Na mesma semana, os recursos foram repassados às 
prefeituras.

Confira quais são os municípios:

Bom Sucesso, Cantagalo, Fernandes Pinheiro, 
Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, 
Novo Itacolomi, Paranaguá, Porto Barreiro, 
Rio Azul, Rio Branco do Ivaí, Santa Tereza do 
Oeste, São João do Ivaí e Teixeira Soares.

PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUA E SOLO EM MICROBACIAS  

Os municípios aderiram ao programa Gestão de Solo e Água em Microbacias, cujo objetivo é recuperar e 
manter a capacidade produtiva dos recursos naturais, com base na gestão de microbacias hidrográficas. De 
Laranjeiras do Sul, também esteve presente a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Rosangela 
Anghinoni Ramos.
O programa tem como meta recuperar 350 microbacias no Estado. Laranjeiras do Sul, Fernandes Pinheiro e 
Irati puderam assinar o convênio já nesta etapa devido estarem entre os 30 primeiros municípios que 
apresentaram os projetos. Serão repassados até R$ 170 mil, com R$ 20 mil de contrapartida das prefeituras. 
Os recursos são provenientes de empréstimo do Banco Mundial.

O programa foi idealizado pela Seab (Secretaria de Agricultura e Abastecimento), em parceria com a Emater, 
o Instituto das Águas e as prefeituras.

No dia 18, o deputado Artagão Júnior acompanhou a 
prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, o vice-prefeito 
de Fernandes Pinheiro, Osmar Vaz Ferreira (Marinho), e o 
prefeito de Irati, Odilon Burgath, em cerimônia no Palácio 
Iguaçu.

Laranjeiras do Sul

Fernandes Pinheiro

Irati
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AMBULÂNCIAS PARA TURVO E IVAIPORÃ  

No dia 25, o deputado Artagão Júnior 
participou da cerimônia de entrega de 
um novo lote de ambulâncias a 
municípios do Estado. Foram 
investidos cerca de R$ 11 milhões na 
aquisição dos 125 veículos, totalmente 
equipados para o transporte adequado 
de pacientes.

Na ocasião, o parlamentar 
acompanhou o prefeito de Turvo, Nacir 
Bruger, acompanhado da primeira-
dama e secretária de Saúde, Sonia 
Bruger. “As ambulâncias que temos 
no nosso município estão quase 
sem condições de uso. Agora 
estamos recebendo esta hoje e 
ainda há uma outra (Semi-UTI) que 
está em processo de licitação. A 
nossa saúde vai estar muito bem 
equipada”, disse o prefeito.

Ivaiporã, que também recebeu uma 
ambulância, esteve representado pelo 
vereador Fábio Moraes e pela 
secretária de Saúde, Flávia Storer. 

Turvo

Ivaiporã
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NOVO CAIS DO TERMINAL DE CONTÊINERES DO PORTO DE PARANAGUÁ  

Ainda no dia 25, o deputado Artagão Júnior participou da inauguração do novo cais do Terminal de 
Contêineres de Paranaguá (TCP), que a partir de agora pode receber simultaneamente até três dos maiores 
navios de contêineres em operação. O investimento foi de R$ 370 milhões e integra um pacote que soma 
cerca de R$ 2 bilhões desde 2011, entre recursos públicos e privados.

O Governo do Estado investe R$ 470 milhões na modernização da infraestrutura e projetos estruturantes nos 
portos paranaenses, com recursos da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa).

Entre os destaques, estão três campanhas de dragagem feitas nos últimos três anos, que devolveram a 
profundidade original aos canais de acesso e berços de atracação dos portos. Também foram adquiridos 
quatro novos carregadores de navios (shiploaders), que vão aumentar em 30% a produtividade do Corredor 
de Exportação.

Com a obra de ampliação, o TCP terá sua capacidade operacional aumentada de 900 mil TEUs para 1,5 
milhão de TEUs/ano, garantido o bom atendimento dos usuários do Porto de Paranaguá.

O projeto inclui, além de 300 metros do novo cais, 10 equipamentos de pórtico de última geração, a exemplo 
dos quatro transtêineres já instalados e prontos para operação.

O TCP já recebeu o primeiro lote de seis, de um total de dez, transtêineres. Os novos equipamentos podem 
empilhar em alturas de até seis contêineres, com velocidade de operação de um contêiner por minuto, o que 
deve reduzir tempo de espera para retirada das cargas no terminal. A chegada do segundo lote restante de 
quatro transtêineres está prevista para o final do mês de julho.

Até o mês de maio, o Porto de Paranaguá movimentou quase 300 mil contêineres, sendo que metade deles 
foi de contêineres para exportação, 5% a mais do que a quantidade registrada em 2013.
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PEDIDO DE REFORÇO NA SEGURANÇA DE RESERVA  

Também no dia 25, durante o 
evento de entrega de ambulâncias 
em frente ao Palácio Iguaçu, o 
deputado Artagão Júnior recebeu 
demanda na área de segurança do 
município de Reserva. Os 
vereadores Marcos Rodrigues de 
Lima, Moisés Doff Sotta Junior 
(Paginho) e Ricardo Hornung 
solicitaram o apoio do parlamentar 
para que seja reforçado o efetivo da 
Polícia Militar. De acordo com os 
vereadores, há apenas dois 
policiais por turno no município, que 
possui cerca de 30 mil habitantes. 
Ainda no evento, o pleito foi 
apresentado ao governador Beto 
Richa.

INTERVINDO PELOS MUNICÍPIOS NA SEDU  

No dia 26, o deputado Artagão Júnior esteve em audiência com o secretário do Desenvolvimento Urbano, 
João Carlos Ortega, oportunidade em que pediu agilidade em pleitos de municípios da sua base de 
representação.

O parlamentar solicitou agilidade na abertura de processos licitatórios e na homologação de convênios do 
PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios), do programa de calçadas e demais 
financiamentos que tramitam na secretaria.
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PROJETO DA DELEGACIA CIDADÃ DE PARANAGUÁ  
Também no dia 26, em audiência na 
Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná, o deputado Artagão Júnior 
confirmou que o projeto para a 
construção da Delegacia Cidadã de 
Paranaguá estava sendo 
contratado, com a autorização da 
abertura do processo licitatório.
A informação é do diretor-geral da 
secretaria, Lanes Randal Prates 
Marques, confirmada pelo secretário 
da pasta, Leon Grupenmacher.

Como o projeto de delegacias 
cidadãs é padrão no Estado, os 
municípios precisam contratar uma 
empresa de engenharia que faça a 
adaptação levando em conta as 
condições de terreno e demais 
particularidades estruturais. 

SANTA CASA DE IRATI INTENSIFICA EXAMES DE MAMOGRAFIA

Ainda no dia 26, o 
deputado Artagão Júnior 
foi informado que o 
aparelho para exames 
de mamografia na Santa 
Casa de Irati, viabilizado 
junto à Secretaria de 
Saúde, está 
apresentando grandes 
resultados. De acordo 
com o provedor 
Germano Strassmann e 
o diretor financeiro 
Sidnei João 
Barankevicz, o 
mamógrafo digital, 
utilizado no diagnóstico 
de câncer de mama, 
está possibilitando, em 
média, 30 novos 
exames por dia.

Desde abril deste ano, 
quando o aparelho foi 
entregue à Santa Casa, 
já foram realizados mais 
de 500 exames. 

Mais de 500 
exames já 
realizados
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REUNIÃO DA AMUVI EM LIDIANÓPOLIS  

No dia 27, o deputado Artagão Júnior participou da reunião da Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do 
Ivaí), em Lidianópolis. O encontro teve a participação de 16 prefeitos, três vice-prefeitos e alguns 
representantes. Em sua fala, Artagão Júnior destacou vários temas, a parceria que tem tido com as cidades 
da região, e as lutas que tem travado, como a elevação da PR-650, de Godoy Moreira, que terá uma carta da 
Amuvi endossando o pedido ao Governo do Estado. O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, ficou 
emocionado com a atitude dos demais prefeitos. Segundo ele, há mais de 20 anos o município sofre. Basta 
chover com um volume um pouco acima do normal para que fique ilhado. Já houve ocorrência de casas 
alagadas, prejuízos no campo, condição que está se tornando insustentável.

Pleitos de todos os municípios da Amuvi foram debatidos, que vão desde demandas na agricultura até 
investimentos na segurança, habitação, saúde e educação. 

4ª FESTA NACIONAL DA TAINHA EM PARANAGUÁ  

No dia 28, o deputado Artagão Júnior retornou 
a Paranaguá para prestigiar a 4ª Festa 
Nacional da Tainha, evento promovido pela 
Prefeitura, por meio da Fundação Municipal 
de Turismo (Fumtur), que entrou na 
programação turística do Estado e do Brasil.

O parlamentar esteve com o prefeito Edison 
Kersten, secretários, vereadores e demais 
lideranças. Neste ano, 17 comunidades 
pesqueiras de Paranaguá participam do 
evento. 
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PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM CÂNDIDO DE ABREU  

Junho/2014

DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS NO IAP  

No dia 30, o deputado Artagão Júnior 
esteve no Instituto das Águas em 
audiência com os diretores Everton Luiz 
da Costa Souza e Gilmar Cardoso. O 
parlamentar confirmou a perfuração do 
poço artesiano em Cândido de Abreu, na 
comunidade de Ubazinho II, localidade 
onde moram 80 famílias.

O deputado Artagão Júnior também pediu 
agilidade na liberação de tubos de 
concreto (manilhas) para municípios da 
sua base de atuação. Os diretores 
afirmaram que estão sendo investidos R$ 
1,7 milhão na aquisição de matéria prima 
e que, tão logo as distribuidoras recebam 
os tubos, serão emitidas as ordens de 
fornecimento. 

No mesmo dia 30, no IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná), o deputado 
Artagão Júnior se reuniu com o 
presidente Luiz Tarcísio Mossato Pinto, 
quando solicitou atenção especial a 
pleitos de municípios de sua base de 
atuação.

Na oportunidade, o deputado confirmou 
que estão em fase de licitação mais três 
carrinhos elétricos para a Ilha do Mel, 
em Paranaguá. Os carrinhos servem 
para auxiliar na coleta do lixo. 
Atualmente, a ilha possui dois carrinhos. 
Porém, grande parte do lixo ainda é 
recolhida manualmente.

A respeito de o município receber os 
recursos provenientes da taxa de 
visitação da ilha, o presidente do IAP 
informou que, primeiramente, é preciso 
oficializar a reversão da taxa, através de 
lei municipal. 
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INAUGURAÇÃO DE 40 CASAS NO QUADRO URBANO DE LINDOESTE  

Ainda no dia 30, o prefeito de Lindoeste, 
Silvio Santana, esteve no gabinete do 
deputado Artagão Júnior, quando 
conversou sobre as demandas do 
município. O prefeito e o deputado 
aguardam uma posição do Governo do 
Estado para inaugurar 40 casas no quadro 
urbano.

Silvio Santana ainda pediu intervenção do 
deputado na liberação de óleo diesel e 
calcário, além de incluir o município no 
programa de gestão de solos e 
microbacias, recém lançado pelo Estado.

O deputado também está trabalhando para 
viabilizar uma viatura para a Polícia Militar 
de Lindoeste. “Temos apenas uma. E está 
muito velha, quase sem condições de 
uso”, disse o prefeito. 

O pleito está sendo tabalhado na Secretaria 
de Segurança Pública.

ANDAMENTO DE OBRAS EM CANTAGALO  

Também no dia 30, o prefeito de Cantagalo, 
Everson Konjunski, acompanhado da 
primeira-dama e secretária de Assistência 
Social, Claudia Duarte, esteve no gabinete 
do deputado Artagão Júnior.

O prefeito agradeceu o deputado pelos 
recursos viabilizados junto ao Governo do 
Estado. “Desde o dia 23 deste mês, os R$ 
120 mil para a compra da ambulância 
estão na conta da prefeitura”, ressaltou o 
prefeito. A compra do veículo está em 
processo licitatório.

Everson Konjunski também informou que o 
calçamento ligando as comunidades Vila 
Verde e Maria augusta está 30% concluído. 
“Em dias de estiagem, o povo sofria com 
a poeira. Em dias de chuva, com o barro. 
É mais um sonho acalentado que está 
sendo realizado, graças ao apoio do 
deputado Artagão Júnior”, reforçou.

Outra obra viabilizada pelo deputado que já 
está em andamento é a Unidade Básica de 
Saúde, cujo investimento do Governo do 
Estado ultrapassa R$ 400 mil. 
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em junho.

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

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

Fé, 
Ação 
e Resultados
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