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Embora a Assembleia Legislativa tenha voltado 
das férias coletivas no dia 21, o deputado Artagão 
Júnior já estava na ativa semanas antes. O 
parlamentar esteve reunido com a bancada do 
PMDB e com o governador Beto Richa, com o qual 
discutiu o espaço do partido dentro do governo e 
demais assuntos de interesse dos municípios. No 
dia 17, seu pai, Artagão de Mattos Leão, tomou 
posse como presidente do TCE-PR (Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná). Na oportunidade, o 
deputado Artagão Júnior representou a Assembleia 
como presidente em exercício. 
No dia 21, o deputado orientou a sua assessoria 
para visitar as secretarias de Estado e se inteirar 
do andamento de pleitos e de novos programas 
que estão sendo formatados. 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO É O NOVO 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

VOLTANDO ÀS ATIVIDADES 
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VISITA DE DEPUTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Também no dia 21, o deputado Artagão Júnior 
recebeu a visita do deputado estadual do Rio 
Grande do Sul, Gilmar Sossella. O parlamentar 
gaúcho é membro da Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais), entidade 
da qual o deputado Artagão Júnior assumiu a 
presidência no último dia 1º de janeiro. 

No último dia 31, o deputado Sossella assumiu a 
1ª Secretaria da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul. 

PLEITOS DO VALE DO IVAÍ E CANTUQUIRIGUAÇU 
No dia 22, o deputado Artagão 
Júnior fez atendimentos a 
prefeitos das regiões do Vale 
do Ivaí e Cantuquiriguaçu. 
Todos trouxeram demandas de 
seus respectivos municípios 
para que o deputado 
acompanhe nas secretarias. 
De Lunardelli,  estiveram o 
prefeito Padre Hilário, o 
secretário administrativo Marco 
Antonio Morais e os 
vereadores Nelti Baldória, 
Vanilson Matias e Vagner 
Marega. De São João do Ivaí, 
o prefeito Fábio Hidek e a 
secretária de Assistência Social 
e Assuntos da Família, Fabiana 
Suemi. 

De Marilândia do Sul, o 
prefeito Pedro Sérgio Mileski e 
o vice Ivonei Gomes da Silva. 

Também foi recebido pelo 
deputado o prefeito de 
Marquinho, Luiz Cezar 
Baptistel (Zinho), juntamente 
com o chefe de gabinete 
Cilmar Esteche e com o 
secretário administrativo Elio 
Bolzon Junior. 

Depois foi atendido o prefeito 
de Godoy Moreira, Primis de 
Oliveira, com o secretário de 
Planejamento, Sidnei Jack, e 
os vereadores Amarildo 
Fonseca (Mazinho) e Valdecir 
Martins (Miguel). 

LUNARDELLI

MARILÂNDIA DO SULSÃO JOÃO DO IVAÍ

GODOY MOREIRAMARQUINHO

Os prefeitos de São João do Ivaí, Lunardelli e Godoy Moreira 
aproveitaram para, na companhia da assessoria do deputado, buscar 
informações junto à Codapar para a criação de um consórcio 
intermunicipal, que também deve incluir São Pedro do Ivaí e 
Lidianópolis. A formação do consórcio é exigência da Seab para que os 
municípios possam requerer os trabalhos da Patrulha Rural.

Consórcio Intermunicipal
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PREFEITOS DE REBOUÇAS E RIO AZUL 
No final da tarde do dia 22, o deputado Artagão Júnior 
ainda recebeu o prefeito de Rebouças, Claudemir 
Herthel, e o prefeito de Rio Azul, Paulo Girardi, com o 
vice Professor Junior. Na ocasião, o prefeito 
Claudemir, o qual assumiu recentemente a 
presidência da Amcespar (Associação dos Municípios 
do Centro Sul do Paraná), encaminhou solicitações 
para pavimentação com pedras irregulares em 
estradas rurais, ampliação do programa Compra 
Direta e qualificação de mão de obra.

Já o prefeito Paulo Girardi pediu a intervenção do 
deputado Artagão Júnior na viabilização de uma nova 
unidade de saúde para Rio Azul. O prefeito também 
solicitou pavimentação em vias urbanas. 

DEMANDAS DE PRUDENTÓPOLIS 
No dia 23, o deputado Artagão Júnior recebeu o vereador 
de Prudentópolis José Amilcar Pastuch (Zezo), o qual 
solicitou a intervenção do parlamentar junto ao Governo do 
Estado para calçamento com pedra irregular e saneamento 
rural no distrito de Patos Velhos, na localidade de Ponte 
Nova, onde reside. 

O vereador Zezo ainda buscou informações para que o 
distrito seja incluído no programa de casas populares Morar 
Bem Paraná Rural.

MAIS 20 CASAS PARA MARILÂNDIA DO SUL 
Também no dia 23, o 
deputado Artagão Júnior 
obteve a garantia da 
liberação de recursos para 
Marilândia do Sul. Em 
audiência com o presidente 
da Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná), 
Mounir Chaowiche, foram 
liberadas 20 casas 
populares na zona rural. 

Para a Educação, em 
audiência na Sude 
(Superintendência de 
Desenvolvimento 
Educacional), o prefeito 
Pedro Sérgio Mileski e o 
professor Ivonei Gomes da 
Silva confirmaram que os 
colégios estaduais Padre 
Angelo Casagrande 
eTancredo Neves terão os 
mobiliários renovados. 
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PREFEITO E VEREADORES DE DIAMANTE DO SUL 
Ainda no dia 23, o deputado Artagão Júnior 
recebeu, de Diamante do Sul, o prefeito Darci 
Tirelli e os vereadores Ezequiel Scharan, José 
Cleberson Amaral e Maycon Rodrigo 
Dambroso. 

Na primeira visita do ano, o prefeito e os 
vereadores conversaram com o deputado 
sobre os programas de governo para este ano 
e falaram da necessidade de cascalhamento 
em estradas rurais e calçamento com pedras 
irregulares. 

PREFEITOS PERCORREM SECRETARIAS 
Entre os dias 24 e 25, os prefeitos Fábio 
Hidek (São João do Ivaí), Primis de Oliveira 
(Godoy Moreira), e Padre Hilário 
(Lunardelli) percorreram algumas secretarias 
de Estado. Sempre acompanhados da 
assessoria do deputado Artagão Júnior, eles 
protocolaram ofícios, acompanharam o 
andamento de pleitos e se inteiraram dos 
programas. 

O prefeito Hidek, de São João do Ivaí, na 
Sanepar, solicitou que a cobrança de coleta 
de lixo do município seja incluída na fatura de 
água. De acordo com diretor comercial da 
companhia de saneamento, Antonio Carlos 
Salles Belinati, a equipe técnica da Sanepar 

fará um levantamento no município para que o procedimento possa ser efetuado dentro dos próximos 
dias. 
O objetivo é que o município tenha um controle mais eficaz da cobrança da coleta de lixo. 
O Contribuinte, no entanto, poderá optar pelo pagamento à vista no carnê do IPTU ou pagar parcelado 
em até 12 vezes na fatura de água.

Atendidos pela secretária da Família e 
Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, os 
prefeitos Hidek, Primis e Padre Hilário 
apresentaram demandas de seus respectivos 
muncípios. Eles aproveitaram para solicitar 
recursos cujo destino é a aquisição de móveis 
e equipamentos para a “Casa Lar” que terá 
como sede São João do Ivaí.

Sobre o  prédio do Cras (Centro de 
Referência da Assistência Social) de Godoy 
Moreira, a secretária garantiu que vai sair. 
Fernanda Richa disse que o projeto está 
sendo concluído para, em seguida, ser 
licitado. 

Ação Social
O prefeito Primis acompanhou a reunião e também se 
interessou pela medida, afirmando que vai estudar a 
possibilidade de fazer a cobrança no carnê da Sanepar.
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1220 VIATURAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
No dia 28, o Governo do Estado fez a entrega 
de um lote de 41 novas viaturas (Renault 
Duster) para a Polícia Militar do Paraná. 
Também foram entregues sete viaturas Nissan 
Frontier para a Defesa Civil. Destas, uma foi 
para a regional de Guarapuava.

Os novos veículos fazem parte do lote de 
1.220 viaturas que foram adquiridas com 
recursos do Fundo Especial de Segurança 
Pública (Funesp) no final do ano passado. O 
número total de viaturas vai atender a Polícia 
Militar, a Polícia Civil, o Instituto de 
Criminalística e o Instituto Médico-Legal.

Neste sentido, o deputado Artagão Júnior trabalha para 
que os municípios de sua base de representação sejam 
contemplados com as viaturas.  A distribuição será feita 
a partir de um planejamento estratégico da Polícia 
Militar, levando em conta os índices de criminalidade e 
densidade demográfica dos municípios.
O governador Beto Richa falou que o restante da frota 
está sendo equipado para em seguida ser entregue à 
PM. Também agradeceu os deputados pela economia 
que vem sendo implementada na Assembleia. No ano 
passado, foram devolvidos R$ 110 milhões aos cofres 
do Estado.

MODERNIZAÇÃO DE 2100 COLÉGIOS NO PARANÁ
Os R$ 52 milhões anunciados pelo 
Governo do Estado, também no dia 28, 
para melhoria e modernização na 
infraestrutura é motivo de alegria para o 
deputado Artagão Júnior.  Os 
investimentos beneficiarão cerca de 
2.100 escolas (98% das escolas no 
Paraná). 
“Os recursos são do Governo do 
Estado e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), o que nos permite auxiliar os 
diretores e chefes de núcleo para que 
sejam elaborados projetos 
consistentes e que os colégios sejam 
contemplados. Já estamos fazendo 
este trabalho, pois estamos cientes 
da grande demanda e situação que 
muitos colégios se encontram, 
muitos em estado precário. Tenho 

certeza que também conseguiremos reformas, ampliações e novas unidades”, resumiu o deputado.
Serão adquiridos 32 mil tablets para professores do ensino médio – com curso de capacitação, 122 mil 
conjuntos de carteiras escolares, mesas para salas de aula e laboratórios, mobiliário para bibliotecas e 
aparelhos para as cozinhas.

Deputado em visita ao Colégio Barbosa Ferraz, em Ivaiporã
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GODOY MOREIRA CONSTRUIRÁ 100 CASAS
No dia 30, o deputado  Artagão Júnior atendeu 
o prefeito de Godoy Moreira, Primis de 
Oliveira, e o vice Zezinho. O município 
construirá de 90 a 100 casas populares este 
ano. 

Aproveitaram para ir à Cohapar (Companhia 
de Habitação do Paraná) para tratar de 
ajustes no projeto. O convênio deve ser 
assinado dentro dos próximos dias. 

GUARAPUAVA, PINHÃO, PITANGA E CAMBIRA
No dia 31, o deputado Artagão Júnior fez mais 
atendimentos no gabinete. Recebeu a visita 
de cortesia do Dr. Jorge Luiz Massaro, de 
Guarapuava, o qual foi vice-prefeito nas 
gestões do ex-prefeito Fernando Carli.

Na sequência, recebeu o prefeito de Pinhão, 
Dirceu de Oliveira, acompanhado do diretor 
técnico financeiro, Jorge Tadeu Sens, e do 
secretário administrativo Orlei Diogo de Deus. 
Na oportunidade, discutiram sobre segurança 
pública, pois o município de pouco mais de 30 
mil habitantes tem apenas dois policiais por 
turno e a frota de viaturas em más condições. 
O parlamentar já tem audiências agendadas 
na Polícia Militar e Secretaria de Segurança 
Pública para tratar do assunto. 

Depois de Pinhão, o deputado recebeu o 
prefeito de Pitanga, Altair Zampier, quando, 
juntos, traçaram o plano de trabalho para os 
primeiros 100 dias junto ao Governo do 
Estado. Alguns dos pleitos: calçamento com 
pedra irregular em estradas rurais; patrulha 
para cascalhamento; construção de um 
viaduto na entrada principal da cidade; 
pavimentação perimetral no parque industrial; 
projeto de sinalização junto ao Detran; 
mudança do campus da Unicentro de 
avançado para universitário, entre outros.

Por último, o deputado atendeu o secretário 
administrativo da prefeitura de Cambira, 
Sidney Bellini, e o procurador jurídico Robson 
Domingos. Conversaram sobre a readequação 
da rodovia municipal Florindo Picoli, que liga a 
sede do município ao bairro Bela Vista, até o 
trevo da PR-170. O deputado já tem 
audiências marcadas para solicitar que o 
projeto seja incluído no programa de 
recuperação da malha viária do estado.

GUARAPUAVA

PINHÃO

CAMBIRA

PITANGA
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Este é apenas um resumo das atividades do 

deputado Artagão Júnior em janeiro.

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Estado 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

Jornalista responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Fique por dentro acessando o site: 

               www.artagaojunior.com.br

Siga também no             @artagaojunior            

http://www.artagaojunior.com.br
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