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A exclusão desta e outras obras se deu 
através da Ata nº 17, polêmico acordo 
realizado em 2005 entre o governo Requião e 
as concessionárias, que ainda está sendo 
discutido na Justiça. Pelo acordo, reduziu-se 
30% das tarifas e desobrigou as concessionárias de realizar investimentos em 
obras de melhorias, incluindo todas as duplicações. A ata também previu um 
aumento de 17,4% no valor das tarifas, levando em conta, segundo as 
concessionárias, um desiquilíbrio financeiro decorrente do termo aditivo de 2002.

“Esse aumento de 17,4% nas tarifas não se justifica. Em tese, o desiquilíbrio 
financeiro já estava sanado, pois quando foi firmado o termo aditivo de 2002 

todas estas questões foram 
levadas em conta. Já haviam 
sido feitos os aumentos nos 
valores tarifários, justificados 
pelo ato unilateral do governo 
em 1998, quando reduziu as 
tarifas em 50%. E as obras 
nunca mais voltaram”, frisou o 
deputado Artagão Júnior.
Viana não soube responder as 
perguntas. “Estamos em 
negociação. Vamos ver qual é 
a conta que nos será 
apresentada”, disse Vianna, 
admitindo a possibilidade das 
obras serem reincluídas. 

DEPUTADO QUESTIONA ECOCATARATAS SOBRE DEGRAU TARIFÁRIO 

No dia 5, o deputado Artagão 
Júnior participou da 16ª reunião 
ordinária da CPI dos Pedágios 
e levantou questionamentos 
acerca da metodologia dos 
degraus tarifários aplicados 
pela Ecocataratas. O diretor-
presidente da empresa, 
Evandro Couto Vianna, que 
estava depondo, afirmou que 
nos contratos iniciais, entre 
outras obras, estava prevista a 
duplicação de Guarapuava até 
o trevo de Três Pinheiros, em 
Candói, na BR-277.  “Hoje, não 
tem nenhuma duplicação 
prevista”, reforçou Vianna.
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GABINETE MOVIMENTADO PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS  

Também no dia 5, o 
gabinete do deputado 
Artagão Júnior  ficou 
lotado. Antes de ir para 
a sessão plenária, o 
deputado atendeu, 
entre prefeito, vice, 
secretários, vereadores 
e demais lideranças 
dos municípios de 
Ivaiporã, Bom Sucesso, 
Godoy Moreira, 
Apucarana, Irati, 
Fernandes Pinheiro, 
Inácio Martins e 
Cândido de Abreu.

RECAPE ASFÁLTICO EM FERNANDES PINHEIRO 

No mesmo dia, o 
prefeito de Fernandes 
Pinheiro, Oziel Neivert, e 
o vice Osmar Vaz 
Ferreira, o Marinho, 
estiveram com o 
deputado Artagão Júnior, 
oportunidade em que 
receberam a autorização 
da Sedu para licitar a 
obra de recape asfáltico 
na Avenida Ivo Leão, 
entre as ruas Vedolino 
Neves e Romano 
Betega. 

Os recursos, a fundo perdido, passam de R$ 195 mil (R$ 195.798,75) e são 
oriundos do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios).

Fernandes Pinheiro foi contemplado com R$ 300 mil do PAM. Além do recape 
asfáltico, os recursos possibilitarão a construção do destacamento da Polícia 
Militar.
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EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO BOM JESUS DE IVAIPORÃ  

No dia 6, o deputado Artagão Júnior acompanhou membros 
da diretoria do Instituto Bom Jesus, de Ivaiporã, em 
audiência com o secretário de Saúde, Michele Caputo Neto.

 Além de discutir o repasse de recursos ao instituto, foram 
liberados três respiradores para a UTI Neonatal, oriundos do 
Programa Mãe Paranaense. 

DISCUTINDO PREPARATIVOS DO MUTIRÃO DE NATAL  

Através da intervenção do 
deputado Artagão Júnior, a 
ASA (Ação Solidária 
Adventista) assinou termo 
de cooperação com o 
Provopar (Programa do 
Voluntariado Paranaense), 
no sentido de trabalhar em 
parceria na viabilização do 
“Mutirão de Natal” deste 
ano. Com a parceria, parte 
dos alimentos e brinquedos 
arrecadados será revertida 
aos programas e ações 
desenvolvidos pelo 
Provopar.

Também no dia 6, para discutir os preparativos do “Mutirão de Natal”, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o líder da Ação Solidária Adventista da Associação Sul-
Paranaense (ASP), Edilson Cardoso, o pastor da Igreja Central de Curitiba, Natal 
Gardino, e os membros Fábio El-Shadai e Robson Ferraz. 
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INAUGURAÇÃO DA TV NOVO TEMPO EM RESERVA  

Ainda no dia 6, foi 
inaugurada a TV Novo 
Tempo no município de 
Reserva. O deputado 
Artagão Júnior, que fez o 
trabalho de interlocução 
entre a emissora e o prefeito 
Luizinho Vosniak, esteve 
presente no evento. Diversas 
audiências foram realizadas 
no gabinete do parlamentar 
para discutir o processo de 
concessão e os trâmites 
legais para a abertura do 
canal, que já pode ser 
sintonizado em Reserva pelo 
canal 10.

O diretor de comunicação na 
Associação Central 
Paranaense (ACP) da Igreja 
Adventista do 7º Dia, Paulo 
Machado, também participou 
do processo de implantação 
do canal no município.
Participaram também do 
evento o pastor Ezeir 
Bacelar, lideranças da Igreja 
Adventista do 7º Dia de 
Reserva e região, 
vereadores e demais 
lideranças locais.

A TV Novo Tempo, com sede 
em Jacaraeí (SP), já está 
presente em 33 municípios 
paranaenses, atingindo 
cerca de dois milhões de 
pessoas. A emissora dispõe 
de ampla programação, 
abordando religião, família, 
cultura e demais temas 
educativos. 
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CPI DO PEDÁGIO EM GUARAPUAVA  

No dia 7, o deputado Artagão Júnior 
participou da reunião itinerante da CPI do 
Pedágio em Guarapuava. O encontro, 
realizado na Câmara de Vereadores, reuniu 
vereadores e lideranças locais.

O deputado novamente argumentou sobre a 
falta de transparência. “O modelo de 
pedágio implantado no Paraná é 
totalmente lesivo ao Estado. Nunca se 
ouviu falar em uma situação parecida. Em 
princípio, os preços foram pré-fixados, 
uma espécie de congelamento. Um pouco 
antes das eleições para o governo do 
Estado, os preços foram reduzidos em 
50%, com o governo arcando com os 
outros 50%. Foi uma manobra puramente 
eleitoreira. Depois que ocorreram as 
eleições, em caso pensado, os preços 
voltaram ao normal. Durante o período em 
que o preço ficou reduzido, as 
concessionárias deixaram de investir nos 
trechos e até hoje continuam não 
investindo. Para se ter uma ideia, de 1800 
quilômetros de estradas vicinais que 
poderiam ser agregadas à proposta e que 
receberiam melhorias, tivemos apenas 300 
quilômetros melhorados. Isto representa 
apenas 11% dos investimentos previstos”, 
lembrou Artagão Júnior.
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INAUGURAÇÃO DA TV NOVO TEMPO EM PINHÃO  

No início da noite do dia 7, o 
deputado Artagão Júnior 
participou da inauguração da 
TV Novo Tempo no 
município de Pinhão. Assim 
como em Reserva, onde 
também foi inaugurado o 
canal no dia 6, o deputado 
Artagão Júnior fez o trabalho 
de interlocução entre a 
emissora e o prefeito Dirceu 
de Oliveira, com o auxílio do 
diretor de comunicação na 
Associação Central 
Paranaense (ACP) da Igreja 
Adventista do 7º Dia, Paulo 
Machado.

A emissora, que possui vasta 
programação educativa, 
abordando religião, família, 
cultura, entre outros temas, 
pode ser sintonizada em 
Pinhão pelo canal 6. 
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No dia 11, o deputado 
Artagão Júnior participou do 
evento de entrega das chaves 
da Van Renault Master, que 
foi o prêmio do município 
campeão geral do Jarcan’s 
2013 (Jogos Abertos da 
Cantuquiriguaçu), cujas 
competições foram realizadas 
em Laranjeiras do Sul e Rio 
Bonito do Iguaçu, realizado 
do dia 13 a 17. O município 
campeão geral foi 
Laranjeiras do Sul.
“Agradeço ao governador 

Beto Richa e ao secretário do Esporte, Evandro Rogério Roman, pela 
parceria, por estarem investindo no ser humano. O esporte nos permite 
sonhar com dias melhores. Os atletas que vão participar do Jarcan’s agora 
poderão nos representar em competições internacionais amanhã. Este 
veículo é um presente para nossa região”, disse o deputado Artagão Júnior.

Em sua 22ª edição, o Jarcan’s 2013 pela primeira vez passou a integrar o 
calendário de jogos oficiais do Estado. Com isso, grande parte das despesas 
foram arcadas pelo governo, como alimentação para os atletas, premiação e 
arbitragem. Devido às dificuldades financeiras dos municípios que integram a 
região da Cantuquiriguaçu, os jogos correram o risco de não serem realizados em 
2013.

VAN RENAULT MASTER PARA O MUNICÍPIO CAMPEÃO DO JARCAN’S 2013  



Novembro/2013 9

DEPUTADO FALA DAS MORTES NAS RODOVIAS PARANAENSES   

No dia 12, o deputado Artagão Júnior levantou 
questionamentos acerca dos óbitos em 
acidentes nas rodovias paranaenses, durante a 
17ª reunião da CPI dos Pedágios. Segundo o 
diretor-presidente da concessionária Caminhos 
do Paraná, Ruy Sergio Giublin, mesmo com o 
aumento do fluxo de veículos houve queda no 
número de mortes em acidentes. O deputado 
Artagão Júnior questionou, lembrando do 
depoimento de um médico durante a sessão 
itinerante em Guarapuava, na última semana, 
que disse que muitas vítimas de acidentes 
chegam ao hospital com vida, mas acabam 
morrendo horas depois. Desta forma, não é 
contabilizado pelas concessionárias como óbito 

nas rodovias.

A Caminhos do Paraná é detentora do lote 4 do Anel do Integração, o que 
corresponde a 388 quilômetros de rodovias sob concessão. A praça de pedágio 
de Lapa foi incluída em 2003, como parte do acordo decorrente do segundo termo 
aditivo, em 2002. O deputado Artagão Júnior perguntou se a instalação da praça 
foi a principal compensação financeira da concessionária, devido ao desiquilíbrio 
financeiro alegado em função do ato unilateral do governo, em 1998, que diminuiu 
em 50% as tarifas. Giublin respondeu que não, e que as negociações com o 
Governo do Estado devem reequilibrar o contrato. Ainda segundo ele, a 
duplicação de Guarapuava ao Rio das Mortes, na BR-277, deve ficar pronta até o 
final do ano que vem. Ao todo, até o final da concessão, em 2021, estão previstos 
R$ 300 milhões em duplicações, garantiu Giublin.

Viapar

Também depôs o diretor-presidente da Viapar, Marcelo Stachow Machado da 
Silva, que contestou o relatório preliminar do Tribunal de Contas do Paraná (TCE), 
que levanta incertezas quanto a capacidade financeira da empresa em cumprir o 
cronograma de obras. 
O deputado Artagão Júnior também questionou sobre a falta de transparência nas 
contratações das consultorias. “Se vocês já possuem expressivo número de 
colaboradores, um corpo técnico bastante qualificado, como vocês mesmo 
dizem, por que se faz tão necessária a contratação de consultoria?”. 
O representante da Viapar disse que o serviço só é contratado em determinadas 
obras, e que, após concluídas, volta-se ao quadro normal de funcionários, que 
hoje está em 1056 pessoas contratadas.
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PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM LINDOESTE   

No dia 13, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de 
Lindoeste, Silvio Santana, na Seab (Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento), oportunidade em que foi assinado convênio de R$ 
1,3 milhão para pavimentação com pedras irregulares.
O prefeito Silvio conta que utilizará os recursos para pavimentar 
diversos trechos, passando pela Linha Copavel/Pinheiro, 
Assentamento Vitória e Assentamento Capão Verde.
“São localidades onde há grande número de produtores rurais. 
É por onde passa o escoamento agrícola e os ônibus do 
transporte escolar”, explica o prefeito.
Os recursos são a fundo perdido e fazem parte do programa 
Caminho das Pedras, do Governo do Estado. 

R$ 1,3 milhão
a fundo perdido
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Na reunião, foi discutida a pauta 
desenvolvida pela diretoria executiva este 
ano, com atenção especial para as reuniões 
em defesa do federalismo e por um novo 
pacto federativo no país, a instalação de 18 
CPIs de Telefonia nos legislativos estaduais, 
a reforma política e a unificação das 
eleições. “A Unale contribuiu muito para 
que esses assuntos fossem debatidos 
em todo o país e, principalmente, pelo 
Congresso Nacional”, disse o deputado 
Artagão Júnior.

Ao final do encontro, a foto do deputado 
Artagão Júnior foi inaugurada na galeria 
dos presidentes. Também participaram 
do encontro os ex-presidentes Orlando 
Pessuti, Sebastião Tejota, César Halum, 
Alencar da Silveira Jr., José Luís Tchê, 
além do ex-deputado Agenor Curado.  

REUNIÃO DA UNALE EM 
BRASÍLIA
No dia 14, o deputado Artagão Júnior foi a Brasília para uma 
série de atividades com a diretoria da Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais). Tesoureiro-geral 
da entidade, Artagão Júnior também se reuniu com o 
Conselho Consultivo para analisar os principais 
investimentos realizados pela Unale no período 2012/2013
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NOVOS COLÉGIOS EM GUARAPUAVA E LARANJEIRAS DO SUL  

No dia 18, o deputado Artagão Júnior 
divulgou nota à imprensa informando 
a publicação dos editais de licitação 
de três novas estruturas 
educacionais: colégios Pedro Carli e 
Leni Marlene Jacob, em 
Guarapuava, e colégio José 
Marcondes Sobrinho, em Laranjeiras 
do Sul
Os investimentos nos dois colégios 
de Guarapuava ultrapassam R$ 11 
milhões e a abertura das propostas 
será no dia 27 de dezembro, na 

Sude (Superintendência de Desenvolvimento Educacional). 
Já o colégio José Marcondes Sobrinho, em Laranjeiras do Sul, o valor máximo 
chega a R$ 4,6 milhões. A abertura das propostas será no dia 6 de janeiro de 
2014, também na Sude. 

No dia 19, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Inácio Martins, 
Valdir Cabral da Silva – o Bandidão, quando foi assinado o convênio com o 
Instituto das Águas para o recebimento de 1000 tubos de concreto, sendo 856 
tubos de 40 cm e 144 de 60 cm.
De acordo com o prefeito, os tubos vão proporcionar a construção de galerias 
pluviais em diversos bairros da cidade que ainda não possuem a estrutura de 
combate a erosão do solo, causada pela água da chuva. 

TUBOS DE CONCRETO PARA INÁCIO MARTINS  
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Também no dia 19, o deputado 
Artagão Júnior criticou a 
metodologia da cotação de preços 
nas obras realizadas pelas 
concessionárias de pedágio, na 
qual o poder concedente acata as 
propostas das empresas. Durante 
a 18ª reunião ordinária da CPI do 
Pedágio, quando estava depondo 
o presidente da Rodonorte, José 
Alberto Moita, o deputado Artagão 
Júnior ressaltou que, em todas as 
obras nas rodovias licitadas pelo 
Estado, o preço praticado tem 
como base a planilha do DER.

“O equívoco, no meu entendimento, está na formatação dos contratos e no 
momento da concessão, onde o projeto é apresentado com preços 
unitários acima da tabela do DER. É um absurdo termos preços 
apresentados pelas concessionárias de 10, 20, 30% acima da tabela do 
poder concedente”, disse o deputado.
De acordo com o próprio presidente da Rodonorte, o preço contratado pela 
tonelada do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) nas obras do 
contorno de Campo Largo, na BR-277, foi de R$ 270,00, enquanto que na tabela 
do DER está em R$ 193,00. Quem está realizando as obras é a JMalucelli 
Construtora, empresa que detém 6% das cotas da Rodonorte.
“É o mercado que define o preço. Estamos com o setor de infraestrutura 
aquecido no Brasil, com dificuldades na contratação de engenheiros”, 
argumentou José Alberto Moita, revelando que a previsão de arrecadação da 
Rodonorte para este ano é de R$ 600 milhões.

Ainda de acordo com ele, a duplicação de 244 km na BR-376, entre Ponta 
Grossa e Apucarana, ainda esbarra em questões jurídicas e licenças ambientais.

Ecovia

Também depôs o diretor-presidente da Ecovia, Evandro Couto Viana. A 
concessionária é detentora do Lote 6 do Anel de Integração, correspondendo a 
175,1 km de estradas entre Curitiba e as cidades litorâneas. Nos contratos 
iniciais, em 1997, a empresa previa R$ 169 milhões em investimentos. Hoje, 
após os termos aditivos de 2000 e 2002 que suprimiram obras, a obrigação caiu 
para R$ 127 milhões. 

DEPUTADO CRITICA COTAÇÃO DE PREÇOS DAS CONCESSIONÁRIAS DE PEDÁGIO  
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TELECENTRO GARANTIDO PARA LIDIANÓPOLIS  

Continuando no dia 19, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito de 
Lidianópolis, Celso Antonio Barbosa – o 
Magrelo, e o presidente da Câmara, Saulo 
Guerra.

Na Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
foi assinado o termo de cooperação 
técnica para a implantação de um 
Telecentro (Espaço Cidadão) na Biblioteca 
Cidadã do município, também viabilizada 
pelo deputado. Além de disponibilizar 
acesso à internet, o espaço proporciona 
aos alunos participar de cursos e palestras 
gratuitamente, que são ministrados de 
forma presencial ou à distância. Os 
equipamentos devem chegar ao município 
até a metade de dezembro.

“Com certeza a população de 
Lidianópolis vai se beneficiar muito 
com o telecentro, principalmente as 
pessoas mais carentes que não 
possuem computador, poderão ter 
cursos. As crianças também poderão 
acessar a internet para trabalhos 
escolares e para o lazer”, disse o prefeito 
Magrelo.

Imagem ilustrativa
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REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  

Ainda no dia 19, à noite, o deputado Artagão Júnior promoveu uma reunião 
política com prefeitos, vereadores e demais lideranças da região metropolitana de 
Curitiba. Estavam representados os municípios de Colombo, Almirante 
Tamandaré, Campo Magro, Campo Largo, Araucária e Contenda. O deputado 
destacou a importância dos municípios da região metropolitana e se colocou à 
disposição para fortalecer a representatividade junto ao Governo do Estado.

Participaram também do encontro os prefeitos de São João do Ivaí e Lidianópolis, 
da região do Vale do Ivaí.  

PARANAGUÁ
No dia seguinte (20), o 
deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de 
Paranaguá, Edison de 
Oliveira Kersten, 
acompanhado da secretária 
de Governo, Maria Angélica 
Lobo Leomil, e do ex-
prefeito Antônio Carlos 
Tortato. O assessor do 
deputado, João Batista 
Lopes dos Santos, o 
popular João Feio, 
acompanhou a visita. 
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UNALE EM ARACAJU - 
SERGIPE
No dia 22, o deputado Artagão Júnior, 
tesoureiro-geral da Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais), 
se reuniu, em Aracaju (SE), com a diretoria 
executiva da entidade. Na parte da manhã, 
o presidente da ASEOPP (Associação 
Sergipana de Empresários de Obras 
Públicas e Privadas), Luciano Franco 
Barreto, fez uma exposição para os 
parlamentares sobre “Obras Inacabadas”.
Segundo Barreto, um dos maiores desafios 
para se desenvolver obras de qualidade e 
com a rapidez que o Brasil precisa é o 
restabelecimento da confiança entre os 
gestores públicos e autoridades. “Temos 
que parar com essa desconfiança de 
que qualquer obra solicitada tem o 
objetivo de desvios de verba. Sem essa 
confiança, quem perde são os Estados, 
quem perde é o povo brasileiro”.

Deputados de vários estados participaram 
do evento, que também reuniu o Colegiado 
de Presidentes de Assembleias 
Legislativas do País.
Ainda em Aracaju, o deputado Artagão 
Júnior e demais convidados participaram 
de um almoço no Palácio de Veraneio, a 
convite do governador em exercício, 
Jackson Barret.

Na parte da tarde, na Assembleia 
Legislativa de Sergipe, atendendo a uma 
indicação do presidente da Unale, 
deputado Venâncio Fonseca (SE), 
concedeu o Título de Cidadão Sergipano 
ao governador de Pernambuco, o 
presidenciável Eduardo Campos. 
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PREFEITO E VEREADORES DE GODOY MOREIRA NA COHAPAR E DER  

No dia 25, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de Godoy 
Moreira, Primis de Oliveira, e comitiva de vereadores na Cohapar, em 
audiência com o presidente Mounir Chaowiche. Na ocasião, foi 
assinado convênio para a construção de mais 30 moradias rurais no 
município.
As casas fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida Rural e 
receberão investimentos de R$ 855 mil dos governos federal, estadual 
e municipal.Em Godoy Moreira, dez moradias rurais já foram 
entregues, 15 estão em obras e mais 29 estão em projeto. Na área 
urbana, são 128 casas em projeto. Os investimentos em habitação na 
cidade são de R$ 8 milhões.

Logo após a audiência na 
Coahapar, o deputado 
acompanhou o prefeito e os 
vereadores no DER, em 
reunião com o diretor-geral 
Nelson Leal Junior. Na pauta, 
a elevação da pista na PR-
650. Leal Junior informou que 
o projeto está em fase final e 
que a obra, que deve se 
aproximar dos R$ 13 milhões, 
está garantida, pois já consta 
do Orçamento do Estado para 
o ano que vem. A elevação na 
pista, na altura da ponte sobre 
o Rio Corumbataí, é uma 
antiga reivindicação da 

população de Godoy Moreira, que fica ilhada quando o rio transborda. Cerca de 5 
km da pista serão refeitos. Os vereadores Miguel da Bananeira, Corinho, 
Mazinho, Negão da Ferradura e Zezão acompanharam as audiências. 

DER
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PLEITOS DE PITANGA NO DER E NA SANEPAR  

Ainda no dia 25, o deputado Artagão Júnior e o 
prefeito de Pitanga, Altair Zampier, foram 
informados que o projeto de engenharia para a 
pavimentação de 48 km entre Pitanga e Mato Rico, 
na PR-239, deve ficar pronto até o final de janeiro do 
ano que vem. A afirmação é do diretor-geral do DER, 
Nelson Leal Junior, com quem estiveram em 
audiência. O secretário do Meio Ambiente do 
município, José Oliveira Martins também esteve 
presente.  A estrada foi estadualizada após grande 
empenho do deputado e do prefeito, que assumiu o 
trecho que liga a PR-460 próximo à cidade de 
Roncador, antes de jurisdição do Estado.

 Sanepar

O deputado ainda acompanhou o 
prefeito Zampier em audiência com o 
presidente da Sanepar, Fernando 
Ghignone. Na oportunidade, foi 
discutido o repasse do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente e 
demais demandas. O prefeito 
ressaltou a importância da instalação 
de um escritório regional da Sanepar 
em Pitanga, destacando que o 

município é sede da região administrativa do centro do Paraná e da Amocentro 
(Associação dos Municípios do Centro do Paraná). Ghignone viu com bons olhos 
e disse que levará o pleito às reuniões sobre o planejamento estratégico da 
Sanepar.
Ainda foi discutida a possibilidade da regionalização do gerenciamento de 
resíduos sólidos, com a formação de um consórcio envolvendo municípios da 
Amocentro. 
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LIBERAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CAMPINA DO SIMÃO

Também no dia 25, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de Campina do Simão, 
Laureci Miranda, em audiência com o presidente 
do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto. O secretário 
de Assistência Social do município, Marcio Berger, 
acompanhou a reunião.
Foi discutido o processo de liberação da licença 
ambiental de um terreno na Vila Vieira, onde serão 
construídas 40 casas populares.
A área, de aproximadamente 20 mil metros 
quadrados, trata-se de um condomínio com vários 
proprietários. O terreno possui apenas uma 
matrícula. O presidente do IAP orientou para que 
seja feita a extinção do condomínio para que cada 
proprietário tenha sua própria matrícula do imóvel.

Outra situação que continua obstruindo a 
liberação da licença ambiental é o fato de parte do 
terreno pertencer à área urbana e outra parte à 
área rural. Para a construção das casas, exige-se 
que o terreno esteja integralmente na área 
urbana. Sobre este impasse, a orientação foi no 
sentido de pedir o descadastramento no Incra 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária). Demais questões sobre preservação 
ambiental também foram discutidas para que a 
licença seja liberada no mais curto espaço de 
tempo. 
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Ainda no dia 25, o deputado Artagão 
Júnior se reuniu com mais de 100 
lideranças do PMDB de Almirante 
Tamandaré. Estiveram presentes o 
diretor de Relações Institucionais da 
Vice-Presidência da República e ex-
deputado federal, Rodrigo Rocha 
Loures, o ex-prefeito Vilson Goinski, o 
presidente do PMDB local, Sandro 
Mendes, o ex-secretário Gerson 
Colodel e o ex-vereador Walter 
Purkote, que disputaram a prefeitura 
municipal em 2012 pelo partido.

REUNIÃO COM LIDERANÇAS DO PMDB DE ALMIRANTE TAMANDARÉ  
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PASSANDO POR PORTO 
BARREIRO E RIO BONITO 
DO IGUAÇU

Em Porto Barreiro, foram recebidos pela prefeita 
Marinez Crotti e pelo vice Jean dos Santos. Em 
breve, o município irá receber a Patrulha do 
Campo, conjunto de equipamentos 
disponibilizado pelo governo para fazer a 
adequação das estradas rurais.
O município ainda recebe recursos para o 
custeio da unidade básica de saúde, para 
fortalecer as ações em vigilância em saúde e, 
também, para custeio e capacitação das 
equipes de assistência farmacêutica. 
A Copel investiu R$ 860 mil em melhoria das 
linhas de transmissão de energia. Na área da 
habitação, 42 famílias são beneficiadas. Estão 
em andamento obras de conservação de 
rodovias e faixas de domínio. 
Do PAM, Porto Barreiro recebe R$ 300 mil, que 
usará para comprar terreno para a construção 
de um centro de eventos.

Porto Barreiro

No dia 26, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa 
em Porto Barreiro e Rio Bonito do Iguaçu para uma série de anúncio de 
recursos e obras.
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Rio Bonito do Iguaçu

Em Rio Bonito do Iguaçu, mais obras. Também 
foram anunciados recursos do PAM (R$ 300 mil) 
que serão aplicados em pavimentação de 
estradas rurais com pedras irregulares. 
Foram anunciadas melhorias no sistema da rede 
elétrica, casas populares, melhorias em colégios, 
como a ampliação da Escola Itinerante Iraci 
Salete, na comunidade Marcos Freire, e de uma 
nova escola na comunidade Campo do Bugre
 

O município recebe recursos para fortalecer 
ações de vigilância em saúde. O recurso pode 
ser usado pela prefeitura para combate à dengue 
e outras doenças, vacinação, investigação e 
controle de doenças transmissíveis, vigilância 
sanitária, vigilância ambiental, saúde e 
segurança no trabalho. Também são repassados 
recursos para custeio da unidade de saúde.

Estão sendo realizados trabalhos de melhoria em 
rodovias estaduais e faixas de domínio e a Copel 
já investiu em melhoria da rede elétrica do 
município. Na área da habitação, 191 famílias 
são beneficiadas pelos investimentos feitos pelo 
governo estadual, a Caixa Econômica Federal e 
o município. 
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RECURSOS DO PAM PARA QUATRO MUNICÍPIOS DA BASE

Ainda no dia 26, enquanto o deputado Artagão Júnior cumpria 
agenda de viagem com o governador Beto Richa, municípios 
da base de atuação do parlamentar foram contemplados com 
recursos do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios).

Em evento realizado na Sedu (Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano), Diamante do Sul recebeu a autorização para licitar 
obras de revitalização na praça central do município, no valor 
máximo de R$ 100 mil.

Laranjeiras do Sul recebeu a homologação de um caminhão 
compactador de lixo, no valor de R$ 211 mil. A prefeita Sirlene 
Svartz acompanhou o deputado em Porto Barreiro e Rio 
Bonito do Iguaçu e também não esteve no evento.

Reserva recebeu a homologação de uma van escolar (R$ 90 
mil) e de uma ambulância (R$ 130 mil).

E Jardim Alegre recebeu a homologação para realizar obras 
de recape asfáltico, no valor de R$ 350 mil.

O deputado Artagão Júnior foi representado no evento pelo 
chefe de gabinete Flores Pilarski.

O PAM é um programa do Governo do Estado que visa 
repassar recursos a fundo perdido para os municípios com 
menos de 50 mil habitantes. O programa foi viabilizado devido 
à devolução orçamentária de R$ 150 milhões da Assembleia 
Legislativa ao executivo paranaense.

Reserva Diamante do Sul Jardim Alegre
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LARANJEIRAS DO SUL ASSINA CONVÊNIO DA UNIDADE DE SÁUDE

PASSANDO POR 
GUARANIAÇU

Ainda no dia 26, o deputado 
Artagão Júnior passou por 
Guaraniaçu, quando fez uma visita 
a ex-prefeita Ana Neoli dos Santos, 
a dona Ana.

Também participaram do encontro 
os vereadores Olmir Santin 
(presidente da Câmara) e Volnei 
Antonio Dall Agnolo, além de outras 
lideranças, oportunidade em que foi 
discutido o cenário político local e 
as demandas do município junto ao 
Governo do Estado. 

No dia 27, o município de Laranjeiras do 
Sul assinou convênio com a Secretaria de 
Saúde (Sesa) para a construção de uma 
Unidade de Saúde (Tipo 3), com 
investimentos de R$ 721,800,00.

O deputado Artagão Júnior, que 
reivindicou a obra ao secretário de 
Saúde, Michele Caputo Neto, juntamente 
com a prefeita Sirlene Svartz, comemorou 
a liberação dos recursos. “Conseguimos 
encaixar Laranjeiras do Sul no tipo 3, 
em que a estrutura é maior, os 

repasses futuros e a contratação de profissionais de saúde também são 
maiores. Então, agradeço ao governador Beto Richa e ao secretário Michele 
Caputo Neto por mais uma vez estar atendendo as nossas reivindicações”, 
disse o deputado.

O novo posto médico se chamara Unidade de Saúde da Barão do Rio Branco e 
será construído ao lado da Secretaria de Saúde do município.
Segundo a prefeita Sirlene Svartz, a Unidade de Saúde vai ter disponível 3 
equipes de saúde da família e será referência, a principal do município. De acordo 
com ela, a outra unidade de saúde que já presta serviços de atenção primária 
passará a ser um centro de atendimento especializado. 
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PASSANDO POR PALMITAL 
E LARANJAL
No dia 27, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa 
em Palmital e Laranjal.

Em Palmital, uma das ações do 
governo é a implantação do sistema 
de esgoto em bairros da periferia. O 
investimento da Sanepar é de R$ 
5,1 milhões. Foi anunciada a 
liberação de recursos para a 
construção de uma unidade de 
saúde. A prefeitura vai usar os R$ 
350 mil repassados a fundo perdido 
pelo PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios) e 
também mais R$ 850 mil obtidos 
pelo Sistema de Financiamento de 

Ações Municipais para asfaltar a Rua João Ferreira Neto, que é uma das 
principais da cidade.
Estão em construção moradias para 61 famílias de agricultores familiares. Já 
foram entregues 18 casas rurais. Também já foram anunciadas casas próprias 
para 40 famílias da área urbana e há projeto para construção de mais 19 
unidades.
Estão em andamento trabalhos de conservação de rodovias e faixa de domínio. O 
investimento é de R$ 2 milhões. A Copel já fez melhorias na rede de energia 
elétrica e já foram concluídas as obras de reforma no Colégio Estadual João 
Cavali da Costa.

Palmital

Em passagem pelo 
município de Palmital, o 
deputado Artagão Júnior 
aproveitou para fazer 
uma visita ao ex-prefeito 
Clério Benildo Back. 

Na foto, o parlamentar 
reunido com o ex-prefeito 
e demais lideranças do 
município. 

Visita ao ex-prefeito Clério
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Laranjal

Em Laranjal, o destaque é a 
pavimentação de estradas rurais com 
pedras irregulares, que beneficia 
diversas comunidades do município. As 
comunidades beneficiadas são Serra do 
Siqueira, Serra do Gordo, Serra do Zoca 
e Serra da Água Verde e mais um trecho 
da estrada entre Laranjal a Altamira.

Também estão em andamento projetos 
habitacionais para 105 famílias. Está 
sendo implantado um sistema de 
abastecimento de água na localidade 
Carlão Chapadão, trabalhos de 
conservação de rodovias e faixas de 
domínio e a construção do muro do 
colégio estadual Chapadão. Já foram 
concluídas as obras de reforma geral no 
colégio Laranjal.

O município participa do programa Leite 
das Crianças e Compra Direta, da 
Secretaria do Trabalho e Emprego. Está 
planejada a construção de um Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras). 
O município recebeu veículo e 
equipamentos de informática para o 
Conselho Tutelar, além de incentivo para 
ações do programa Família Paranaense.
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No dia 28, o deputado Artagão Júnior 
esteve em Nova Cantu para participar 
das festividades alusivas aos 50 anos 
de emancipação política e 
administrativa do município, que se 
desmembrou de Roncador, em 29 de 
novembro de 1963.
Artagão Júnior foi recebido pelo prefeito 
Airton Agnolin, pelo vice Vanderlei 
Esser e demais lideranças, quando 
parabenizou a população de Nova 
Cantu pelo meio século de história e 
anunciou recursos, como a autorização 
para licitar as obras do PAM, ainda em 
dezembro deste ano. O município tem 
disponível R$ 330 mil do programa e 
vai utilizar os recursos em 10 pequenas 
obras: oito em comunidades do interior, 
a reforma da rodoviária e a ponte que 
liga a sede à Vila Rural Araucária.

NOVA CANTU COMEMORA 50 
ANOS DE EMANCIPAÇÃO
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Este é apenas um resumo das 

atividades do deputado 

Artagão Júnior em novembro.
Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Fique por dentro das notícias diárias 

acessando o site: www.artagaojunior.com.br               

Siga também no             @artagaojunior            
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