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JAIME LERNER DEPÕE NA CPI DOS PEDÁGIOS 

INFORMATIVO OUTUBRO 2013

No dia 1º, o deputado Artagão Júnior 
participou da reunião da CPI dos 
Pedágios, que teve como depoente o 
ex-governador Jaime Lerner, 
responsável pelo processo de 
concessão, quando estava à frente do 
Estado, em 1998.  Lerner disse que os 
pedágios eram a única solução viável 
para o Paraná. “Percorri todos os 
municípios do estado. Eram 
buracos, falta de acostamento, uma 
armadilha a cada curva”, disse, 
iniciando a oitiva.

O ex-governador argumentou que a 
situação da economia brasileira à 
época era precária. “Não dá para 
comparar com agora. A Selic (taxa 
básica de juros) chegou a 49,25% 
em outubro de 1998. Não havia 
subsídios do BNDES. Ninguém 
investia sem uma taxa de retorno 
razoável. Pagamos pelo 
pioneirismo”, ressaltou.

O deputado Artagão Júnior perguntou a 
Lerner qual o legado que a CPI deve 
deixar. Questionou o que o ex-governador 
achava mais importante: a retomada das 
obras, a redução das tarifas ou o 
cancelamento dos contratos.

“Continuar salvando vidas, dando 
condições de infraestrutura. O 
trabalho da CPI, assim como o dos 
demais atores envolvidos neste 
processo, pode contribuir para isso”, 
disse Lerner. Segundo ele, por estar fora 
do governo há 12 anos, não pode opinar 
sobre possíveis superfaturamentos e 
demais irregularidades. 
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GALERIAS PLUVIAIS EM DIAMANTE DO SUL 
No dia 1º, acompanhou o prefeito de 
Diamante do Sul, Darci Tirelli, na 
assinatura do convênio com o Instituto 
das Águas para a aquisição de 1113 
tubos de concreto que serão utilizados 
na construção de galerias pluviais. O 
prefeito conta que as obras serão 
feitas no bairro Nossa Senhora 
Aparecida. 

O prefeito esteve na companhia do 
vereador Ezequiel Scharan. 

No mesmo dia, o deputado Artagão 
Júnior atendeu o prefeito de São João 
do Ivaí, Fábio Hidek, quando foi 
assinado convênio para calçamento de 
6 km com pedras irregulares.

Com recursos de R$ 1,1 milhão, 
viabilizados junto à Secretaria de 
Infraestrutura e Logística, serão 
pavimentados trechos de três 
comunidades. “Vamos fazer 2 km em 
Santa Luzia, 2 km no Luar e 2 km em 
Ubaúna”, disse o prefeito.

PAVIMENTAÇÃO EM SÃO JOÃO DO IVAÍ 

Continuando no dia 1º, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito de 
Rio Azul, Paulo Girardi, oportunidade 
em que também foi assinado convênio 
com o Instituto das Águas para a 
aquisição de 890 tubos de concreto.

Os tubos (manilhas) serão utilizados 
na construção de galerias pluviais e 
diversos bueiros em estradas do 
interior, com o intuito de combater a 
erosão do solo.

GALERIAS PLUVIAIS EM RIO AZUL  
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NOVA SEDE DE COLÉGIO EM TEIXEIRA SOARES 
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM PORTO BARREIRO 
No dia 2, o deputado Artagão Júnior 
recebeu a prefeita de Porto Barreiro, 
Marinez Crotti, quando foi assinado o 
convênio de sinalização viária com o 
Detran, no valor de R$ 120 mil. O 
município também foi incluído no 
projeto “Educação para o Trânsito”, 
que prevê uma abordagem 
multidisciplinar, com uso de material 
didático, junto aos alunos do 5º ano ou 
4º série do ensino fundamental das 
escolas públicas municipais. Todos os 
professores receberão capacitação.

GALERIAS PLUVIAIS EM PINHÃO 
Também no dia 2, foi a vez do prefeito 
de Pinhão, Dirceu de Oliveira, 

 
O prefeito esteve acompanhado do 
chefe de gabinete, Ademir Kramer de 
Lima, 
Os tubos serão utilizados pela 
prefeitura na construção de galerias 
para captação e escoamento de águas 
pluviais no quadro urbano do 
município.

assinar 
convênio com o Instituto das Águas 
para o fornecimento de 750 tubos de 
concreto de vários diâmetros (bitolas).

No mesmo dia, o prefeito de 
Fernandes Pinheiro, Oziel Neivert, 
assinou termo de cessão de uso com a 
Secretaria de Infraestrutura e Logística 
(Seil) de um trator de esteira e um 
caminhão basculante. O caminhão ser 
usado para o transporte de materiais e 
o trator de esteira na quebra de 
cascalheiras e demais trabalhos de 
abertura e alargamento de estradas 
rurais. 

CAMINHÃO E TRATOR PARA FERNANDES PINHEIRO 
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Centenário do Hospital São 
Vicente de Paulo em 
Guarapuava

No dia 3, o deputado Artagão Júnior 
participou, na Câmara de Vereadores 
de Guarapuava, da homenagem aos 
100 anos do Hospital São Vicente de 
Paulo.

Médicos, provedores e voluntários da 
instituição, além de lideranças e a 
comunidade em geral lotaram o plenário 
do legislativo.

O deputado Artagão Júnior enalteceu o 
atendimento humanizado e sensível de 
todos os funcionários do hospital.

“Pessoas dedicadas e 
comprometidas com as outras fazem 
a diferença entre a vida e a morte. 
Isso não tem preço. O São Vicente de 
Paulo sempre contou com gente 
dedicada, desde seus provedores, 
passando pelo corpo médico e 
enfermagem, chegando aos 
funcionários que não medem 
esforços nesta operação conjunta 
em prol da vida”, disse o deputado. 
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Campina do Simão 
completa 17 anos de 
emancipação

No dia 4, em Campina do Simão, o 
deputado Artagão Júnior participou da 
festa de comemoração aos 17 anos de 
emancipação política do município. O 
parlamentar foi recebido pelo prefeito 
Laureci Miranda e pelo vice Beto Ribas, 
além de lideranças locais, quando pôde 
conversar com a população presente no 
evento.

Artagão Júnior parabenizou o prefeito e 
o vice pelo recebimento de uma patrola 
e de um ônibus escolar para transporte 
de alunos da primeira a oitava série, 
doados pelo governo federal.

“Isso demonstra a organização da 
administração municipal no que diz 
respeito às documentações e 
certidões exigidas para que 
convênios e demais parcerias com 
os governos federal e estadual 
possam ser firmadas”, disse o 
deputado Artagão Júnior. 

Nota: O
falecimento do vice-prefeito Beto Ribas, 
vítima de acidente de carro, no dia 2 de 
novembro. 
"Perdi um grande amigo e companheiro. A 
comunidade perdeu um político honesto, 
íntegro e um amigo leal. Recebi essa 
notícia com muita tristeza", disse o 
parlamentar em nota.  Artagão Júnior 
esteve no velório, quando deu o seu último 
adeus ao amigo e um abraço na família.     

 deputado Artagão Júnior lamenta o 
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UTI MÓVEL PARA GUARAPUAVA, IRATI E IVAIPORÃ 

No dia 7, o deputado Artagão Júnior 
participou, ao lado do governador Beto 
Richa e demais autoridades, da entrega 
de mais 38 UTIs móveis para o Siate 
(Serviço Integrado de Atendimento ao 
Trauma em Emergência). Na ocasião, 
três municípios da base de atuação do 
deputado foram contemplados: 
Guarapuava, Irati e Ivaiporã.

O serviço é coordenado pelo Corpo de 
Bombeiros e presta atendimento às 
vítimas de traumas em vários níveis, 
desde uma fratura em ambiente 
doméstico até acidentes 
automobilísticos com várias vítimas.

O investimento do governo foi de R$ 
10,8 milhões. Os veículos fazem parte 
de um pacote de 60 novas UTIs que o 
governo repassa ao Siate.
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No dia 8, o deputado 
Artagão Júnior participou 
da 12ª reunião ordinária 
da CPI dos Pedágios, 
que teve os depoimentos 
do ex-diretor-geral do 
DER, Paulo Dalmaz, e 
do atual, Nelson Leal 
Júnior.

Dalmaz esteve à frente 
do DER durante o 
segundo mandato 
governador Jaime 
Lerner, na época da 
implantação dos 
pedágios. O deputado 

Artagão Júnior questionou sobre a fiscalização e o fluxo de veículos. Dalmaz 
disse que havia a fiscalização e que o controle do fluxo era auditado pelo DER 
com base nos relatórios das concessionárias. 

O atual diretor-geral do DER, Nelson Leal Júnior, fez uma explanação detalhada 
de todo o histórico dos pedágios, mostrando planilhas com os valores e as obras 
previstas nos contratos iniciais e as alterações feitas nos aditivos envolvendo 
todos os lotes. Sobre o fluxo de veículos, Leal Júnior disse que as propostas 
comerciais das concessionárias previam o aumento da frota com o passar dos 
anos. “O DER tem acesso ao fluxo com base em amostragens feitas pelos 
gerentes de contrato. Temos uma consultoria em cada lote. Mas estamos 
desenvolvendo um projeto para termos o fluxo exato em cada praça”.

Sobre o fato de as notas emitidas nas praças não possuírem valor fiscal, Leal 
Júnior afirmou que o Estado não arrecada impostos com os pedágios. Apenas os 
municípios e o governo federal cobram tributos. “As concessionárias estão em 

negociação com 
a Receita 
Federal. Não é 
prerrogativa do 
DER averiguar 
esta situação”, 
afirmou. A União 
arrecada por ano 
cerca de R$ 300 
milhões.

DIRETOR E EX-DIRETOR DO DER NA CPI DOS PEDÁGIOS 

Paulo Dalmaz Nelson Leal Júnior atual diretor do DERex-diretor do DER
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PAVIMENTAÇÃO EM LIDIANÓPOLIS, LUNARDELLI E GUAMIRANGA  

Também no dia 8, mais três municípios da base de atuação do deputado Artagão 
Júnior assinaram convênio com a Seab (Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento) para calçamento de 6 km com pedras irregulares em estradas do 
interior. Denominado Caminho das Pedras, o programa destina a fundo perdido 
pouco mais de R$ 1 milhão a cada município para a realização das obras.

LIDIANÓPOLIS

LUNARDELLI

GUAMIRANGA

O prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio 
Barbosa, o Magrelo, informou que utilizará 
os recursos para pavimentar trechos em 
localidades distintas: na Água da Luziana, 
na Barra Preta, na saída para o Bicão e na 
subida para Santo Antônio.

O prefeito de Lunardelli, Padre Hilário, 
contou que os recurso servirão para 
pavimentar a Estrada da Primavera.

Já a prefeita de Guamiranga, Telma 
Fenker, fará a pavimentação em dois 
trechos: da sede do município à localidade 
de Guamirim e de Boa Vista à Nova Boa 
Vista. 
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PASTOR DO IASD DA CENTRAL DE PONTA GROSSA  
Ainda no dia 8, o deputado Artagão Júnior 
recebeu a visita do pastor da Igreja 
Adventista do 7º Dia (Central de Ponta 
Grossa), Tomaz Edison Abrantis da Silva.
Na ocasião, Tomaz apresentou o projeto 
para a gravação de um CD com cantores da 
Igreja. São 90 músicos que farão parte da 
gravação. O lançamento será no dia 21 de 
dezembro. 

AGENDA NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  

No dia 9, o deputado Artagão Júnior, o 
chefe de gabinete, Flores Pilarski, e o 
assessor, Vilson Goinski, se reuniram para 
debater a agenda de visitas a municípios da 
região . O 
deputado está atendendo prefeitos da 
região, desenvolvendo o trabalho de 
representação junto ao Governo do Estado. 

metropolitana de Curitiba

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SANTA TEREZA DO OESTE  

Ainda no dia 9, o deputado Artagão Júnior 
atendeu o prefeito de Santa Tereza do 
Oeste, Amarildo Rigolin, oportunidade em 
que foi assinado na Agência de Fomento 
dois contratos de financiamento, um de R$ 
335 mil e o outro de R$ 857 mil, que serão 
utilizados na pavimentação asfáltica em 
diversas ruas do quadro urbano. 

NOVAS GALERIAS PLUVIAIS EM REBOUÇAS  

Também no dia 9, o prefeito de Rebouças, 
Claudemir Herthel, assinou convênio com o 
Instituto das Águas para o recebimento de 
560 tubos de concreto, que poderão ser 
utilizados na construção de galerias pluviais 
e bueiros em estradas do interior. Os 
trabalhos em Rebouças começarão próximo 
ao campo de futebol da cidade, cujas 
galerias necessitam de reestruturação. 
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No dia 10, o deputado Artagão Júnior 
participou de uma série de atividades em 
Laranjeiras do Su. Na companhia da 
prefeita Sirlene Svartz, do vice Ivan Theo, 
secretários e vereadores o parlamentar 
participou da entrega de uma 
motoniveladora recebida do Governo 
Federal e um caminhão adaptado para o 
setor de iluminação pública, adquirido com 
recursos da prefeitura.

Passando por Laranjeiras 
do Sul

Jarcans 2013

Juntamente com o secretário do 
Esporte do Paraná, Evandro Rogério 
Roman, foi apresentado oficialmente 
o banner do Jogos Abertos da Cantu 
- Jarcans 2013, que acontece em 
Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do 
Iguaçu, entre os dias 13 e 17 de 
novembro. A cidade campeã geral 
da competição receberá como 
prêmio uma Van Renault Master, 
doada pelo Governo do Estado.
O deputado ainda fez visitas à Apae 
e conheceu a estrutura do Cras 
(Centro de Referência da 
Assistência Social).
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AMBULÂNCIA PARA LARANJEIRAS DO SUL E NOVA CANTU 
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No dia 15, Laranjeiras do Sul e Nova Cantu foram contemplados com uma 
ambulância nova (furgão Renault Master), viabilizada pelo deputado Artagão 
Júnior junto à Secretaria de Saúde do Paraná.

 O parlamentar acompanhou a prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, e o 
prefeito de Nova Cantu, Airton Agnolin, durante a assinatura do convênio e o 
recebimento das chaves, entregues pelo secretário estadual de Saúde, Michele 
Caputo Neto.

“Fico feliz em poder mais uma vez estar ajudando os municípios, desta vez 
ajudando na saúde, no salvamento de vidas”, disse o deputado.

Laranjeiras do Sul 

Nova Cantu 
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VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BARREIRO  

No dia 16, o deputado Artagão Júnior 
atendeu a prefeita de Porto Barreiro, 
Marinez Crotti, que recebeu um 
veículo (Parati) viabilizado junto ao 
Governo do Estado. O carro estará a 
serviço da assistência social, a ser 
utilizado pelo Cras (Centro de 
Referência da Assistência Social). 
Estiveram presentes o secretário 
administrativo da prefeitura, José 
Crotti, o presidente da Câmara, 
Claudir Crotti, que são irmãos, e o 
pai, seu Severino Crotti.

REVITALIZAÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL EM REBOUÇAS  

Ainda no dia 16, o deputado Artagão 
Júnior recebeu, do município de 
Rebouças, o vereador André Piskorz, 
o ex-prefeito Bepe Massoquetto e o 
secretário da Agricultura e Meio 
Ambiente, Clarisvaldo Antonelli.
Na ocasião, foi apresentado ao 
deputado um projeto de revitalização 
do viveiro florestal municipal. 
Também solicitaram a criação de um 
arboredo aberto para visitação, 
especialmente aos alunos da rede 
pública de Rebouças. 

No mesmo dia, o prefeito de 
Cantagalo, Everson Konjunski, no 
gabinete do deputado Artagão Júnior, 
acompanhou o andamento de 
projetos junto às secretarias, e 
recebeu as chaves de um veículo,  
um Corsa 2002,  viabilizado pelo 
deputado no Governo do Estado.
Segundo o prefeito, o carro será 
utilizado pela Secretaria de 
Administração da Prefeitura. 

VEÍCULO PARA A PREFEITURA DE CANTAGALO  
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Passando por Nova Tebas, 
Arapuã e Jardim Alegre

Em Nova Tebas, foram anunciados 
R$ 6 milhões para obras de 
pavimentação de ruas e construção 
de calçadas, novas moradias, saúde 
e agricultura familiar. Nova Tebas 
ainda inaugurou o Cras (Centro de 
Referência da Assistência Social).  
Também foi anunciado o repasse de 
R$ 500 mil para o Hospital municipal 
Antonio Pietrobom.

No dia 17, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa em 
Nova Tebas, Arapuã e Jardim Alegre. Confira:

Logo após, em Arapuã, foi 
anunciada a construção de 
moradias para 30 famílias de 
agricultores. Arapuã será 
contemplada com o Piso 
Paranaense de Assistência Social e 
ainda este ano o município receberá 
R$ 36 mil para reforçar as ações do 
programa Mãe Paranaense.

Arapuã

Nova Tebas

Em Jardim Alegre, recepcionados 
pela prefeita Neuza Pessuti, foi 
entregue uma ambulância. Está em 
andamento a obra de ampliação da 
unidade básica de saúde. Também 
estão sendo feitas obras de 
conservação de rodovias estaduais 
que passam pelo município. 

Jardim Alegre ainda renovou o 
contrato com a Sanepar para mais 
30 anos. Na habitação, a parceria 
com a prefeitura vai atender 207 
famílias com novas moradias 
urbanas e rurais. 

Jardim Alegre
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Passando por Lunardelli e 
São João do Ivaí

Em Lunardelli, 116 famílias são 
beneficiadas com moradias, algumas já 
entregues, outras em construção. No 
encontro, o prefeito Padre Hilário 
destacou a pavimentação, com pedras 
irregulares, de seis quilômetros de 
estrada entre Lunardelli e 
Primavera.Também foram liberados 
recursos para compra de equipamentos 
para o hospital municipal, que será 
construído. Com os R$ 330 mil do PAM, 
e mais R$ 120 mil de contrapartida da 
prefeitura, Lunardelli irá construir um 
centro de eventos. Ainda foi assinado 
convênio para instalação de uma 
Biblioteca Cidadã. Uma nova unidade 
de saúde será construída e o Colégio 
Estadual Geremia Lunardelli passará 
por reformas. 

No mesmo dia 17, o deputado Artagão Júnior e o governador Beto Richa 
passaram por Lunardelli e São João do Ivaí. Confira:

Lunardelli
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São João do Ivaí
Em São João do Ivaí, 195 famílias 
estão sendo beneficiadas com os 
programas de habitação. O 
prefeito Fábio Hidek destacou a 
reforma do Centro Municipal de 
Saúde, a pavimentação com 
pedras irregulares de seis 
quilômetros de estradas rurais, e a 
ampliação do sistema de 
abastecimento de água feita pela 
Sanepar – um investimento de R$ 
1,5 milhão.

Do PAM, são R$ 350 mil, que 
serão aplicados na construção de 

uma nova garagem municipal, fora do eixo 
central da cidade. O terreno que hoje abriga 
a garagem será vendido e o dinheiro será 
usado na compra de novos terrenos para 
projetos de habitação.

Está sendo construído um sistema de 
abastecimento de água na comunidade 
rural Iubaúna. Também foi autorizada a 
licitação para obras de reparo no colégio 
estadual do campo Professor Jamil 
Bonacin.

São João do Ivaí também recebe recursos 
para ações de vigilância em saúde, 
capacitação de profissionais e compra de 
medicamentos para a farmácia municipal. 
Pelo programa Compra Direta, o governo 
adquire alimentos de 23 produtores rurais e 
os repassa para dez entidades sociais.
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No mesmo dia 17, o deputado 
Artagão Júnior esteve em Ivaiporã, 
visitando o Colégio Estadual 
Barbosa Ferraz, oportunidade em 
que esteve reunido com o diretor 
Ivan Mendes e todos os professores. 
Acompanhado do presidente da 
Câmara, Edivaldo Montanheri 
(Sabão), Artagão Júnior falou da 
ampliação do colégio, cuja 
solicitação tramita junto à Secretaria 
de Educação (Seed). 

Logo após a reunião no Barbosa 
Ferraz, o deputado Artagão Júnior 
esteve reunido em uma 
confraternização com membros do 
Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Ivaiporã. 

Reunião no Colégio 
Barbosa Ferraz em 
Ivaiporã
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Inauguração da Unidade 
de Saúde da Família em 
Rio Branco do Ivaí

No dia 18, o deputado Artagão 
Júnior participou da inauguração 
da Unidade de Saúde da Família 
de Rio Branco do Ivaí. O 
parlamentar foi recebido pelo 
prefeito Gerôncio Carneiro Rosa, 
pela vice Leonilda Gonçalves, 
secretários e vereadores. 
Participaram o deputado federal 
Alex Canziani e o senador Sérgio 
Souza.Também foi entregue um 
veículo para a Emater. 
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Passando por Rosário do 
Ivaí e Grandes Rios
Também no dia 18, o 
deputado Artagão Júnior 
esteve em Rosário do Ivaí, 
quando se reuniu com o ex-
prefeito Orlando Alves de 
Almeida, os vereadores 
Lustroso, Mario da Marela, 
além de outras lideranças 
locais.

O deputado se disse muito 
feliz em visitar o município, 
onde pôde ajudar a realizar 
tantas obras viabilizadas 
junto ao Governo do 
Estado.

Artagão Júnior, insatisfeito 
com as obras de 
recuperação do asfalto que 
liga Rosário a Grandes 
Rios, disse que vai verificar 
no DER qual foi a empresa 
que realizou as obras para 
cobrar as devidas correções 
que precisam ser feitas nos 
trechos mais críticos.

Grandes Rios

O parlamentar ainda 
passou pelo município de 
Grandes Rios, quando 
fez uma visita ao ex-
prefeito Gilberto Ricieri. 
Também esteve reunido 
com vereadores e demais 
lideranças do município. 
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Aventuri em Campina 
Grande do Sul

No dia 19, o deputado Artagão 
Júnior e sua família participaram do 
Aventuri da Associação Sul-
Paranaense (ASP) da Igreja 
Adventista do 7º Dia, realizado no 
Centro de Eventos de Campina 
Grande do Sul.

O deputado Artagão Júnior interveio 
junto à prefeitura de Campina 
Grande do Sul para a viabilização 
do local do evento, que reuniu mais 
de mil pessoas de municípios 
abrangidos pela ASP.

“Parabenizo a todos os 
organizadores pelo belíssimo 
evento e fico feliz por ter ajudado 
na disponibilidade do local”, disse 
o deputado, acompanhado da 
esposa e dos filhos.
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No dia 22, o deputado Artagão Júnior 
participou da 14ª reunião ordinária da CPI 
dos Pedágios, que contou com os 
depoimentos do presidente da Faep 
(Federação da Agricultura do Estado do 
Paraná), Ágide Meneguette, e do ex-diretor 
do DER no governo Requião, Rogério 
Tizzot.
Representando o agronegócio paranaense, 
Meneguette foi enfático em dizer que os 
valores cobrados nas praças de pedágio 
são abusivos.

O deputado Artagão Júnior perguntou a Meneguette se havia algum estudo feito 
pela Fiep para mensurar os possíveis prejuízos financeiros ao setor rural devido 
aos custos do pedágio. De acordo com ele, alguns estudos foram feitos, mas 
precisam ser atualizados. “De 1998 a 2013, a produtividade do setor agrícola 
do Paraná aumentou 218%”, argumentou, parabenizando o trabalho da CPI por 
estar trazendo ao conhecimento público informações até então desconhecidas.

O deputado Artagão Júnior destacou que os prejuízos no setor produtivo 
influenciam no preço final ao consumidor. “Quando chega ao mercado, os 
valores já sofreram alterações. É um efeito cascata”, reforçou o parlamentar.

O segundo depoente da CPI, Rogério Tizzot, esteve à frente do DER de 2003 a 
2010. Segundo ele, “houve erros. Mas os erros podem ser corrigidos”. Tizzot 
rebateu as críticas de que no governo Requião não era feita a fiscalização. 
Segundo ele, um dos principais problemas é o reequilíbrio econômico financeiro 
sempre a favor das concessionárias. 
Conforme o ex-diretor do DER, é preciso haver uma conscientização maior do 
poder judiciário, que historicamente vem dando ganho de causa às 
concessionárias. 
O deputado Artagão Júnior se dispôs a integrar uma comitiva da CPI e levar um 
relatório ao STF (Supremo Tribunal Federal), contendo as irregularidades já 
constatadas. A possibilidade será debatida nas próximas reuniões. 

AUDIÊNCIA NO STF É SUGERIDA DURANTE CPI DOS PEDÁGIOS  

TizzotMeneguette
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Pleitos de Lindoeste

O deputado e o prefeito Silvio reforçaram 
o pedido para a construção do 
destacamento da PM em Lindoeste, que 
hoje funciona em uma estrutura 
improvisada. O terreno já foi doado pela 
prefeitura ao Estado. Também foi 

reiterado o pedido da liberação de uma nova viatura. “O município tem uma Parati 
muito velha. A prefeitura precisa ajudar nas despesas com manutenção”, 
argumentou o deputado O comandante-geral garantiu que estará acompanhando 
os pedidos e adiantou que o município receberá reforço no efetivo policial já no 
começo do ano que vem, tão logo os novos policiais já nomeados pelo Governo 
do Estado concluam a escola preparatória. 

No dia 23, o deputado Artagão Júnior fez 
a primeira visita ao novo comandante-
geral da Polícia Militar do Paraná, coronel 
César Kogut. O parlamentar, 
acompanhado do prefeito de Lindoeste, 
Silvio Santana, primeiramente 
parabenizou o coronel por estar 
assumindo o posto máximo da PM e 
desejou sucesso. Artagão Júnior, também 
acompanhado de seu assessor Cesar 
Augusto da Silva, pediu atenção especial 
às demandas dos municípios de sua 
representação, especialmente no reforço 
de efetivo. O coronel César Kogut 
assumiu o cargo no dia 15 de novembro, 
em substituição ao coronel Roberson 
Bondaruk.
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Passando por Imbituva, 
Guamiranga, Teixeira 
Soares e Fernandes 
Pinheiro
No dia 24, o deputado Artagão Júnior mais uma vez pegou estrada na companhia 
do governador Beto Richa. Desta vez, os municípios visitados foram Imbituva, 
Guamiranga, Teixeira Soares e Fernandes Pinheiro. 

Em Imbituva, recursos foram 
anunciados. Os jovens irão 
ganhar um novo espaço para 
atividades culturais, 
profissionalizantes e de lazer. 
A construção do espaço 
“Território da Juventude” já 
está em fase de licitação e a 
expectativa é que a obra 
inicie ainda neste ano. 
Também foi anunciado 
pavimentação com pedras 
poliédricas de seis 
quilômetros de estradas 
rurais. Foi autorizada a 
licitação para construção de 
um sistema de água para a 
comunidade rural.  A Copel 
investiu R$ 5 milhões em 
obras de melhoria nas linhas 
de distribuição de energia do 
município e ampliação da 
rede Imbituva e Taió e 
Imbituva e Restinga. A 
Sanepar aplica mais R$ 1,7 
milhão para ampliação do 
sistema de abastecimento de 
água.  

IMBITUVA
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No encontro com a prefeita de 
Guamiranga, Telma Fenker, foram 
ressaltadas obras a serem feitas, como a 
pavimentação de estradas rurais, a 
autorização para licitação de compra de 
uma pá carregadeira, a implantação de um 
sistema de abastecimento de água na 
comunidade de Água Branca, e o repasse 
de tubos de concreto para obras de 
combate à erosão urbana.
No município, 142 famílias são 
beneficiadas com projetos habitacionais, 
entre moradias já entregues, em 
construção e projetadas. Durante o evento, 
21 famílias assinaram contratos com a 
Cohapar. As novas casas são do 
residencial Guamiranga I. Outras 25 
moradias já estão em construção no local. 
Também estão em andamento as obras de 
construção do muro no Colégio Estadual 
Antônio Emilio Antonelli e de reparos 
gerais no Colégio Estadual Francisco 
Ramos. 

Uma unidade de saúde também está 
planejada para Guamiranga, que recebeu 
uma ambulância 0 km durante o evento. 
Também recebeu recursos para fortalecer 
as ações em vigilância em saúde, 
capacitação de profissionais para 
atendimento primário e para compra de 
medicamentos para as farmácias 
municipais. 

GUAMIRANGA
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TEIXEIRA SOARES Em Teixeira Soares, recebidos pelo 
prefeito Ivanor Muller, foi entregue 
oficialmente a obra de ampliação e 
reforma do Colégio Estadual do 
Campo de Guaraúna, viabilizada pelo 
deputado Artagão Júnior. Foram 
construídas oito salas de aula, nova 
área administrativa, biblioteca, 
laboratório de ciências, refeitório, 
cozinha e passarelas que permitem 
acessibilidade.

O encontro foi na própria escola, que 
fica no distrito de Guaraúna, onde 
moram 1.500 pessoas. A escola 
atende 300 alunos da rede estadual de 
ensino e 180 do município. Os 
estudantes são do distrito de 
Guaraúna e das localidades 
Guaboroba, Ribeirão, Sítio Novo, 
Limeira, Assentamento Ernerto Che 
Guevara e Barreiro.

Os projetos habitacionais beneficiam 
91 famílias. Teixeira Soares recebe R$ 
350 mil do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios). O 
dinheiro é a fundo perdido e será 
aplicado em recape asfáltico. Está em 
licitação a construção de um sistema 
de abastecimento de água na 
comunidade rural Ernesto Che 
Guevara.
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FERNANDES PINHEIRO Em Fernandes Pinheiro, o prefeito 
Oziel Neivert destacou ações nas áreas 
de infraestrutura urbana, como os 
recursos para aquisição de caminhões 
e equipamentos rodoviários. Na área 
da habitação, 162 famílias são 
beneficiadas com casas próprias. 

Foram liberados recursos para calcário 
agrícola e para óleo diesel usados em 
trabalhos de adequação de estradas 
rurais. A Copel já fez obras de melhoria 
na rede de distribuição de energia e a 
Secretaria de Infraestrutura e Logística 
concluiu as obras da ponte sobre o rio 
Imbituvão. Do PAM, são R$ 330 mil, 
para recape asfáltico.

Outubro Rosa

Mais de mil mulheres com roupas cor-
de-rosa participaram do evento em 
Fernandes Pinheiro, na campanha do 
“Outubro Rosa”, mês em que se realiza 
em todo o mundo atividades de 
conscientização sobre a importância da 
prevenção ao câncer de mama.
Durante todo o mês, o governo 
estadual vem promovendo ações 
orientativas com o intuito de preconizar 
o diagnóstico precoce da doença.
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ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE FISSURA LÁBIO-PALATAL 

No dia 28, a convite do deputado 
Artagão Júnior, representantes da 
Associação de Portadores de 
Fissura Lábio-Palatal de Cascavel 
(Apofilab) fizeram uma explanação 
na Assembleia Legislativa. 
Estiveram presentes o presidente 
Cláudio Rogério Ferreira, o 
secretário Ailton Lima, a diretora 
Sônia Maria Jimenez Thrun, a 
diretora-auxiliar Silvana Aparecida 
Becker, e o vereador de Santa 
Tereza do Oeste, Marcos Aurélio 
Alves, que é pai de aluno.
A Apofilab iniciou suas atividades 

em Cascavel em 1991, através de um grupo de pais, cujo objetivo era atender as 
necessidades emergenciais para a habilitação e reabilitação de seus filhos que 
nasceram com fissura lábio-palatal e ou má formação crânio facial.

“Nestes 22 anos de história, a Apofilab tem apenas um único convênio com o 
Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, que repassa pouco 
mais de R$ 5 mil mensais para a contratação de profissionais. A associação 
sobrevive do voluntariado e de campanhas para angariar recursos”, disse o 
deputado Artagão Júnior.

Um dos principais objetivos da associação é o credenciamento junto ao SUS, que 
possibilitará atendimentos de alta complexidade, e a construção da Casa de 
Apoio. O deputado atendeu os representantes da associação no gabinete, 
juntamente com a diretora do Departamento de Educação Especial de Inclusão 
Educacional da Secretaria de Educação do Paraná, Walquíria Onete Gomes, e o 
técnico pedagógico Walmir Marcelino Teixeira.

Tratamento

O tratamento exige um acompanhamento contínuo, desde o nascimento, até a 
fase final de crescimento, com o objetivo de prevenir e tratar os transtornos 
estéticos, funcionais e psicossociais que se manifestam ao longo do 
desenvolvimento das pessoas com esta lesão. O sucesso da reabilitação está 
condicionado à sequência do tratamento, sendo que o abandono ou interrupção 
das terapias podem acarretar graves prejuízos. Atualmente, a Apofilab conta com 
1010 usuários cadastrados e atende 196 pacientes/alunos no apoio pedagógico 
de 68 municípios, sendo considerada referência neste atendimento. 
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VISITA DOS ALUNOS DA ESCOLA ADVENTISTA DE SANTA EFIGÊNIA  

Também no dia 28, o deputado Artagão Júnior recepcionou alunos do 4º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Adventista de Santa Efigênia, de Curitiba. Os 
alunos, entre 8 e 9 anos, vieram acompanhados da coordenadora Franciele 
Marcondes e das professoras Viviane Martins e Margareth Pereira.

“Eles estão estudando sobre a estrutura dos Três Poderes. E hoje, através 
de intermédio do deputado Artagão Júnior, estamos fazendo uma visita à 
Assembleia Legislativa para vermos na prática como funciona o poder 
legislativo”, explica a coordenadora Franciele Marcondes.

O deputado Artagão Júnior apresentou a sua equipe de colaboradores no 
gabinete e falou das atribuições da função parlamentar, como a elaboração de leis 
e a fiscalização do poder executivo, entre outras.

Logo após, os alunos conheceram as demais estruturas da Assembleia e 
visitaram o plenário. 
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CPI DOS PEDÁGIOS OUVE REPRESENTANTES DAS CONCESSIONÁRIAS 

No dia 29, o deputado Artagão Júnior 
participou da 15ª reunião da CPI dos 
Pedágios, quando começaram a ser ouvidos 
os representantes das concessionárias. A 
reunião teve os depoimentos do diretor 
regional da Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR), João 
Chiminazzo, e do diretor-presidente da 
concessionária Econorte, Hélio Ogama.  
Chiminazzo fez uma longa explanação, com 
o auxílio de slides, na tentativa de ressaltar 
os benefícios que os pedágios trouxeram ao 
Estado. “Precisamos lembrar do estado 
dramático em que se encontravam as 
rodovias”, disse por diversas vezes. De 
acordo com ele, não existe “caixa preta do 
pedágio”, e que todas as acusações acerca 
da má fé das empresas são injustas, 
“decorrentes da falta de conhecimento da 
realidade”.

O deputado Artagão Júnior fez o questionamento sobre o controle de tráfego de 
veículos, se o Estado tem algum tipo de controle. Chiminazzo afirmou que o DER 
recebe os balancetes mensais das concessionárias. Disse ainda que há sensores 
nas praças que registram as passagens de veículos. “Não há como haver erros”, 
defendeu.

Econorte

Após a oitiva de Chiminazzo, foi a vez do diretor-presidente da Econorte, Hélio 
Ogama, dar o seu depoimento. Também se utilizando de slides, ele apresentou 
números dos investimentos, considerando as alterações contratuais ocorridas nos 
termos aditivos de 2000 e 2002. A Econorte é detentora do lote 1 do Anel de 
Integração, que corresponde às rodovias BR-369, PR-445, PR-323, PR-090 e BR-
153.

O deputado Artagão Júnior perguntou ao diretor-presidente da Econorte sobre a 
contração de consultorias cujos representantes mantêm vínculos com as 
concessionárias. “É costumeira a contratação de consultorias vinculadas às 
concessionárias? Há algum tipo de critério?”, indagou. Com a ajuda de sua 
assessoria jurídica, Ogama afirmou que a Econorte nunca contratou consultoria 
de empresas que tenham algum tipo de vínculo. "Os contratos são feitos 
através de pesquisa de mercado, sem vínculos com sócios", afirmou.



130INFORMATIVO OUTUBRO 2013

CAMPUS DA UNICENTRO EM PITANGA E LARANJEIRAS DO SUL  

No dia 30, na Seti (Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior), o deputado Artagão 
Júnior voltou a intervir por Pitanga e 
Laranjeiras do Sul, cujas causas são 
as mesmas: a implantação do 
campus permanente da Unicentro 
(Universidade Estadual do Centro-
Oeste).
O deputado acompanhou o prefeito 
de Pitanga, Altair Zampier, e a 
prefeita de Laranjeiras do Sul, 
Sirlene Svartz, em audiência com o 
secretário da Seti, João Carlos 

Gomes, que assumiu o cargo no dia 21 de agosto deste ano.

Os dois municípios possuem o campus avançado da universidade. Pitanga 
oferece os cursos de Pedagogia e Administração; já Laranjeiras do Sul oferta 
Pedagogia e Secretariado Executivo. Os custos gerais que ambos os municípios 
têm anualmente para a manutenção dos campi gira em torno de R$ 700 mil, o que 
prejudica os investimentos na educação básica e demais projetos educacionais.
O deputado Artagão Júnior reforçou a necessidade da criação dos campi 
permanentes, justificando que os dois municípios são sede de regiões 
administrativas e que possuem grande demanda no ensino superior. Ambos os 
municípios já possuem a estrutura física e o aval do reitor da Unicentro, Aldo 
Nelson Bona. De acordo com o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, os cursos 
prioritários a serem implantados são Agronomia e Veterinária. Em Laranjeiras do 
Sul também a prioridade é na área da agricultura.

O secretário João Carlo Gomes demonstrou sensibilidade e disposição em 
trabalhar na criação dos campi. Uma audiência com o governador Beto Richa será 
realizada para, inicialmente, pleitear o aumento do repasse financeiro aos 
municípios, que sofrem com o custeio dos campi avançados. Em seguida, serão 
trabalhados os projetos de definição dos cursos a serem implantados de forma 
permanente.

Pitanga Laranjeiras do Sul



Ainda no dia 30, foi assinado, na Secretaria de 
Infraestrutura e Logística (Seil), o convênio 
para obras de seis quilômetros de calçamento 
com pedras irregulares em Porto Barreiro, no 
valor de R$ 1,1 milhão. A prefeita Marinez 
Crotti esteve com o deputado Artagão Júnior 
juntamente com uma comitiva do município. 
Estiveram presentes o vice-prefeito Jean dos 
Santos; o secretário administrativo da 
prefeitura, José Crotti; a assessora de 
imprensa Audi Morais; a funcionária da 
Secretaria Municipal de Educação, Assunta 
Morelli, e os vereadores Claudir Crotti, Valmir 
Scarpari e Jorge Matoso.

Segundo a prefeita Marinez, os recursos serão 
utilizados para pavimentar três trechos: 2 
quilômetros na Vila Rural; 3 quilômetros na 
comunidade da Água do Boi, e um quilômetro 
ligando a sede do município ao distrito de 
Porto Santana.

A definição dos locais a serem pavimentados 
se deu através de audiência pública, onde 
participaram servidores públicos e a 
população.

SEIS QUILÔMETROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PORTO BARREIRO  
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VISITA DOS ALUNOS DO COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA  
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Também no dia 30, foi a vez dos alunos do 4º ano do Colégio Adventista Boa Vista 
visitar a Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Artagão Júnior 
recepcionou os alunos, acompanhados das professoras Rosangela Lima e 
Viviane Martins. Na última segunda-feira (28), o deputado recebeu os alunos da 
Escola Adventista Santa Efigênia.
O motivo da visita foi o mesmo. Os alunos estão estudando a história e as 
competências dos Três Podres da República: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Muito curiosos, os alunos da Boa Vista fizeram várias perguntas ao deputado 
Artagão Júnior, sobre legislações que contemplem crianças, moradores de rua e 
animais. Também manifestaram interesse em saber dos projetos propostos pelo 
deputado. Artagão Júnior falou da Lei do Sábado, que proíbe a realização de 
vestibulares, ou concursos públicos aos sábados; falou da lei que permite 
acompanhantes aos enfermos nas dependências das enfermarias e das unidades 
de terapia intensiva (UTI) dos hospitais, casas de saúde e maternidades públicas 
e privadas. Artagão Júnior ainda falou do projeto de lei do Criacionismo, que 
insere na rede pública de ensino conteúdos que abordam noções de que a vida 
tem sua origem em Deus, como Criador supremo de todo universo e de todas as 
coisas que o compõe, tais como as plantas e os animais em todo seu 
ecossistema, o universo e o próprio homem.

Ainda respondendo aos questionamentos dos alunos, o deputado Artagão Júnior 
falou da importância do voto para o processo democrático e do seu dia a dia como 
parlamentar. 



Escola Indígena Arandu 
Miri em Inácio Martins
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No dia 31, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou as obras de 
construção da Escola Estadual 
Indígena Arandu Miri, em Inácio 
Martins. A obra vai ampliar o 
atendimento de estudantes da 
etnia guarani.

Com recursos que chegam a 
mais de R$ 1,4 milhão, a nova 
escola terá quatro salas de 
aula, dois laboratórios, cinco 
salas administrativas e 
pedagógicas, biblioteca, 
banheiros e cozinha.



Este é apenas um resumo das 

atividades do deputado 

Artagão Júnior em outubro.
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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