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O deputado Artagão Júnior recebeu, na 
manhã desta segunda-feira (2), o ex-
prefeito de Curitiba, Luciano Ducci, 
acompanhado de seu assessor, José 
Antonio Andriguetto. Na oportunidade, 
Artagão Júnior e Ducci discutiram as 
eleições do ano que vem, como 
possíveis parcerias na 
representatividade de alguns 
municípios. O ex-prefeito de Curitiba é 
possível candidato a deputado federal, 
pelo PSB.  

No dia 3, n
 o deputado 

Artagão Júnior teve sugestão 
aceita para que o DER apresente 
uma planilha de custos referentes 
às obras que estão em andamento 
no contorno de Campo Largo, na 
BR-277. Segundo a 
concessionária CCR Rodonorte, 
responsável pela obra, estão 
sendo investidos cerca de R$ 70 
milhões, valor contestado pelos 
deputados. 

“É necessário que o DER 
apresente sua planilha de 
custos para podermos 
confrontar com os valores 
apresentados pela 
concessionária”, argumentou 

Artagão Júnior. 
Os membros da CPI também acompanharam uma explanação técnica feita pelo 
deputado Péricles de Mello, apontando superfaturamento nas taxas de retorno das 
empresas detentoras dos seis lotes de concessão. Em muitos casos, apontou o 
deputado, obras foram realizadas sem a cotação de preço, apenas seguindo os 
valores sugeridos pelas concessionárias. "Já pagamos mais de R$ 20 bilhões 
nestes 15 anos de pedágio e recebemos cerca de R$ 3 bilhões em obras", 
contestou o deputado.

a 7ª reunião ordinária 
da CPI dos Pedágios,

OBRAS NO CONTORNO DE CAMPO LARGO GERAM POLÊMICA 
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RECURSOS PARA COLÉGIOS DE IVAIPORÃ 

Ainda no dia 3, o deputado Artagão Júnior acompanhou os vereadores de Ivaiporã 
Edivaldo Montanheri (Sabão) e Fábio Moraes, juntamente com o diretor do 
Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, Anuar Paracat, e o diretor do Colégio 
Estatual Barbosa Ferraz, Ivan Mendes, em audiência com o secretário da 
Educação, Flávio Arns. Ambos os colégios pleiteiam recursos para reformas e 
ampliações.

“A nossa situação é de extrema precariedade”, classificou o diretor do colégio 
Barão do Cerro Azul, Anuar Paracat. De acordo com ele, a estrutura do prédio, 
que é de 1982, está enfrentando problemas de toda a natureza. “Peço a Deus 
que não chova, porque quando chove temos que sair do colégio, devido às 
goteiras”. O colégio possui 700 alunos e o pleito é para reformas gerais, que vão 
desde o alargamento dos corredores, acessibilidade, pisos, quadra, entre outros 
reparos. Os recursos necessários são de aproximadamente R$ 1 milhão. A obra já 
está em fase de licitação. 

 

O colégio Barbosa Ferraz, com 1180 alunos, atende toda a região e oferta, além 
do Ensino Médio, 10 cursos profissionalizantes. “Estamos trabalhando para 
implantar o curso técnico da Segurança do Trabalho”, disse o diretor Ivan 
Mendes. Porém, o colégio está pequeno para a grande demanda de alunos. O 
prédio é de 1963. O pleito, cujos recursos necessários chegam a R$ 4,2 milhões, 
é para ampliação da estrutura, que vai contemplar a construção de salas de aula, 
salas de direção e coordenação, anfiteatro, laboratórios, entre outros. O secretário 
Flávio Arns se demonstrou sensível ao pleito, e disse que serão feitos ajustes no 
projeto.

 Barão do Cerro Azul

 Barbosa Ferraz
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No mesmo dia 3, também em audiência 
com o secretário Flávio Arns, o deputado 
Artagão Júnior reforçou o pleito para a 
construção da nova sede do Colégio 
Estadual João Negrão Júnior, de Teixeira 
Soares. A diretora do colégio, Sandra 
Mara Nedopetalski Luy, o vereador e 
professor Claudinei de Souza e o 
presidente da APMF, Lédio Clóvis 
Lohmann estiveram na audiência e 
ouviram do secretário a confirmação da 
obra.

NOVA SEDE DE COLÉGIO EM TEIXEIRA SOARES 

A estrutura do colégio João Negrão Júnior, que atende 950 alunos, é de 1941. As 
únicas reformas que o colégio passou foram em 2005 e 2006, com recursos 
viabilizados pelo deputado Artagão Júnior. Hoje, os alunos e os professores 
sofrem com a falta de espaço. “Alguns projetos de contraturno não puderam 
ser realizados por não dispormos de salas suficientes”, explicou a diretora, 
complementando que não há biblioteca, laboratório de ciências e acessibilidade.
A construção da nova sede, com recursos que devem chegar a R$ 5 milhões, de 
acordo com Arns, deve ser iniciada no ano que vem. O terreno que vai abrigar o 
novo colégio será doado pela prefeitura. 

No dia 4, o deputado Artagão Júnior fez a 
primeira visita ao novo secretário da Seti 
(Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior), João Carlos Gomes. O 
parlamentar desejou sucesso nos 
trabalhos frente à secretaria e apresentou 
alguns pleitos, como a criação dos campi 
da Unicentro em Laranjeiras do Sul e 
Pitanga.

“Ambos os municípios possuem 
extensões da Unicentro, o que acaba 

gerando um custo alto para as prefeituras bancarem o deslocamento dos 
professores que moram em municípios vizinhos”, disse o parlamentar, 
destacando que Pitanga e Laranjeiras do Sul são referências regionais e já 
possuem estrutura física para abrigar o campus.

O novo secretário, ex-reitor da UEPG, disse que estará se inteirando melhor dos 
processos e dará prioridade aos pleitos. 

CAMPI DA UNICENTRO EM LARANJEIRAS DO SUL E PITANGA 
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PAVIMENTAÇÃO EM SANTA TEREZA DO OESTE 
Também no dia 4, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou o prefeito de 
Santa Tereza do Oeste, Amarildo 
Rigolin, na Secretaria de Infraestrutura 
e Logística, quando foi assinado o 
convênio para a pavimentação de 6 
quilômetros com pedras irregulares. 
Os recursos de R$ 1,1 milhão serão 
utilizados para pavimentar a estrada 
da Linha Sítio Bahia.

DER

Logo após a assinatura do convênio, 
conversaram com o diretor-geral do 
DER, Nelson Leal Junior, sobre a 
necessidade de instalação de mais 
uma lombada eletrônica na BR-277, no 
perímetro urbano do município. 
Também conversaram sobre a 
possibilidade de asfaltamento da 
marginal da rodovia, devido ao grande 
fluxo de caminhões e  demais 
automóveis. 

O prefeito de Lidianópolis, Celso 
Antonio Barbosa (o Magrelo), 
também foi acompanhado pelo 
deputado no DER, oportunidade 
em que foi salientada a urgência 
da construção de uma lombada 
na PR-466, no trevo de acesso 
ao município. Diversos acidentes, 
alguns com vítimas fatais, têm 
acontecido constantemente na 
localidade. “Os carros passam a 
mais de 150 quilômetros por 
hora nesse trecho. É o único 

município da região que não possui lombada na entrada”, explicou o prefeito.

Nelson Leal Junior garantiu que irá atender o pleito.

LIDIANÓPOLIS 
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DISCUTINDO LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM PITANGA 

No dia 5, o deputado Artagão Júnior 
participou, em Pitanga, de uma reunião para 
debater o processo de legalização fundiária 
de imóveis de pequenos produtores rurais 
do município.  

Participaram da reunião o prefeito Altair 
Zampier, representantes do ITCG (Instituto 
de Terras, Cartografia e Geociências), e das 
secretarias do Meio Ambiente, Agricultura e 
Emater.

“Muitas famílias têm a posse pacífica de 
suas prioridades, porém não possuem o 
título de posse de seus imóveis. Agora, 
com esse incentivo do Governo do 
Estado, onde as famílias terão toda a 
orientação e encaminhamento dos 
documentos, sem custo nenhum, será 
possível o registro legal. Isso vai permitir 
o acesso a financiamentos e a demais 
programas do governo, que hoje, devido 
à falta de regularização, não é possível”, 
disse o deputado Artagão Júnior.

A expectativa é de que todo o trabalho de 
regularização leve cerca de 12 meses. 
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Ainda em Pitanga, no dia 5, o 
deputado Artagão Júnior assumiu o 
compromisso com a nova diretoria do 
Hospital São Vicente de Paulo de ser o 
interlocutor junto ao Governo do 
Estado na viabilização de recursos. 

A dívida do hospital de caridade, que 
atende cerca de 200 mil habitantes de 
sete cidades da região, chega a R$ 3 
milhões. Artagão Júnior fez a visita na 
companhia da vice-prefeita de Pitanga, 
Mirna Galafassi.

VISITA AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM PITANGA 

PRESTIGIANDO A 5ª EXPOLIN EM LINDOESTE

O deputado Artagão Júnior participou, 
na noite da última quinta-feira (5), da 
abertura oficial da 5ª Expolin, a 
Exposição-feira do comércio, indústria 
e agropecuária de Lindoeste, que 
comemora 24 anos de emancipação. 
O deputado foi recebido pelo prefeito 
Silvio Santana, secretários, vereadores 
e demais lideranças do município. Na 
oportunidade, o deputado entregou o 
convênio para aquisição de mil tubos 
de concreto para galerias pluviais e 
inaugurou uma academia ao ar livre, 
viabilizada através de emenda 
parlamentar.



No dia 6, o deputado Artagão Júnior 
começou suas atividades em Santa 
Tereza do Oeste, onde foi recebido na 
Câmara de Vereadores. O prefeito 
Amarildo Rigolin deu as boas vindas e 
falou às dezenas de pessoas 
presentes.

“Temos muitos projetos tramitando 
junto ao Governo do Estado, através 
do trabalho que o Artagão vem 
desempenhando. Agradeço a ele e 
ao povo que acredita nesse trabalho 
em prol da qualidade de vida da 
população”, disse o prefeito.

REUNIÃO EM SANTA TEREZA DO OESTE
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Entre algumas obras mencionadas pelo 
deputado, foi falado da pavimentação de 
seis quilômetros com pedras irregulares 
na estrada da Linha Sítio Bahia, com 
investimento de R$ 1,1 milhão; Artagão 
júnior também lembrou do programa do 
calcário, que beneficiará cerca de 80 
produtores rurais; Programa do Óleo 
Diesel, PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios), cujos 
R$ 350 mil serão investidos em 
pavimentação asfáltica no distrito de 
Santa Maria; Ainda, R$150 mil para 
aquisição de mil metros de tubos de 
concreto para galerias pluviais; viatura da 
PM, entre outros.
O deputado também lembrou da audiência 
realizada na última quarta-feira (4), no 
DER, onde foi solicitado mais um redutor 
de velocidade para a BR-277, no 
perímetro urbano do município. 
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Também no dia 6, o deputado Artagão Júnior esteve no município de Nova Cantu, 
onde foi recebido pelo prefeito Airton Agnolin, pelo vice Vanderlei Esser, 
secretários, vereadores e demais lideranças.

REUNIÃO EM NOVA CANTU

O parlamentar também concedeu 
entrevista à Rádio Nova FM, 
oportunidade em que falou das 
ações em prol do município, 
como a viabilização de recursos 
junto ao Governo do Estado. 
Artagão Júnior disse que em 
breve o município receberá uma 
ambulância, viabilizada junto à 
Secretaria de Saúde. 

REUNIÃO EM NOVA TEBAS
No mesmo dia, o parlamentar passou por Nova Tebas, quando fez uma visita 
ao ex-prefeito Nilo Kein e seu filho Renato.
Na ocasião, discutiram o cenário político local. Artagão Júnior, que cumpria 
extenso roteiro de viagens pela região, ainda falou dos programas do Governo 
do Estado. 
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No dia 10, o deputado Artagão Júnior 
participou da 8ª reunião ordinária da CPI 
dos Pedágios, oportunidade em que os ex-
procuradores-gerais do Estado, Júlio César 
Zem Cardozo e Sérgio Botto de Lacerda. 
Segundo eles, ações judiciais envolvendo 
as concessionárias e o Estado estão 
suspensas.
“A quem interessa que as ações 
judiciais estejam suspensas?”, indagou o 
deputado Artagão Júnior. O parlamentar 
sugeriu que a CPI solicite oficialmente a 

retomada destas ações.
De acordo com Zem Cardozo, que deixou o cargo de procurador-geral do Estado 
na última semana, cerca de 60% das ações são movidas pelas concessionárias, 
30% de iniciativa popular, e 10% do DER ou do Estado.

Sérgio Botto de Lacerda, que foi procurador-geral no período de 2003 a 2007, no 
governo Requião, afirmou que realizou um estudo no qual sugere que o governo 
federal suspenda as concessões no Paraná e retome o papel de fiscalizador. “A 
maioria das rodovias pedagiadas é de domínio federal. Porém, a União sequer se 
manifesta quanto às ações judiciais. O governo federal apenas delegou ao Estado 
às concessões. Continua sendo o proprietário das rodovias”, disse.
Segundo os dois procuradores, a principal ação judicial, também suspensa, é a nº 
7929, de 2005, onde o Estado e o DER solicitam, na 2ª Vara da Justiça Federal de 
Curitiba, a declaração de nulidade dos termos aditivos realizados em 2000 e 
2002. O deputado Artagão Júnior novamente interviu. “Esta é uma ação que 
precisa voltar a tramitar. É a principal de todas. A mais resolutiva”.  

AÇÕES REFERENTES AOS PEDÁGIOS ESTÃO SUSPENSAS 

No dia 11, o deputado Artagão Júnior 
visitou a prefeita de Colombo, Beti 
Pavin. Na pauta, discutiram assuntos 
de interesse do município junto ao 
Governo do Estado.

Também participaram da reunião o 
vice-prefeito Ademir Goulart, o 
vereador Renato Lunardon e o 
assessor do deputado na região 
metropolitana de Curitiba, Vilson 
Goinski.

VISITANDO A PREFEITURA DE COLOMBO 
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VOTO CONTRA AO AUMENTO DE CAPITAL DA SANEPAR 
Também no dia 11, o deputado Artagão 
Júnior votou contra o projeto de lei nº 
395/13, que autoriza o aumento do 
capital social da Sanepar e a venda de 
ações da companhia sem direito a voto. 
Mesmo assim, o projeto foi aprovado 
pelo plenário.

Primeiramente, a proposta foi aprovada 
pela CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça) e, em seguida, o plenário foi 
transformado em Comissão Geral para 

que todas as votações acontecessem no mesmo dia.

“Numa primeira análise, a impressão não foi favorável. Não houve tempo 
para um debate mais aprofundado. Foi votado em regime de urgência, sem a 
oportunidade de uma reflexão maior. Na dúvida, sempre é melhor ser 
prudente”, disse o deputado Artagão Júnior.

O projeto permite que o Governo emita ações preferenciais no valor 
correspondente ao aumento de capital, todas em benefício do Estado do Paraná, 
e possa vendê-las no mercado. Essas ações também poderão ser dadas pelo 
governo estadual como garantia em operações de crédito e financiamento.

No dia 16, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o 
secretário de Saúde de 
Reserva, Augusto Ernani 
Sobzak, que trouxe o 
projeto para a aquisição de 
equipamentos hospitalares.
O pedido é para a aquisição 
de móveis e equipamentos 
para o atendimento básico. 
De acordo com o secretário 
há quatro UBSs (Unidade 
Básica de Saúde) e um 
Pronto Atendimento no 
perímetro urbano. Na área 
rural, há 32 pequenos 
postos.

SECRETÁRIO DE SAÚDE DE RESERVA ENTREGA PROJETO 
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VOTO CONTRA AO AUMENTO DE CAPITAL DA SANEPAR 
No dia 17, o deputado Artagão Júnior 
questionou a procuradora-geral do 
Estado, Jozélia Nogueira, na 9ª reunião 
ordinária da CPI dos Pedágios, se não 
seria o caso de o Governo do Estado 
romper os contratos com as 
concessionárias, em uma decisão 
unilateral. “Sabemos que é possível 
esta decisão do Estado, dentro da 
permissividade jurídica. Para termos 
uma tarifa justa e uma previsão de 
obras que realmente seja cumprida, o 
Estado poderia cancelar os contratos 

e reassumir as estradas?”, indagou o parlamentar.

A procuradora-geral disse que há esta possibilidade, porém é temerário. “As 
empresas certamente entrariam com ações judiciais e sairiam vencedoras. 
Seria um risco de a situação se agravar ainda mais”, disse Jozélia Nogueira. 
.

COMITIVA DE LIDIANÓPOLIS 

Também no dia 17, o deputado Artagão Júnior atendeu o prefeito de Lidianópolis, 
Magrelo e o vice Julinho, acompanhados de uma comitiva de vereadores: 
Aparecido Buzato, Anderson Alves, Paulo Melo, Dorival Caetani, Antonio Augusto 
Maciel Filho, Sergio Carlos Mendes e Saulo Guerra (presidente da Câmara). Na 
oportunidade, o deputado informou que os recursos para aquisição de óleo diesel 
(R$ 24 mil) estavam sendo depositados na conta da prefeitura.
A comitiva ainda foi a Sedu, que aprovou a liberação de R$ 1 milhão, através de 
financiamento. Deste total, R$ 500 mil serão usados na compra de terrenos para 
construção de casas populares. Os outros R$ 500 mil serão utilizados na 
construção de barracões industriais.
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PASSANDO POR RESERVA
No dia 18, o deputado Artagão Júnior 
esteve em Reserva, na companhia 
do secretário do Desenvolvimento 
Urbano (Sedu), Ratinho Junior.

Na oportunidade, em uma reunião 
com vereadores, secretários e 
demais lideranças, foi entregue ao 
prefeito Luizinho Vosniak o edital de 
licitação de três caminhões 
basculantes, viabilizados através de 
financiamento junto à Sedu. 

O deputado também anunciou, entre 
outros recursos, o pagamento dos 
programas do óleo diesel e calcário, 
que já estavam programados pela 
Sefa (Secretaria da Fazenda) para 
depósito na conta da prefeitura. São 
R$ 33 mil para aquisição de óleo 
diesel e R$ 90 mil para calcário. 
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PASSANDO POR IMBITUVA
Ainda no dia 18, o deputado Artagão Júnior passou por Imbituva, quando fez uma 
visita ao ex-prefeito Zezo Pontarolo, entre outras lideranças. 

PASSANDO POR PRUDENTÓPOLIS
Da mesma forma, no dia 19, o deputado Artagão Júnior passou por Prudentópolis, 
ocasião em que visitou o empresário Helinho do Posto. 
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PASSANDO POR GUAMIRANGA

No dia 19, o deputado 
Artagão Júnior também 
visitou Guamiranga, quando 
foi recebido pela prefeita 
Telma Fenker, secretários e 
vereadores.

O parlamentar acompanhou 
o andamento da construção 
de casas populares, a 
chegada de tubos de 
concreto e a armazenagem 
de fosfato natural reativo, 
viabilizados junto ao Governo 
do Estado. 
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PASSANDO POR GUARAPUAVA

PASSANDO POR REBOUÇAS

No dia 20, o deputado Artagão 
Júnior e o prefeito de 
Guarapauava, Cesar Silvestri 
Filho, vistoriaram ruas da 
cidade. Estiveram nos bairros 
Xarquinho, Jardim das 
Américas, no distrito da 
Palmeirinha, entre outras 
localidades, para avaliar a 
condição das ruas e os locais 
mais adequados para receber 
pavimentação asfáltica, em 
uma parceria entre a 
prefeitura e o Governo do 
Estado. Os recursos 
estimados para obras são de 
aproximadamente R$ 4 
milhões.

Também no dia 20, o 
deputado Artagão Júnior 
esteve em Rebouças, quando 
esteve em reunião com o 
prefeito Claudemir Herthel, o 
vice Antonio Padilha, 
secretários e vereadores.

Também foram ao hospital de 
caridade Dona Darcy Vargas, 
oportunidade em que foi feita 
a entrega simbólica de um 
aparelho de Raio X, 
viabilizado através de emenda 
do deputado. O aparelho já 
está em pleno funcionamento.

O parlamentar ainda visitou a 
Apae e a estrutura do Centro 
Cultural do município, que 
comemorou 83 anos de 
emancipação política, no 
sábado (21).
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ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CANDÓI 
No dia 23, em evento no Palácio 
Iguaçu, foi dada a ordem de serviço 
o município de Candói para 
pavimentação de 12,5 quilômetros, 
na BR-373, até o distrito de São 
Pedro.

O deputado Artagão Júnior foi o 
interlocutor junto ao Governo do 
Estado, quando em junho de 2012, 
o ex-prefeito de Candói, Elias 
Farah, assinou convênio com o 
DER. O valor total da obra é de R$ 
3.158.952,81. Deste montante, R$ 
1.258.773,46 são oriundos do 

Governo do Estado e R$ 1.910,179,35 da prefeitura.

Toda a base, com pedra rachão e brita graduada, foi feita na gestão no prefeito 
Elias. Inicialmente, o convênio previa 10,2 quilômetros de pavimentação. Mas, 
com recursos próprios da prefeitura, o trecho foi estendido, chegando aos 12,5 
quilômetros.

No mesmo evento, o 
deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito 
de Rio Branco do Ivaí, 
Gerôncio Carneiro Rosa, 
que assinou o termo de 
adesão para a realização 
do Plano Diretor.

Para licitar o projeto, o 
município terá à 
disposição R$ 50 mil, 
oriundos da Sedu 
(Secretaria de 
Desenvolvimento 

Urbano).
O Paraná será o primeiro Estado brasileiro a ter Plano Diretor em todos os 
municípios. Foram destinados R$ 450 mil para os nove municípios que ainda não 
possuem o plano. 

RIO BRANCO DO IVAÍ TERÁ PLANO DIRETOR 
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No dia 25, o deputado Artagão Júnior 
esteve em reunião com o prefeito de 
Araucária, Olizandro José Ferreira, 
secretários, e os vereadores Esmael 
Padilha, Francisco Carlos Cabrini e 
Pedro Ferreira de Lima. Também 

participou o ex-prefeito Rizio Wachowicz, atual diretor-presidente da Companhia 
de Desenvolvimento de Araucária.
O deputado foi recebido no gabinete do prefeito, ocasião em que foram tratados 
assuntos de interesse do município junto ao Governo do Estado.

REUNIÃO NA PREFEITURA DE ARAUCÁRIA 

No mesmo dia, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o 
prefeito de Reserva, 
Luizinho Vosniak, 
oportunidade em que 
assinou o convênio com o 
Instituto das Águas para o 
fornecimento de tubos de 
concreto.

Ao todo, são R$ 150 mil em 
tubos que serão utilizados 
na construção de galerias 
pluviais. 

‘Os recursos estão vindo 
em boa hora’
‘

’, disse o 
prefeito

TUBOS DE CONCRETO PARA RESERVA 
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No dia 26, o deputado 
Artagão Júnior, Tesoureiro-
Geral da Unale (União 
Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais), 
se reuniu com 
parlamentares de 14 
estados brasileiros, na 
Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo (ALES), 
para debater a criação de 
um novo marco regulatório 
para as telecomunicações. 
Foi o 2º Seminário 
Nacional sobre as 

Telecomunicações, que discutiu os 

Atualmente, 18 estados estão com a CPI da Telefonia em andamento. A 
mobilização para a criação de uma CPI nacional também é uma das frentes da 
Unale.

Relatório da Telefonia
Ao final de todas as CPIs da Telefonia em andamento, um relatório será feito e 
entregue ao Congresso Nacional e ao Ministério das Comunicações, para que 
esses órgãos públicos se manifestem para cobrar e fiscalizar os serviços de 
telefonia que vêm sendo prestados. O primeiro seminário ocorreu em Porto 
Alegre, no dia 29 de agosto. No Brasil, cerca de 80% dos dispositivos de telefonia 
móvel são pré-pagos, e o valor pago por minuto geralmente é o dobro pago pelo 
serviço pós-pago. 

principais problemas causados pela telefonia 
no Brasil

SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE AS 
TELECOMUNICAÇÕES
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REUNIÃO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DA UNALE
Antes do seminário, Artagão Júnior se 
reuniu com a Diretoria Executiva da 
Unale, quando foi aprovada a agenda 
para último trimestre de 2013 e 
avaliada a pesquisa desenvolvida pela 
Comissão Especial da Reforma 
Política. A pesquisa ouviu deputados 
estaduais de todo Brasil sobre a 
reforma político-eleitoral. Após a 
reunião, o governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande, recebeu os 
parlamentares para o almoço no 
Palácio Anchieta.

Reforma político-eleitoral
De acordo com a pesquisa, 85% dos 
parlamentares estaduais aprovam a 
unificação das eleições, 49% querem o 
financiamento exclusivamente público, 
63% sugerem a votação nominal com 
lista aberta, voto proporcional por 
Estado (como é atualmente) e 
coligações somente majoritárias.
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No dia 29, o deputado Artagão 
Júnior participou do almoço 
beneficente em prol do Hospital São 
Vicente de Paulo, em Pitanga. 
Realizado no Parque do Lago, o 
evento reuniu mais de 1000 
pessoas. 
“Viemos prestigiar e parabenizar 
todos os envolvidos nesta 
inciativa. Mas também estamos 
reforçando o nosso compromisso 
no sentido de manter o hospital 
com atendimento regional. 
Estamos aguardando a 
sinalização da provedoria para 
marcarmos uma audiência com o 
secretário de Saúde do Paraná, 
Michele Caputo Neto”, disse o 
deputado.

O evento reuniu prefeitos, 
vereadores e lideranças de toda a 
região, como o ex-prefeito de 
Palmital, Clério Back, e o vereador 
de Iretama, Rodrigo Vitti (Digão).
O almoço beneficente foi 
organizado pela Prefeitura Municipal 
de Pitanga, Câmara de Vereadores, 
Grupo de Caminheiros e Associação 
Comercial e Empresarial. 

ALMOÇO BENEFICENTE EM PROL DE HOSPITAL EM PITANGA
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No dia 30, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou a prefeita de Jardim Alegre, 
Neuza Pessuti, e o vice Beto Rohling, em 
audiência com o presidente da Cohapar 
(Companhia de Habitação do Paraná), Mounir 
Chaowiche.
Primeiramente, discutiram a construção de 
casas na área urbana. O município possui 34 
casas liberadas cujo convênio já foi assinado. 
Outras 75 unidades estão em análise de 
cadastro, e mais 10 aguardam a assinatura do 

convênio. Ainda há 30 casas que se encaixam no Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR), modalidade que visa atender pessoas com renda de até R$ 
1600. Já liberadas, o trabalho agora é na seleção de famílias.

Área rural

Também foi apresentado ao presidente da Cohapar o pleito para a construção de 
105 casas na zona rural do município, com a doação do terreno, através de 
entidades. Mounir Chaowiche viu com bons olhos o projeto. Além desta demanda, 
o município possui 60 unidades rurais já liberadas, das quais 18 já tiveram os 
cadastros aprovados e 17 estão em fase de análise. 

TRABALHANDO PELA HABITAÇÃO DE JARDIM ALEGRE 

Também no dia 30, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito 
de Ivaiporã, Carlos Gil, que 
também é presidente da Amuvi 
(Associação dos Municípios do 
Vale do Ivaí). Na ocasião, foi 
discutida a falta de delegados em 
municípios da região, que vem 
tirando o sono da população. No 
mesmo dia, foi feito contato com o 
comando da Polícia Civil, que 
garantiu o delegado Gustavo 
Dante para Ivaiporã. Também para 
o município, há a previsão para ser 
lançado o edital de licitação para a 

construção da Delegacia Cidadã ainda no mês de outubro. O prefeito Gil esteve 
acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Gertrudes 
Bernardy.

NOVO DELEGADO EM IVAIPORÃ 
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MUNICÍPIOS RECEBEM EDITAL DE LICITAÇÃO DO PAM 

Ainda no dia 30, o deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Luizinho 
Vosniak (Reserva), Júnior da Rádio (Cândido de Abreu) e Neuza Pessuti (Jardim 
Alegre) em evento no Palácio Iguaçu, quando receberam o edital de licitação do 
PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios).

RESERVA 

CÂNDIDO DE ABREU 

JARDIM ALEGRE 

Uma ambulância (R$ 180 mil), uma retroescavadeira (R$ 230 mil) e 
uma van escolar (R$ 90 mil).

Um rolo compactador (R$ 300 mil) e uma van para transporte de 
passageiros (R$ 100 mil).

R$ 350 mil em recape asfáltico em diversas ruas da cidade.
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CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRAS E CREAS 

No mesmo dia 30, o deputado 
Artagão Júnior participou do 
evento de assinaturas de 
convênio para a construção do 
Cras (Centro de Referência da 
Assistência Social) e do Creas 
(Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social). Ambas as estruturas 
receberão um investimento de R$ 
550 mil. Nesta etapa, municípios 
da base do deputado foram 
contemplados. Confira:

CRAS  

CREAS  

RIO BRANCO DO IVAÍ NOVA CANTU CAMPINA DO SIMÃO

FERNANDES PINHEIRO RESERVA

O Cras atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), e é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social 
Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social.

O Creas oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em 
situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico 
de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.).
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Mais atendimentos 
no gabinete

N. Senhora das Graças Nova Laranjeiras

Inácio Martins União da Vitória

Diamante do Sul Rio Branco do Ivaí
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Laranjeiras do SulPitanga

Lindoeste Guamiranga

Itaipulândia Godoy Moreira
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Este é apenas um resumo das 

atividades do deputado Artagão 

Júnior em setembro.

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 das notícias diárias 

acessando o site: www.artagaojunior.com.br               

Siga também no             @artagaojunior            
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