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Agenda em Guarapuava

No dia 2, o deputado Artagão Júnior 
esteve com o comandante do 16º 
Batalhão da Polícia Militar de 
Guarapuava, tenente-coronel Edson 
Solak, quando discutiu questões 
referentes à região, como a demanda 
por efetivo e viaturas.

16º BPM

Apae Rural

Mais cedo, o parlamentar visitou as 
obras do centro de equoterapia da 
Apae Rural, localizada na BR- 277. 
Artagão Júnior está intermediando 
junto ao DER-PR melhorias no 
acesso à estrutura, com a 
viabilização de massa asfáltica. 

Dia 2
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No dia 6, o deputado Artagão Júnior recebeu, vereadores de municípios de sua base de 
atuação, quando discutiram demandas e o cenário político atual.

De Araucária, esteve o vereador Esmael Padilha. De Inácio Martins, esteve o presidente da 
Câmara, Valdir Cabral da Silva (Bandidão), acompanhado do suplente de vereador José 
Vilmar de Andrade. 

Araucária

Inácio Martins

Atendimento

Dia 6
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No dia 7, mais atendimentos no gabinete foram realizados. Estiveram o prefeito de 
Paranaguá, Edison Kersten, o contador da prefeitura de Santa Tereza do Oeste, Julio 
Valdomeri, o secretário administrativo Dhony Rigolin e o assessor Décio Schutz.

Também foram recebidos pela assessoria parlamentar o chefe do Núcleo Regional de 
Educação (NRE) de Guarapuava, Marlon Douglas Pires, e o chefe do NRE de Pitanga, 
Jonas Crensiglova.

Paranaguá, Santa Tereza do 
Oeste, Guarapuava e Pitanga 

Dia 7
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Mobilização em Brasília para 
aprovar PEC que dá mais 
autonomia aos estados

O deputado Artagão Júnior participou de uma 
mobilização em Brasília, no dia 14, para cobrar 
do Congresso Nacional a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 47/2012, 
que transfere aos Legislativos dos estados 
prerrogativa para legislar sobre temas que hoje 
são de competência da União.

O objetivo foi sensibilizar os parlamentares das 
27 Casas Legislativas para a primeira 
apreciação da PEC, que aconteceu na Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado, onde 
tramita.

A movimentação faz parte das ações da Unale 
(União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais), entidade da qual o deputado 
Artagão Júnior é secretário-geral.

A PEC 47/2012 visa conceder mais liberdade 
aos legislativos estaduais para trabalhar em 
prol da sociedade e seus direitos processuais, 
assistência social, trânsito, transporte, licitação 
e contratação, direitos agrários e outros.

Uma das reivindicações da Unale é que a União 
passe de 21,5% para 31,5% o repasse da parcela 
dos Estados do Fundo de Participação, e dos 
municípios de 22,5% para 32,5%.

Dia 14
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Regulamentação de lojas francas 
em fronteiras terrestres

O deputado Artagão Júnior foi a Foz do Iguaçu 
no dia 16, onde participou do 1º Seminário 
Sobre a Regulamentação da Lei dos Free Shops 
em Cidades Gêmeas de Fronteira. O evento, 
organizado pelo Parlasul (Parlamento do Sul), 
Prefeitura de Foz e Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais), foi 
realizado no Centro de Eventos do Hotel Viale 
Cataratas, sendo aberto ao público.

Participaram da programação senadores, 
deputados estaduais e federais, prefeitos e 
representantes da Receita Federal. O deputado 
Artagão Júnior é secretário-geral da Unale.

Regulamentação

A instalação dos freeshops atualmente depende 
de regulamentação por parte dos legislativos 
municipais. A implantação também depende 
da conclusão do sistema de controle de cotas, 
que está sendo desenvolvido pela Receita 
Federal. Trata-se de sistema informatizado e 
integrado com lojistas que permitirá o controle 
da cota de compras autorizada aos 
estrangeiros.

O seminário discutiu a regulamentação da Lei 
dos Free Shops em Cidades Gêmeas de 
Fronteira, estabelecendo procedimentos e 
diretrizes a fim de agilizar a concretização dos 
empreendimentos.

Em 2012 foi promulgada a Lei 12723 que 
viabilizou a instalação de freeshops nas cidades 
gêmeas de fronteira, que são aquelas que fazem 
fronteira seca com cidades estrangeiras. São 28 
municípios brasileiros que se encontram nessa 
situação, sendo Foz uma das localidades mais 
atraentes.

Dia 16
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Explosões de caixas eletrônicos 
em Reserva pautam audiências 

Primeiramente, recebidos 
pelo comandante-geral da 
PM, coronel Maurício 
Tortato, discutiu-se o baixo 
efetivo na cidade (dois 
policiais por turno). O 
deputado mais uma vez pediu 
para que seja instalada uma 
companhia independente no 
município, que é o 13º em 
extensão territorial no 
Paraná. O comandante-geral 
disse que há discussão 
avançada para a criação de 
um batalhão em Telêmaco 
Borba, o que facilitaria a 
instalação da companhia em 
Reserva.

Outra demanda apresentada 
na PM foi a necessidade de se 
ter uma camionete traçada. 
Atualmente, o destacamento 
trabalha com uma Renault 
Duster. O deputado apontou 
a incoerência de as 
camionetes traçadas ficarem 
nos municípios maiores e 
mais urbanizados. “Deveria 
ser o contrário, pois são nos 
municípios menores, com 
maior extensão rural, que 

 

No dia 19, o deputado 
Artagão Júnior acompanhou 
o prefeito de Reserva, 
Luizinho Vosniak, em 
audiências no Comando 
Geral da Polícia Militar e na 
Secretaria de Segurança 
Pública para reivindicar 
providências no município, 
que sofre com os constantes 
ataques com explosivos a 
caixas eletrônicos. Nos 
últimos sete meses, foram 
seis explosões em agências 
bancárias.

essas camionetes podem fazer 
a diferença”, salientou o 
parlamentar.

Tortato se demonstrou 
sensível aos pleitos e disse 
que a PM está trabalhando 
para que sejam atendidos. 
Também garantiu que fará 
uma visita ao município.

Segurança Pública

Na audiência com o 
secretário de Segurança, 
Wagner Mesquita de Oliveira, 
o prefeito relatou a sensação 
de insegurança devido às já 
corriqueiras explosões de 
caixas eletrônicos. “Temos 
vivido noites de terror. Os 
bandidos chegam fortemente 
armados atirando para todos 
os lados”, disse Vosniak. 
Segundo o prefeito, dentro 
dos próximos dias serão 
instaladas câmeras de 
segurança em pontos 
estratégicos da cidade.
O secretário argumentou que 
o setor de inteligência está 
investigando este tipo de 

crime em todo o Estado e que 
as prisões estão acontecendo.                             

Ele foi enfático ao dizer que 
as agências bancárias 
precisam ajudar com a 
instalação de dispositivos que 
possam inibir a ação dos 
criminosos, como um 
equipamento que lança 
fumaça no momento do 
arrombamento. “De nada vai 
adiantar as prisões se os 
bancos não se equiparem, 
pois as quadrilhas vão se 
multiplicando e procurando 
as agências onde não há os 
dispositivos”. De acordo com 
o secretário, há negociação 
avançada neste sentido com a 
Febraban (Federação 
Brasileira dos Bancos). “Há 
um estudo da Secretaria que 
comprova que a maioria 
esmagadora das agências 
vítimas das explosões não 
possui esses equipamentos”, 
reforçou o secretário. A 
informação foi confirmada 
pelo deputado Artagão 
Júnior, que participou da CPI 
dos Caixas Eletrônicos.

Dia 19
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Representantes da APAE de 
Ipiranga pedem intervenção 
para recuperar estrutura

Também no dia 19, o deputado Artagão Júnior recebeu o presidente da 
APAE de Ipiranga, Dirceu Macedo Lopes, e as diretoras Jane Modesto 
Kusdra e Maria Solange Vieira Martins. Eles solicitaram a intervenção do 
parlamentar para reformar a estrutura da APAE que ficou danificada 
após a chuva de granizo que caiu no município há duas semanas.

Com o telhado destruído e com a parte elétrica comprometida, os alunos 
estão sem aula. 

A Prefeitura de Ipiranga declarou estado de calamidade pública – são 
mais de R$ 35 milhões em prejuízos. O temporal, acompanhado de vento 
e granizo, deixou 25 pessoas feridas e 1.780 casas danificadas. A chuva 
também danificou mais de 50 prédios públicos na cidade. 
 

Dia 19
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No dia 20, na Assembleia Legislativa, o prefeito de Cantagalo, Everson Konjunski, 
agradeceu o deputado Artagão Júnior pela intervenção junto à Secretaria de 
Infraestrutura e Logística, que está liberando material fresado para o município.

O material será utilizado para obras de pavimentação em ruas dos bairros Vila 
Caçula, Vila Nova, São Pedro, Jardim Santana, Vila Verde, Vila Realejo e Aires.

Estiveram com o prefeito o chefe do departamento de Indústria e Comércio do 
município, Luiz Cezar Maria, o secretário de obras, Mario Varlei Paulino da Silva, e 
sua esposa, Janete Pires. 
 

Pavimentação em Cantagalo

Dia 20
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Dia 14
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Atendimento

MARILÂNDIA DO SUL

No dia 21, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Marilândia do Sul, 
Pedro Sérgio Mileski.  Acompanhado da secretária de Ação Social, Anderléia 
Bueno Mileski, da secretária de compras e licitações, Helena Silva de Oliveira, 
e da turismóloga Kelly Zanlorenzi, o prefeito protocolou projetos e 
acompanhou o trâmite de demandas do Esporte, Turismo e melhorias em 
estradas rurais. 

JAGUARIAÍVA

Depois, o deputado atendeu o vereador de Jaguariaíva Juninho Pemac, o qual 
solicitou intervenção no DER-PR para a instalação de redutores de velocidade na 
rodovia PR-151, no km 23, em frente ao Instituto Federal do Paraná.

O vereador justifica o pleito devido a um trevo de acesso no local, onde 
frequentemente ocorrem acidentes. “Com a implantação do campus tem tido mais 
movimento de crianças e professores que encontram dificuldades ao entrar e sair da 
instituição em virtude do grande tráfego de veículos”, argumenta Pemac, que esteve 
no gabinete acompanhado dos assessores Nathanna Fraga Rodrigues e Rodrigo 
Cristiano Vitalino, além do morador do município, Altieris Fabiano Crivoi. 

Dia 21
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Vistoriando obras nos colégios 
Pedro Carli e Leni Marlene Jacob 
em Guarapuava

Cumprindo agenda em Guarapuava, no 
dia 23, o deputado Artagão Júnior 
vistoriou as obras dos colégios estaduais 
Pedro Carli e Leni Marlene Jacob.

Acompanhado do chefe do Núcleo 
Regional de Educação (NRE), Marlon 
Douglas Pires, o parlamentar esteve 
primeiro no Pedro Carli, juntamente com 
o diretor Elton Lange e a presidente da 
APMF Marini Quevedo.

No Leni Marlene Jacob, Artagão Júnior 
esteve com a diretora Roseli Dambroski e 
a presidente da APMF Silvanir de Lima.

Ambas as construções estão um pouco 
acima dos 30% já executadas.

Representantes da MI Construtora, 
responsável pelas obras, e da engenharia 
do NRE também acompanharam o 
deputado.

Dia 23
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Projeto de ampliação do 
centro de saúde de Lunardelli

O prefeito de Lunardelli, 
Hilário Vanjura, o secretário 
de Saúde, Wilson Machado, e 
o secretário de Assistência 
Social, Marcelo Peres de 
Castro, apresentaram ao 
deputado Artagão Júnior, no 
dia 26, o projeto de reforma e 
ampliação do Centro 
Municipal de Saúde.

O projeto contempla a 
construção de um auditório, 
sala para exames de Raio-X e 

outra sala para 
eletrocardiograma e 
desfibrilador. Ainda nesta 
segunda, o projeto foi 
apresentado na Secretaria de 
Saúde, onde os recursos 
(cerca de R$ 260 mil) estão 
sendo pleiteados.

“Devido ao aumento da 
demanda, essa ampliação é 
necessária. O atendimento do 
centro vai das 7h às 20h”, 
disse Wilson Machado. 

 No mesmo dia, o prefeito de Rio Branco 
do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, e o 
prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio 
Barbosa (Magrelo), acompanhado do 
vice Julinho.
O prefeito Gerôncio participou, na 
Secretaria de Educação, de uma reunião 
com a diretoria da Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP), sobre o 
funcionamento das Escolas Itinerantes.

Já o prefeito e o vice de Lidianópolis, 
entre outros assuntos, discutiram com o 
parlamentar medidas em prol da Casa 
Familiar Rural do município.  

Rio Branco do Ivaí e Lidianópolis

Dia 26
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 51 anos do Batalhão 
de Polícia Rodoviária

No dia 27, durante a 
solenidade alusiva aos 51 anos 
de existência do Batalhão de 
Polícia Rodoviária do Paraná 
(BPRv), no Auditório Geral do 
Departamento de Estradas de 
Rodagens (DER), o deputado 
Artagão Júnior foi o 
parlamentar condecorado com 
a Medalha de Mérito 
Rodoviário.

O evento contou com a 
presença do comandante do 
BPRv, tenente-coronel Daniel 
dos Santos, do comandante-
geral da Polícia Militar do 
Paraná, coronel Maurício 
Tortato, além de  outras 
autoridades militares e civis, 
oficiais e praças da corporação, 
convidados e familiares. Ainda 
houve a entrega de medalhas 
para homenagear os que 
contribuíram com a unidade.

Dia 27



14Setembro/2015Outubro/2015

Poços artesianos
No gabinete do deputado Artagão Júnior, também no dia 27, com a presença do diretor-presidente do 
Instituto das Águas, Amin José Hannouche, foram assinados convênios para perfuração de poços 
artesianos em municípios da base do deputado. 

Os poços vão garantir o abastecimento 
de água às comunidades de Caratuva e 
Santo Rei. 

Um poço ficará na área rural e outro no 
bairro Baixio. 

As perfurações serão na área rural do 
município.

Os poços ficarão na Estrada da Mangabeira e 
no assentamento Sepeti Araju. 

Nova Cantu

Porto Barreiro

Santa Tereza do Oeste

Ventania

Dia 27
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O deputado Artagão Júnior 
acompanhou o secretário do Esporte 
e Turismo, Douglas Fabrício, em 
Guarapuava, no dia 29, quando foi 
realizada na Câmara de Vereadores 
uma reunião com os gestores do 
Esporte da região.

Gestores de Campina do Simão, 
Cantagalo, Diamante do Sul, 
Laranjeiras do Sul, Pinhão, Porto 
Barreiro e Turvo, que fazem parte da 
regional da secretaria em 
Guarapuava, receberam materiais 
esportivos e investimentos para 

Deputado acompanha secretário 
do Esporte em Guarapuava para 
reunião com gestores da região

campeonatos, torneios, entre outras 
atividades da área.

A reunião também serviu para a 
discussão de estratégias e 
regulamentação de jogos oficiais no 
Paraná.  À tarde, há reunião em 
Ivaiporã, com os municípios da 
região. 

Dia 29
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Deputado e Richa Filho visitam 
Apae Rural e vistoriam as obras 
do asfalto Guarapuava/Inácio 
Martins

No mesmo dia 29, o deputado Artagão 
Júnior e o secretário de Infraestrutura e 
Logística, José Richa Filho, cumpriram 
agenda em Guarapuava.  Primeiramente, 
visitaram as obras do centro de 
equoterapia da Apae Rural, localizada no 
km 340 da BR- 277, onde está sendo 
viabilizada massa asfáltica para 
pavimentar o entorno do barracão no 
qual serão realizadas as atividades 
equoterápicas.

De acordo com a coordenadora da Apae 
Rural, Elcy Mudrey, a previsão é que a 
ecoterapia comece ano que vem. “Ainda 
estamos viabilizando os recursos para a 
contratação dos profissionais”, explica. 
Atualmente, entre a sede e a rural, a 
Apae de Guarapuava conta com 400 
alunos.

Recentemente, engenheiros do DER-PR 
fizeram a medição do espaço interno que 
será pavimentado. A Apae Rural de 
Guarapuava conta com um espaço de 5 
alqueires de terra. 

As atividades com cavalo serão feitas 
com os alunos após avaliação. A 
equoterapia, dentro do seu método 
terapêutico educacional, contribui para o 
desenvolvimento do controle postural do 
praticante pelo estímulo do controle 
motor local.  

“Toda a comunidade da Apae aguarda 
com muita ansiedade o início das 
atividades. A nossa parceria com o 
deputado Artagão Júnior está muito boa. 
E ainda temos a ajuda da comunidade”, 
ressalta Elcy. Também acompanharam a 
visita a diretora da Apae Rural Luciana 
do Rocio Bahls e a diretora da Apae na 
Secretaria de Educação, Elisandra 
Schoroeder.

Dia 29
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Pavimentação Guarapuava/Inácio 
Martins

Em seguida, o deputado e o secretário Richa 
Filho vistoriaram as obras do último trecho 
de pavimentação ligando Guarapuava a 
Inácio Martins, com a construção de duas 
pontes. A obra está sendo desenvolvida nos 
últimos 12,6 km entre os distritos de Guará e 
Góes Artigas, na PR-364. O investimento do 
Estado é de cerca de R$ 22,7 milhões. O 
deputado Artagão Júnior foi o principal 
interlocutor junto ao governo para a liberação 
dos recursos. O parlamentar também ajudou 

a viabilizar os recursos para a pavimentação 
dos dois primeiros trechos. No primeiro 
trecho, foi feita a pavimentação ligando 
Inácio Martins até o Rio dos Papagaios. No 
segundo trecho, as obras foram até Góes 
Artigas. Ao todo, contando com a última 
etapa, os investimentos passam dos R$ 50 
milhões.

“As obras estão em pleno andamento. É 
muito bom ver a estruturação da rodovia, que 
impulsionará todo o desenvolvimento não só 
de Inácio Martins e Guarapuava, mas 
também de toda a região”, disse o deputado.  

 



Este é apenas um resumo das atividades do 
deputado Artagão Júnior em Outubro.

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Paraná
Praça Nossa Senhora da Salete, 
S/nº, Térreo – Gabinete 5
CEP 80.530-911
Fone: (41) 3350-4079/3253-0005
Centro Cívico – Curitiba/PR
E-mail: artagaojunior@alep.pr.gov.br
Twitter: @artagaojunior
Facebook: deputadoartagaojunior

Fé, Ação e Resultados!

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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