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No dia 1º, em Pinhão, o deputado 
Artagão Júnior participou de uma 
reunião sobre legalização fundiária na 
comunidade de Todos os Santos, com 
a participação de representantes do 
ITCG (Instituto de Terras Cartografia e 
Geografia). O prefeito Dirceu de 
Oliveira e o vice Ezoraldo José Rocha 
recepcionaram o deputado. O encontro 
serviu para orientar produtores que não 
possuem a área legalizada para o 
projeto de regularização fundiária 
proposto pelo Governo do Paraná. 
Nessa localidade, há cerca de 250 
cadastros, média que se repete nas 
demais localidades da região de 
Guarapuava. Com a regularização, os 
produtores passam a ter acesso a 
linhas de financiamentos e a 
programas oficiais.

DISCUTINDO LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM PINHÃO

O deputado Artagão Júnior destacou a 
parceria com a prefeitura do município e 
disse que o gabinete está à disposição 
para auxiliar no processo de cadastro e 
legalização fundiária.

Os cadastros das terras devem ser 
realizados em setembro. 

Logo após, inicia-se o processo de 
georreferenciamento. 
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Passando por Bom Sucesso, 
Marumbi, Novo Itacolomi e 
Marilândia do Sul 

Ainda no dia 1º, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto 
Richa em agenda pelo Vale do Ivaí. Confira:

Bom Sucesso Em Bom Sucesso, foram 
recebidos pelo prefeito 
Mauricio Aparecido de Castro, 
o Ná, e pelo vice Alduino Lúcio 
Romani. Para o município, está 
sendo liberado R$ 1,1 milhão, 
pelo Sistema de Financiamento 
de Ações Municipais, para 
pavimentação asfáltica. Bom 
Sucesso está entre os 30 
municípios que serão os 
primeiros beneficiados pelo 
programa Calçadas do Paraná. 
São R$ 300 mil, a fundo 
perdido, para construir 
calçadas em ruas 
pavimentadas.

No município estão em execução 
duas obras de recape asfáltico, que 
somam R$ 1,3 milhão. Também 
possui R$ 300 mil do PAM (Plano de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios), que serão aplicados em 
mais obras de recape asfáltico. 
Outro programa que beneficia Bom 
Sucesso é o de combate à erosão. O 
município receberá, em tubos de 
concreto, o equivalente a R$ 150 mil. 
Na área da saúde, foram liberados 
R$ 450 mil para construção de uma 

Unidade da Saúde da Família. O município já recebeu uma nova ambulância. Na 
área da agricultura, foram liberados R$ 80 mil para calcário e R$ 50 mil para óleo 
diesel. Também recebeu um veículo para o escritório local da Emater.
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Marumbi

Em Marumbi, foi 
autorizado o repasse 
de R$ 600 mil pelo 
Sistema de 
Financiamento de 
Ações Municipais. O 
recurso será 
empregado em 
pavimentação asfáltica. 
O município também 
está entre os 30 
primeiros beneficiados 
pelo programa 
Calçadas do Paraná, 
com R$ 300 mil.

Do PAM, são outros R$ 300 mil, que serão usados na compra de um terreno para 
implantação de projeto habitacional. Estão sendo investidos R$ 590 mil na 
construção de dez unidades moradias rurais. Outras 12 estão em projeto Na área 
da agricultura, serão liberados R$ 900 mil para pavimentação de estradas rurais 
com pedras irregulares. 

Novo Itacolomi
Em Novo Itacolomi, na 
presença do prefeito Polaco da 
Pá, também foram destacados 
os programas Calçadas do 
Paraná e o PAM, cujos R$ 300 
mil serão aplicados na 
construção de um galpão de 
alojamento de maquinário.

Novo Itacolomi terá, também, 
R$ 1,1 milhão para calçamento 
de vias urbanas com pedras 
poliédricas.

Em habitação, são R$ 5,7 milhões investidos no município. São 20 moradias 
rurais já sendo construídas e sete outras em projeto. Além disso, tem 43 unidades 
urbanas em obras e serão construídas mais 151.
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Marilândia do Sul
Em Marilândia do Sul, o prefeito 
Pedro Sérgio Mileski destacou que os 
recursos do PAM (R$ 330 mil) serão 
aplicados em pavimentação asfáltica. 
Também foram liberados os recursos 
para aquisição de calcário agrícola e 
anunciou a entrega de um veículo 
para o escritório local da Emater. 
Também foi anunciada a liberação de 
recursos para pavimentação de 
estradas rurais com pedras 
irregulares. Na área da habitação, o 
investimento soma R$ 795 mil. Estão 

sendo construídas moradias para nove famílias na área rural. Outras 20 serão 
construídas. 

Passando Cruzmaltina, 
Lidianópolis, Grandes Rios e 
Faxinal 

Cruzmaltina

No dia 2, ainda no Vale do Ivaí, o deputado Artagão Júnior e o governador Beto 
Richa passaram por mais quatro municípios. Confira:

No encontro com o prefeito José 
Maria dos Santos, foram 
anunciados R$ 120 mil para 
aquisição de calcário agrícola e de 
óleo diesel. O município tem 
garantido R$ 300 mil do PAM, que 
serão utilizados em recape asfáltico. 
Outros R$ 300 mil também estão 
assegurados para construção de 
calçadas em ruas pavimentadas. Na 
área da habitação, o investimento 
soma R$ 1,1 milhão. Há 17 
moradias em obras na área rural. 
Serão construídas 15 unidades na 
área urbana.
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Lidianópolis
Em Lidianópolis, foi 
inaugurada a sede da 
prefeitura, obra 
viabilizada pelo 
deputado Artagão 
Júnior. No encontro, o 
prefeito Celso Antonio 
Barbosa, o Magrelo, 
ressaltou que os 
recursos de R$ 300 mil 
que recebeu do PAM 
serão aplicados na 
aquisição de um rolo 
compactador. Está 
sendo realizada obra 
de pavimentação 

asfática, um investimento de R$ 192 mil. Também foi anunciada a construção de 
uma Unidade da Saúde da Família, no valor de R$ 475 mil. O investimento em 
habitação em Lidianópolis soma R$ 3,7 milhões. Já foram entregues nove 
moradias na área rural, outras 25 começam a ser construídas e há projeto para 
mais 17. Na área urbana, foram entregues 48 unidades e há mais seis em projeto. 
Um veículo para o escritório local da Emater também foi entregue. Ainda foram 
liberados R$ 104 mil para calcário e óleo diesel. 
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Grandes Rios
Em Grandes Rios, mais anúncios de 
recursos. Para ampliar a unidade de 
saúde, foram liberados R$ 86 mil. 
Também foi autorizada a licitação 
para implantar sistema de 
abastecimento de água na 
comunidade Morro do Gato (R$ 123 
mil). Grandes Rios recebe R$ 330 mil 
do PAM, cujos recursos serão 
aplicados na compra de um rolo 
compactador. Foram repassados R$ 
133 mil para compra de calcário e 
óleo diesel. Foi também anunciada a 

liberação de R$ 138 mil para construção de uma unidade demonstrativa de café. 
O posto local do Detran ainda recebeu um veículo seminovo.

Faxinal

Em Faxinal, foi anunciado um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões 
para o sistema de saneamento. A Sanepar vai ampliar o atendimento da rede de 
esgoto e perfurar mais poços artesianos no município. Foram anunciados ainda 
R$ 2,1 milhões para pavimentação do Bairro Santa Helena, uma grande 
reivindicação da comunidade de Faxinal.  Do PAM, são R$ 400 mil que serão 
usados na compra de um rolo compactador e um caminhão coletor de lixo. 
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66 ANOS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁTERMINAL FERROVIÁRIO EM LARANJEIRAS DO SUL
A Ferroeste fará um 
desvio ferroviário em 
Laranjeiras do Sul. É o 
que ficou acordado, 
no dia 5, quando o 
deputado Artagão 
Júnior acompanhou a 
prefeita Sirlene Svartz 
e comitiva em 
audiência com o 
secretário de 
Infraestrutura e 
Logística (Seil), José 

Richa Filho, e com o presidente da Ferroeste, João Vicente Bresolin Araujo.
O terminal ferroviário deverá ficar na localidade de Passo Liso, na BR-158, que 
fica a 6 km da sede de Laranjeiras do Sul. A construção deste espaço de carga e 
descarga será feita pela Coprossel (Cooperativa dos Produtores de Sementes 
de Laranjeiras do Sul), conforme garantiu na audiência o presidente da 
cooperativa, Paulo Pinto de Oliveira Filho.
O presidente da Ferroeste orientou na elaboração do projeto, para 
posteriormente ser apresentado à ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres), órgão responsável pela concessão. “A Ferroeste é parceira nesta 
obra. Assim que recebermos o projeto, imediatamente protocolaremos o 
pedido na ANTT”, garantiu Araujo.
O secretário José Richa Filho também disse que o Estado sabe da grande 
demanda do agronegócio da região da Cantuquiriguaçu e do grande aumento no 
fluxo viário. Além de desafogar o escoamento pelas estradas, o desvio 
ferroviário vai gerar economia aos produtores da região. Apenas em pedágio, de 
Laranjeiras do Sul a Paranaguá, gasta-se mais de R$ 400,00. “Por hectare, o 
produtor economizará mais de R$ 200,00”, disse o vice-presidente da 
Sociedade Rural do Centro-Oeste, Valter Rodacki.
Também participaram da reunião o presidente do Sindicato Rural, Elio Schmitt, o 
vereador e técnico da Coprossel, Carlos Alberto Machado (o Magrão), e o 
secretário de Governo e Gestão de Laranjeiras do Sul, Gizélio Linhares.
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66 ANOS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁVISITA AO NOVO COMANDO DA POLÍCIA CIVIL

No dia 7, o deputado Artagão 
Júnior visitou o novo delegado-
geral da Polícia Civil, Riad Braga 
Farhat. 
Também receberam o parlamentar 
o delegado-geral adjunto, Luiz 
Gilmar da Silva, e o chefe da 
Divisão Policial do Interior, 
Rogério Antônio Lopes.
Neste primeiro contato com o 
novo comando da Polícia Civil, 
Artagão Júnior se colocou à 
disposição na Assembleia 
Legislativa e desejou sucesso nos 
trabalhos em prol da segurança 
pública do Paraná. 

Também dia 7, o 
deputado Artagão Júnior 
recebeu a confirmação 
do secretário de Saúde 
do Paraná, Michele 
Caputo Neto, da 
liberação de 
equipamentos às UTIs 
adulto e neonatal do 
Hospital São Vicente de 
Paulo, em Guarapuava.

Segundo o chefe da 5ª 
Regional de Saúde, 
Vinicius Traiano, dez 
camas para a UTI 

adulto já estão em processo de entrega. O restante dos materiais hospitalares 
para as duas UTIs está em fase de licitação.

“Esta demanda foi nos apresentada pelo provedor Rui Primak (Foto). Temos 
um carinho muito grande pelo do Hospital São Vicente de Paulo. A 
confirmação de que nossa reivindicação está sendo atendida nos alegra 
muito”, disse o deputado Artagão Júnior. 

EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO
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66 ANOS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁPRESTIGIANDO A 38ª EXPOGUÁ
No dia 8, o deputado Artagão Júnior esteve em Guarapuava prestigiando a 38ª 
Expoguá, tradicional festa de exposição agropecuária e Industrial. No Parque de 
Exposições Lacerda Werneck, o deputado esteve na companhia de lideranças 
locais, quando passou pelos estandes da feira e também prestigiou a abertura do 
circuito de rodeio. 
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66 ANOS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁAPLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PAM DE LIDIANÓPOLIS
No dia 12, o prefeito de Lidianópolis, Celso 
Antonio Barbosa (o Magrelo), assinou o 
convênio do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios). Os recursos 
são de R$ 300 mil. Deste total, R$ 240 mil 
serão utilizados na aquisição de um rolo 
compactador e R$ 60 mil na compra de um 
veículo (com maca) para atender a saúde.
Acompanharam o prefeito o controlador interno, 
José Gláucio do Prado Filho (o Quito), e do 
vereador Sérgio Carlos

66 ANOS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁDEPUTADO QUESTIONA LUCROS DAS EMPRESAS DE PEDÁGIO

No dia 13, durante a reunião da CPI dos 
Pedágios, o deputado Artagão Júnior 
questionou os valores das tarifas reajustadas 
pelas concessionárias em aditivos. Acréscimos 
nos valores foram concedidos com base em 
compensações inflacionárias. De acordo com 
números apresentados pelo deputado Cleiton 
Kielse, em 1998, o governo do estado reduziu 
por decreto 50% do valor das tarifas. Em março 
de 2000, as concessionárias aumentaram em 
112% as tarifas para carros e em 76% para 
caminhões. Em dezembro do mesmo ano, 
foram aumentados mais 16% para carros e 
20% para caminhões. Em 2001, novo reajuste: 

9,74% para carros e 9,62% para caminhões. 

Na licitação original, as empresas eram responsáveis pela execução de 1263 
quilômetros em duplicações. No aditivo de 2000, foram retirados 567 quilômetros, 
justamente dos trechos considerados mais críticos, restando somente 696 
quilômetros em duplicações. 
O deputado Artagão Júnior defendeu que a CPI deve se ater aos números que 
mostram a disparidade entre os valores cobrados e as obras realizadas.
“Os lucros das empresas não condizem com as obras. Além disso, muitas 
obras acordadas nos contratos originais não foram realizadas”, disse o 
deputado.

Na reunião, foi aprovada a convocação do procurador do Ministério Público 
Federal (MPF), Osvaldo Sowek Júnior, para depor na CPI. O órgão possui uma 
série de ações contra as empresas que exploram os pedágios. 
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66 ANOS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁAUTORIZADA A CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO EM CANTAGALO
Ainda no dia 13, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de Cantagalo, Everson 
Konjunski, na assinatura da Ordem de Serviço 
para a construção do novo prédio do Colégio 
Estadual Olavo Bilac.

A obra, que ultrapassa os R$ 3,7 milhões (R$ 
3.755.408,81), terá 2,9 mil metros quadrados, 
com refeitório, cozinha, laboratórios de ciências 
e informática, quadra coberta, salas 
administrativas e rampas de acessibilidade.
Hoje, cinco salas de aula do colégio, que possui 
1600 alunos dos ensinos fundamental e médio, 
funcionam em um prédio alugado, devido à 
superlotação.
A diretora do colégio, Lisiane Cecchele Girardi, 
vereadores e demais representantes do Núcleo 
Regional de Educação prestigiaram o ato.

“Gostaria de agradecer o governador Beto 
Richa, assim como toda a equipe da 
Secretaria de Educação. Se não fosse essa 
sensibilidade em relação ao nosso pleito, a 
obra não sairia do papel. Como sempre 
digo, a educação é a semente de um futuro 
melhor”, disse o deputado Artagão Júnior.
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66 ANOS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁMUTIRÃO DE NATAL É APRESENTADO À FERNANDA RICHA

No dia 14, mais um passo foi dado em prol da campanha “Mutirão de Natal”, 
promovida pela Associação Central Paranaense (ACP) da Igreja Adventista do 
7º Dia. O deputado Artagão Júnior, ancião da Igreja da Vista Alegre, 
acompanhou o presidente da ACP, Pastor Lourival Gomes, e o departamental, 
Pastor Célio Longo, em audiência com a secretária da Família e 
Desenvolvimento Social, Fernanda Richa.

Artagão Júnior apresentou os pastores e reiterou a intenção de promover a 
parceria com o Governo do Estado. “Estamos evoluindo neste trabalho. A 
secretária Fernanda nos recepcionou muito bem e nos deu o aval para 
formalizarmos a parceria com o Provopar, que auxiliará no processo de 
arrecadação e distribuição das doações”, disse o parlamentar.

De acordo com o pastor Lourival, o “Mutirão de natal” cresce a cada ano. Em 
2012, só em alimentos, foram arrecadadas 50 toneladas, com quase 50 mil 
pessoas atendidas. “Queremos arrecadar 150 toneladas este ano, além de 1 
milhão de peças de roupas”, enfatizou o presidente da ACP.

Segundo o pastor Célio Longo, a campanha será lançada oficialmente nos dias 
27 e 28 de setembro, na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. “Também vamos 
trabalhar com a doação de sangue nestes dias, além da participação das 
escolas, desbravadores, corais da igreja e demais membros”, informou o 
departamental. 
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MAIS QUATRO MUNICÍPIOS ASSINAM O PAMVISITAS À APAE E COLÉGIOS DE IRATI
No dia 15, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o secretário da Educação 
e vice-governador Flávio Arns, em Irati, 
oportunidade em que visitaram a Apae e 
os colégios estaduais João de Matos 
Pessoa, Trajano Gracia e Florestal 
Presidente Costa e Silva, que 
recentemente passou por reformas.

O motivo das visitas foi o de ouvir e 
acompanhar os educadores em seus 
locais de trabalho e averiguar as 
condições das estruturas.

O deputado Artagão Júnior reiterou a 
disposição de trabalho como 
representante de Irati junto ao Governo 
do Estado. 
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Investimentos em Virmond, 
Turvo, Boa Ventura de São 
Roque e Guarapuava
No dia 16, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa em 
Virmond, Turvo, Boa Ventura de São Roque e Guarapuava. Inaugurações, 
repasses de recursos e anúncios de obras foram feitos.

Em Virmond, foi inaugurada a Pequena Central Hidrelétrica 
Cavernoso II. A PCH tem potência de 19 megawatts, 
suficiente para atender 50 mil pessoas. O investimento da 

Copel foi de R$ 120 milhões. Ainda no município, foi entregue um veículo para o 
escritório da Emater para dez municípios: Diamante do Sul, Espigão Alto do 
Iguaçu, Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Porto 
Barreiro, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Virmond. 

Também foi anunciada a implantação do sistema de abastecimento de água na 
comunidade Linha Queiróz e autorizada a licitação para um sistema na 
comunidade Lagoa Bonita. O investimento é de R$ 246 mil. Foi anunciada ainda a 
obra de pavimentação com pedra irregular da estrada vicinal Linha Zapoeski, 
ligando a BR- 277 ao Campo das Crianças, com investimento de R$ 1,2 milhão.

Virmond
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O encontro em Turvo foi realizado no novo prédio do Colégio 
Estadual Edvaldo e Maria Janete Carneiro. A obra, um 
investimento de R$ 3,1 milhões, atende a um pedido antigo 
da comunidade escolar.

O município, com 14 mil habitantes, conta agora com duas escolas estaduais na 
área urbana, duas em reservas indígenas e outras três no campo. Já foram feitas 
obras de reparos no Colégio Faxinal da Boa Vista, no valor de R$ 114 mil.

Turvo

A construção do colégio 
estadual Adônis Norski foi 
anunciada em Boa Ventura de 
São Roque. Em habitação, 
somam R$ 2,2 milhões. Estão 
em construção moradias para 
16 famílias da área rural e há 
36 em projeto, com previsão de 
contratação até dezembro. Já 
foram entregues três titulações 
de imóveis rurais. Na área 
urbana, há 23 moradias em 
obras. Com recursos do PAM 
(R$ 330 mil), será adquirido um 
terreno para a construção de 
mais casas.

Boa Ventura de São Roque



Guarapuava
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Em Guarapuava, foi anunciada a construção do Colégio 
Pedro Carli (R$ 4,5 milhões), no bairro Vila Bela, e 
Colégio Leni Marlene Jacob (R$ 3,9 milhões), no bairro 

Primavera. Foram anunciadas, também, a ampliação do colégio Alba Keinert  (R$ 
1,85 milhão) e reparos e ampliação da cozinha, do refeitório e outros setores do 
colégio Francisco Martins (R$ 876 mil). Os investimentos somam R$ 11,1 milhões.

Outros investimentos estão sendo feitos na saúde. No Hospital de Caridade São 
Vicente de Paulo, 45% das obras de ampliação e reformas estão concluídas. 
Estão sendo investidos R$ 2,7 milhões e mais R$ 66 mil serão destinados para 
compra de dez camas elétricas. Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cisgap), 
foi entregue um aparelho de Raio-X (500 M.A), que foi viabilizado pelo deputado 
Artagão Júnior junto à Secretaria de Saúde (Sesa). Ainda será construída uma 
unidade básica, no valor de R$ 722 mil.  

APAES

Também foram entregues 40 micro-ônibus para prefeituras de todas as regiões do 
Paraná. Com os veículos adaptados, as Apaes farão o transporte de crianças com 
necessidades especiais. Ao todo, 1.760 alunos são beneficiados.
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Ainda em Guarapuava, foi anunciada a 
liberação do fundo rotativo para obras 
descentralizadas em 106 escolas da rede 
estadual de ensino regular do Paraná. Também 
foi assinada uma autorização de convênio para 
reformas descentralizadas em 22 Apaes . O 
investimento soma R$ 18,6 milhões.
Foram entregues 12 veículos para os escritórios 

locais da Emater em Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, Pinhão, 
Prudentópolis, Campina do Simão, Guarapuava, Laranjal, Palmital, Turvo, 
Reserva do Iguaçu. Foram repassados para a

Foi anunciada a pavimentação de estradas rurais com pedras irregulares, numa 
extensão de seis quilômetros. A Sanepar assinou ordem de serviço para obras de 
ampliação do sistema de esgotamento sanitário, com investimentos de R$ 5,6 
milhões. Também já foi assinado aditivo de contrato entre a Sanepar e a prefeitura 
de Guarapuava para ampliação da rede coletora de esgoto (R$ 1,37 milhão).

O município já recebeu 17 viaturas policiais: 13 para a PM e quatro para a Polícia 
Civil.

MAIS INVESTIMENTOS



119INFORMATIVO AGOSTO 2013

No dia 20, durante a reunião da CPI dos Pedágios, 
os deputados concordaram em chamar o ex-
governador Jaime Lerner para depor. O deputado 
Artagão Júnior sugeriu que a comissão faça um 
convite e não uma convocação. “Tenho certeza 
que o ex-governador Jaime Lerner não se 
furtará em atender o nosso convite para depor 
na CPI. Caso ele não aceite, aí sim partimos 
para a convocação”, aconselhou o parlamentar, 
que teve a sugestão aceita. A comissão ainda vai 
definir a data para convidar Lerner a depor sobre o 
processo de implantação do pedágio no Paraná.

A reunião ainda teve como depoente o procurador 
do Ministério Público Federal em Ponta Grossa, Osvaldo Sowek Júnior, que falou 
sobre as ações ajuizadas pelo órgão envolvendo o Estado e as concessionárias 
de pedágio. “Há 15 anos a população do Paraná vem pagando por algo que 
não recebe”, disparou. De acordo com ele, as irregularidades e descumprimentos 
contratuais se deram através dos aditivos. “No contrato inicial, previa-se 1200 
quilômetros de duplicações das rodovias, o que não foi feito. Sabemos que 
cerca de 80% das mortes em acidentes são causadas em colisões frontais”, 
disse o procurador.

Ele citou o caso da rodovia PR-151, no trecho que liga Jaguariaíva a Piraí do Sul. 
O contrato teve dois termos aditivos. O primeiro, realizado no ano 2000, promoveu 
mudanças no programa de exploração e no projeto básico. No segundo, realizado 
em 2002, mais mudanças da mesma natureza e o estabelecimento da obrigação, 
por parte da Rodonorte, da realização de investimentos de maior vulto com a 
duplicação do trecho entre as duas cidades. Pelo aditivo, esta obra deveria ser 
executada no 14º e no 15º ano da concessão, ou seja, em 2011 e 2012. Não 
foram formalizados novos aditivos ao contrato.

JAIME LERNER DEVERÁ DEPOR NA CPI DOS PEDÁGIOS
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AMUVI COM O COMANDO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Também no dia 20, o deputado 
Artagão Júnior acompanhou os 
prefeitos da Amuvi (Associação 
dos Municípios do Vale do Ivaí) 
em reunião com o secretário de 
Segurança Pública, Cid Vasques, 
e os comandos das polícias civil 
e militar. O parlamentar marcou a 
reunião atendendo a solicitação 
do presidente da Amuvi, Carlos 
Gil (prefeito de Ivaiporã), e 
demais prefeitos do Vale do Ivaí.
Entre as principais reivindicações 
apresentadas, destaca-se a falta 
de investigadores e delegados 

na região. Os prefeitos também manifestaram a preocupação com os caixas 
eletrônicos, que vêm sendo um dos principais alvos dos criminosos. Ainda 
reiteraram o pedido de reforço na Polícia Militar. A maioria dos municípios da 
região dispõe de 2 a 4 policiais. Em muitos casos, há apenas um policial por 
turno.

O comandante- geral da Polícia Militar, coronel Roberson Bondaruk, falou do 
“Projeto 300”, que está sendo formatado pelo Governo do Estado, cujo objetivo é 
disponibilizar, pelo menos, cinco policiais por município. Bondaruk falou que o 
Estado está contratando mais 5.264 soldados, oriundos do último concurso 
público. “A partir de setembro, quando já terão feito três meses de curso, esses 
policiais já poderão estar nas ruas, em horários alternados”, informou Bondaruk.
Da Polícia Militar, também participaram da reunião o comandante do 2º Comando 
Regional Norte de Londrina, coronel César Kogut, e o comandante da 6ª 
Companhia Independente de Ivaiporã, major José Francisco Cardoso.
Sobre o déficit de profissionais da Polícia Civil, o delegado-geral adjunto, Luiz 
Gilmar da Silva, disse que está em fase de conclusão as novas contratações de 
investigadores e delegados. “Até outubro, teremos mais 400 novos profissionais 
que ajudarão a recompor as comarcas”, afirmou. 
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LÍDERES DA IASD COM O GOVERNADOR BETO RICHA
Ainda no dia 20, o deputado Artagão Júnior 
agendou e acompanhou líderes da Igreja 
Adventista do 7º Dia do Paraná e do Sul do Brasil 
em audiência com o governador Beto Richa. Para 
apresentar os trabalhos desenvolvidos pela igreja, 
estiveram o presidente da USB (União Sul-
Brasileira), Marlinton Lopes; o secretário da ASP 
(Associação Sul-Paranaense), Osni Fernandes; o 
presidente da ACP (Associação Central 
Paranaense), Lourival Gomes, e o secretário 

Paulo Machado; o presidente da ANP (Associação Norte-Paranaense), Ronaldo 
Bertazzo; e o líder do Ministério Jovem da USB, Elmar Borges.

 “A Igreja Adventista do 7º Dia atua em várias frentes sociais. São muitos 
projetos desenvolvidos que visam ajudar quem mais precisa”, disse o 
deputado. O parlamentar mencionou a campanha “Mutirão de Natal” da ACP, que 
em 2012, só em alimentos, arrecadou 50 toneladas. A meta deste ano é arrecadar 
150 toneladas, além de um milhão de peças de roupas. O Provopar (Programa do 
Voluntariado Paranaense) será um dos parceiros na distribuição do material 
arrecadado.

O presidente da USB, Marlinton Lopes, agradeceu o governador. “Tínhamos esse 
desejo de estreitarmos esta relação com o Estado”, disse. Segundo ele, há 17 
milhões de membros da Igreja no mundo. No Paraná, são 75 mil membros e 430 
igrejas.
Marlinton também falou dos projetos desenvolvidos pela ASA (Ação Solidária 
Adventista), pelo Clube de Desbravadores, e pela TV Novo Tempo, que já está 
presente em 24 municípios paranaenses.

O governador Beto Richa se disse honrado pela visita, parabenizou os trabalhos e 
afirmou que o Estado deve ser um facilitador dessas iniciativas. “Tenho a 
convicção que as igrejas têm um grande poder de ressocialização e 
assistência social, principalmente de pessoas envolvidas em violência e 
drogas”, disse o governador. 
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Continuando no dia 20, prefeitos da Amuvi 
(Associação dos Municípios do Vale do 
Ivaí) participaram de uma reunião com o 
presidente do Tribunal de Contas do 
Paraná, conselheiro Artagão de Mattos 
Leão. Na ocasião, acompanhados pelo 
deputado Artagão Júnior, os prefeitos 
manifestaram a dificuldade que estão 
enfrentando na prestação de contas 
referente ao SIM-AM (Sistema de 

Informação Municipal – Acompanhamento Mensal).

Os principais módulos cuja alimentação do sistema online é considerada mais 
complexa pelos técnicos são os módulos patrimonial, tributário e de pessoal. 
Diante do apelo pela prorrogação, o prazo foi estendido até dezembro.

“Está sendo acordado que o tribunal irá transigir a apresentação destes três 
módulos (são 11 no total). Serão exigidos até o final de dezembro. Com 
relação aos demais módulos, devem ser apresentados rigorosamente até o 
final de agosto, para que o município mantenha a sua certidão negativa. Pelo 
que fomos orientados, esses três módulos são os que mais estão causando 
dificuldade na hora da alimentação do sistema”, disse o presidente do TCE-
PR.

TCE ESTENDE PRAZO DE MÓDULOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

LARANJEIRAS DO SUL É AUTORIZADA A LICITAR CAMINHÃO

No dia 21, a prefeita de Laranjeiras do 
Sul, Sirlene Svartz, acompanhada do 
deputado Artagão Júnior, recebeu a 
autorização para licitação da compra do 
caminhão coletor de lixo, que será 
adquirido com recursos do PAM (Plano 
de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios). O edital, no valor máximo 
de R$ 250 mil, foi entregue pelo 
governador Beto Richa e pelo secretário 
do Desenvolvimento Urbano, Ratinho 
Júnior, durante solenidade no Palácio 
Iguaçu.
Laranjeiras do Sul tem disponível, a 

fundo perdido, R$ 500 mil do PAM. Além do caminhão coletor de lixo, o restante 
do recurso será utilizado em obras de pavimentação asfáltica na Rua Coronel 
Guilherme de Paula, no trecho que dá acesso à Escola Municipal Aluísio Maier. 
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ASSINATURA DE CONVÊNIOS DO ‘ CALÇADAS DO PARANÁ’  ‘ ’

Também no dia 21, o deputado 
Artagão Júnior, ao lado do 
governador Beto Richa e do 
secretário do Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior, 
participou da assinatura de 
convênios do programa 
Calçadas do Paraná. Pioneiro 
no país, o programa repassa 
R$ 300 mil a fundo perdido 
para a construção de calçadas 
em ruas pavimentadas, 
próximas a escolas, hospitais, 
centros de comércio e outros 
locais de grande fluxo de 
pessoas.

Com os recursos, os 
municípios irão construir 
calçadas duplas, com rampas 
de acesso. Os trajetos das 
calçadas receberão, também, 
melhoria na iluminação.

Municípios da base do deputado 
contemplados nesta primeira etapa:

BOM SUCESSO

CRUZMALTINA
LIDIANÓPOLIS

NOVO ITACOLOMI FAXINAL
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POSSE DO NOVO SECRETÁRIO DA SETI 
Ainda no dia 21, o deputado Artagão 
Júnior participou da solenidade que 
empossou o novo secretário da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(Seti), João Carlos Gomes. Segundo o 
governador Beto Richa, a missão do 
novo secretário é aproximar a 
pesquisa acadêmica da iniciativa 
privada, criando no Paraná um 
ambiente de estímulo à inovação 
científica.

R$ 22,7 MILHÕES PARA A 
PAVIMENTAÇÃO DO ÚLTIMO 
TRECHO GUARÁ/GÓES ARTIGAS

No dia 22, foi dada a ordem de 
serviço para a pavimentação do 
trecho de 12,6 km que liga o 
distrito de Guará, em Guarapuava, 
ao distrito de Góes Artigas, em 
Inácio Martins, na PR-364. O 
deputado Artagão Júnior 
acompanhou o governador Beto 
Richa em Inácio Martins, quando 
se reuniram com o prefeito Valdir 
Cabral da Silva. O investimento da 
obra é de R$ 22,7 milhões.

“Esta é uma grande obra que 
acompanho desde o início do 
meu mandato. Ela foi divida em 
três etapas, e agora foi dada a 
ordem de serviço para a sua 
conclusão. Ao todo, os 
investimentos passam dos R$ 
50 milhões. É um motivo de 
muita alegria ver uma obra deste 
porte se tornando realidade”, 
disse o deputado Artagão Júnior.



125INFORMATIVO AGOSTO 2013

Também no dia 22, o deputado Artagão 
Júnior visitou o Colégio Estadual do 
Campo Professora Maria de Jesus 
Pacheco Guimarães, no distrito do Guará, 
em Guarapuava.
Acompanhado do diretor Luiz Alberto 
Ogibowski, o parlamentar conversou com 
alunos, professores e moradores do 
distrito, oportunidade em que informou 
que foi dada a ordem de serviço para 
pavimentação do trecho de 12,6 km que 
liga o distrito de Guará ao distrito de Góes 
Artigas, em Inácio Martins, na PR-364.

A obra vai beneficiar toda a população da 
região e os alunos do colégio que utilizam 
o transporte escolar. O colégio do Guará 
possui aproximadamente 570 alunos.

“É uma alegria poder estar aqui no 
Guará anunciando esta grande obra 
que vai beneficiar todos que moram 
aqui e também moradores de outras 
regiões”, disse o deputado Artagão 

DEPUTADO VISITA O COLÉGIO DO GUARÁ 
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PMDB DE PINHÃO COMEMORA 45 ANOS 
No dia 24, o deputado Artagão Júnior foi a 
Pinhão para participar do evento 
comemorativo aos 45 anos do PMDB local. 
Realizado no Centro de Eventos Atílio 
Chaves, no Parque Coronel Lustosa, o 
evento contou com homenagem aos 
fundadores do partido no município.

Artagão Júnior esteve reunido com os 
membros do diretório: o presidente Nestor 
de Oliveira, o vice-prefeito Ezoraldo José 
Rocha, o ex-presidente do diretório, 
Sebastião Walter (Basto), o vereador 
Francisco Carlos Caldas, o secretário Ivonei 
Oliveira Lima, entre outros. Zoraldo de 
Deus, pai do vice-prefeito, também esteve 
presente e recebeu homenagens.

Outros peemedebistas também marcaram 
presença, como o deputado federal Hermes 
Parcianello (Frangão), o ex-senador e ex-
prefeito de Guarapuava, Nivaldo Kruger, o 
secretário adjunto do diretório estadual, 
Enerson Antoniolli, entre outros. O prefeito 
Dirceu de Oliveira prestigiou o evento.

Criado em 1968, o diretório fundador do 
PMDB de Pinhão era composto pelos 
seguintes nomes: Naer Coelho, Naór 
Coelho, Silvio Dellê, Áureo Martins, Airton 
Caldas, Amauri Mendes, Ana Luiza Coelho, 
Maria de Lurdes Toledo Tavares, e Maria 
José Caldas (Dona Zeza). 
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FESTA DO SOQUETE EM GUARAPUAVA 

Também no dia 24, o deputado Artagão Júnior prestigiou a XIV edição da Festa 
do Soquete de Carneiro e Paçoca de Pinhão, em Guarapuava, no PAHY Centro 
de Eventos.
O tradicional evento é beneficente, cujos fundos arrecadados são direcionados a 
quatro instituições guarapuavanas: Renascer, APADEVI, APAE e ACOPECC.
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NOTAS EMITIDAS NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO NÃO TÊM VALOR FISCAL 

No dia 27, durante a 6ª reunião ordinária 
da CPI dos Pedágios, o deputado 
Artagão Júnior levantou uma questão até 
então desconhecida da população 
paranaense. O parlamentar questionou a 
promotora de Justiça Maria Cecília Delisi 
Rosa Pereira, que estava depondo, se a 
nota emitida aos usuários nas praças de 
pedágio tem valor fiscal. 
A promotora, autora de um relatório 
entregue à Procuradoria-Geral da 
República, revelou que não. “Isso é um 
absurdo. Então quando pagamos a 
tarifa, aquela nota que nos é dada não 
é cupom fiscal? Qual o tipo de 
controle tributário?”, questionou 
Artagão Júnior.

De acordo com a depoente, as 
concessionárias fazem balancetes como 

forma de prestação de contas e entregam ao DER-PR. “Todos os balanços 
apresentados são aprovados”, revelou. Outros deputados, surpresos, também 
levantaram questão de ordem. “Todos achávamos que era como nos 
supermercados, onde o cupom fiscal automaticamente gera receita”, disse o 
deputado Gilberto Martin.

Ainda na reunião, a promotora Maria Cecília informou alguns dados de seu 
relatório. De acordo com ela, os termos aditivos excluíram obrigações das 
concessionárias. “Foram suprimidos aproximadamente 180 quilômetros de 
obras de contorno, 146 quilômetros de terceiras faixas, 228 quilômetros de 
marginais, 28 quilômetros em duplicações, entre outras obras previstas nos 
contratos iniciais”.

Segundo ela, até 2012 havia 188 ações judiciais contra as concessionárias.

Sobre a quebra do sigilo bancário, fiscal e financeiro das empresas, os deputados 
aprovaram requerimento para que o assunto seja retomado nas próximas 
sessões.
Também depôs na CPI o procurador da República Diogo Castor de Mattos. “Há 
pareceres do TCU e do TCE muito bem embasados que recomendam que 
seja restabelecido o equilíbrio econômico e financeiro a favor do usuário”, 
informou. 
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FERNANDES PINHEIRO E RESERVA NA SEDU 

Ainda no dia 27, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou os prefeitos Oziel 
Neivert (Fernandes Pinheiro) e Luizinho 
Vosniak (Reserva) na Sedu (Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano), quando foi 
autorizada a licitação de financiamentos.
O prefeito Oziel Neivert, na companhia 
do vice Osmar Vaz Ferreira, informou que 
utilizará os recursos disponíveis de R$ 
1,2 milhão para adquirir dois caminhões 
basculantes, uma escavadeira hidráulica 
e um caminhão compactador de lixo.

Com recursos de R$ 2 milhões, o prefeito Luizinho Vosniak vai comprar três 
caminhões basculantes, uma patrola e fará obras de calçamento com pedras 
irregulares em Reserva.

Fernandes Pinheiro

Reserva
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JARDIM ALEGRE VAI PAVIMENTAR TRECHOS DE 11 RUAS 

Também no dia 27, o deputado 
Artagão Júnior acompanhou a prefeita 
de Jardim Alegre, 

obras de recape 
asfáltico em trechos de 11 ruas do 
quadro urbano do município. 
Os recursos de R$ 350 mil fazem 
parte do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios). 

Neuza Pessuti, e o 
vice Beto Rohling, na Sedu (Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano). Na 
oportunidade, o secretário Ratinho 
Junior autorizou o processo licitatório 
para a realização de 

1° Seminário Nacional por um 
Novo Marco Regulatório das 
Telecomunicações 

No dia 29, o deputado Artagão Júnior 
participou do 1° Seminário Nacional por um 
Novo Marco Regulatório das 
Telecomunicações, na sede do Parlamento 
gaúcho, em Porto Alegre (RS). O evento, 
organizado pela Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais), 
entidade da qual Artagão Júnior é 
tesoureiro geral, contou com 35 
parlamentares vindos de 20 estados, 
incluindo presidentes e relatores das CPIs. 
Ficou acordado que será encaminhado à 

Câmara Federal um documento oficial da Unale cobrando a instalação de uma 
CPI nacional.
O seminário contou com a palestra do professor e consultor especializado em 
telecomunicações, Ethevaldo Siqueira, que falou sobre os sistemas de telefonia e 
internet no Brasil, destacando a grande deficiência dos serviços no país, que 
prejudica e fere os direitos do consumidor: “O povo brasileiro é maltratado e 
desrespeitado”.
O evento foi promovido pela Comissão especial sobre telefonia da Unale, em 
parceria com a CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 
(ALRS), ambas presididas pelo deputado Ernani Polo.
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DEPUTADO CUMPRE AGENDA DE VISITAS EM LONDRINA 

No dia 30, o deputado Artagão Júnior 
passou por Londrina, quando cumpriu 
uma agenda de visitas com o sociólogo 
João Martins da Saúde, suplente de 
vereador e líder da Igreja Adventista do 
7º Dia.

O deputado também esteve reunido com 
demais líderes da igreja e conheceu os 
estúdios da Rádio Advento, onde 
concedeu entrevista ao jornalista Elias 
Teixeira. O parlamentar ainda visitou a 
Clínica Psiquiátrica de Londrina, quando 
foi recebido pelo diretor Paulo Fernando 
Nicolau. Na oportunidade, foi solicitada a 
intervenção do deputado junto à 
Secretaria de Saúde (Sesa) para que a 
clínica receba repasses financeiros do 
Governo do Estado. 
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NOVO CENTRO DE SAÚDE E REUNIÃO DA AMUVI EM CAMBIRA 

Ainda no dia 30, o deputado  Artagão 
Júnior foi a Cambira, quando 
participou da inauguração do Centro 
Municipal de Saúde Anésio Milliati. 
No mesmo evento, o prefeito 
Maurílio dos Santos entregou as 
chaves de um veículo Gol 1.6 flex 
ano 2005 à Secretaria de Saúde. O 
veículo foi doado pela Câmara de 
Vereadores.

Ainda em Cambira, foi realizada a 
reunião da Amuvi (Associação dos 
Municípios do Vale do Ivaí), com a 
presença de prefeitos de toda a 
região. Na reunião, foi avaliada 
como positiva a audiência que 
tiveram recentemente, em Curitiba, 
com o secretário de Segurança 
Pública, Cid Vasques, e os 
comandos das polícias Civil e Militar. 
A reunião foi agendada pelo 
deputado Artagão Júnior.
Também foi discutida a criação de 
consórcios entre os municípios, 
visando assumir os serviços de 
iluminação pública a partir de janeiro 
de 2014.  

AMUVI



Este é apenas um resumo das 

atividades do deputado Artagão 

Júnior em agosto.
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