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VEREADOR DE REBOUÇAS
Artagão Júnior foi o único parlamentar a voltar aos trabalhos no dia 5 

No dia 5, dia em que a Assembleia Legislativa reabriu após o recesso de final de ano, o 
deputado Artagão Júnior foi o único parlamentar a aparecer e cumprir expediente.

O deputado chegou à casa de leis paranaense por volta das 8h e aproveitou para ler jornais e 
se atualizar das notícias do Paraná e do Brasil.

Também, durante toda aquela semana, analisou e discutiu com sua assessoria projetos e demandas dos 
municípios a serem trabalhadas neste ano.
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No dia 15, o deputado 
Artagão Júnior representou 
a Assembleia Legislativa 
durante a posse do novo 
presidente do Tribunal de 
Contas do Paraná, Ivan 
Bonilha.

No dia 16, prestigiou a 
posse do novo secretário 
da Casa Civil do Paraná, 
Eduardo Sciarra, em 
cerimônia com a 
participação do ministro 
das Cidades, Gilberto 
Kassab, do governador 
Beto Richa, da vice Cida 
Borghetti, e do senador 
Alvaro Dias.

 

Deputado prestigia posses no TCE e na Casa Civil  
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Gabinete movimentado  

Até o dia 30, o gabinete do 
deputado Artagão Júnior 
permaneceu recebendo 
prefeitos, vereadores, entre 
outras lideranças dos 
municípios da base 
política. 
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No dia 28, o deputado Artagão Júnior recebeu a informação do secretário de Saúde do 
Paraná, Michele Caputo Neto, de que o Hospital de Caridade São Francisco de Assis, em 
Rio Azul, deve assinar dentro dos próximos dias dois convênios. 

Um dos convênios corresponde ao valor de R$ 50 mil para custeio; o outro, de R$ 145 mil, 
diz respeito à aquisição de equipamentos para o hospital.

De acordo com o secretário Caputo Neto, antes da celebração dos convênios, é necessária 
a regularização de algumas pendências do hospital em relação à documentação exigida pela 
legislação vigente.

Os pedidos foram apresentados à Sesa pelo deputado e pelo prefeito de Rio Azul, Paulo 
Girardi, no ano passado.

Recursos para hospital em Rio Azul  
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Antena da TIM em distrito de Santa Tereza do Oeste  

Há cerca de um mês, foi instalada a antena da TIM, com cobertura 3G, no distrito de Santa 
Maria, em Santa Tereza do Oeste, antiga reivindicação local, encampada pelo prefeito 
Amarildo Rigolin e pelos vereadores João Paulo Pereira e Marcos Aurélio Alves (Marcão). 
Eles também contaram com o apoio do deputado Artagão Júnior, que intercedeu junto à 
operadora para que o pedido fosse atendido o mais rápido possível.

O vereador Marcão conta que a comunidade está satisfeita com o novo sinal de telefonia. 
“Era uma reivindicação dos empresários, comerciantes e de toda a população do 
distrito. Inicialmente, logo após a instalação, estávamos tendo problemas com o sinal 
da antena, pois os aparelhos telefônicos apenas recebiam, mas não conseguiam 
fazer chamadas”, explica o vereador. “Há uma semana (dia 26), esse problema foi 
solucionado”, confirma.

A intervenção do deputado foi feita junto ao setor de Relações Institucionais e 
Governamentais da TIM no Brasil.

O distrito de Santa Maria possui cerca de 2000 moradores.
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em JANEIRO.

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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CEP 80.530-911
Fone: (41) 3350-4079/3253-0005
Centro Cívico – Curitiba/PR
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