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No dia 7, o deputado Artagão Júnior, em reunião pós-eleição com sua assessoria, agradeceu o 
empenho de todos e fez uma análise da campanha como um todo no Estado.

O parlamentar, com 78.594 votos, foi o quarto mais votado do Paraná entre os 54 eleitos para a 
próxima legislatura. Na campanha de 2010, ele havia sido o sexto mais votado.

“Quero agradecer os nossos colaboradores e a cada um que confiou novamente no nosso trabalho, 
na nossa capacidade de atuação e comprometimento com os municípios. Esse é o nosso jeito de 
trabalhar. E é assim que vamos continuar fazendo”, resumiu Artagão Júnior. 

DEPUTADO AGRADECE O EMPENHO DE TODOS

NOVO ITACOLOMI É MIL, DIZ ARTAGÃO JÚNIOR

Com 1.000 votos redondos 
obtidos em Novo Itacolomi, o 
deputado Artagão Júnior, ao 
receber o prefeito Polaco da 
Pá, ainda no dia 7, disse: 
“Novo Itacolomi é mil”.

A maior do município, a votação 
do parlamentar correspondeu a 
48,47% dos votos válidos. 

O prefeito trouxe 
documentações referentes ao 
projeto de sinalização de 
trânsito do Detran-PR. Os 
recursos disponíveis são de R$ 
120 mil. Também foi discutida a 
reabertura do posto de 
atendimento ao público.
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No dia 8, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, e os vereadores de 
Ivaiporã Sabão e Zé do Bar, acompanhados do ex-presidente da Câmara, Ademar Soares do Souza.

Em Pitanga, o deputado fez 4.522 votos. Em Ivaiporã, 2.831.

PITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETE

TRABALHO RECONHECIDO EM PARANAGUÁ

PITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETE

No dia 9, o deputado Artagão 
Júnior recebeu o prefeito de 
Paranaguá, Edison Kersten, 
acompanhado do procurador-
geral, Roberto Tanizaki, do 
ouvidor Leão Salomão Neto, do 
controlador Paulo Farah, e do 
diretor comercial do jornal Folha 
do Litoral, Antonio Saad Gebran 
Sobrinho.  
Em Paranaguá, com o trabalho 
de representação política iniciado 
há apenas 10 meses, Artagão 
Júnior teve uma expressiva 
votação: 3.052 votos.

O parlamentar atribuiu o 
resultado das urnas ao trabalho 
desenvolvido em parceria com o 
prefeito Edison Kersten e sua 
equipe, que vem rendendo 
resultados positivos em menos 
de um ano de parceria.

Nesse período em que o 
deputado Artagão Júnior está 
representando Paranaguá, mais 
de R$ 6,5 milhões do Governo do 
Estado já foram canalizados em 
obras e em investimentos em 
todas as áreas.

‘‘Ficamos muito felizes com 
o resultado das urnas. O 
deputado está nos ajudando 
na viabilização de recursos 
junto ao Governo do Estado. 
Em menos de um ano de 
atuação, o seu trabalho já foi 
reconhecido’’. 
(Prefeito Edison Kersten)
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Representando a 
Assembleia na posse do 
novo conselheiro no TCE

No dia 9, representando a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, o deputado Artagão 
Júnior (vice-presidente) 
participou da sessão de 
posse do auditor Ivens 
Linhares no cargo de 
conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR).

Linhares atua no Tribunal 
desde 2005, após aprovação 
em concurso público, e 
ocupará a vaga aberta com a 
aposentadoria do 
conselheiro Caio Márcio 
Nogueira Soares.
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GABINETE MOVIMENTADO

No dia 13, logo pela manhã, o gabinete do 
deputado Artagão Júnior esteve lotado. O 
parlamentar recebeu, entre prefeitos, vices, 
vereadores, secretários e demais 
lideranças, representantes de Jardim 
Alegre, Rio Branco do Ivaí, Godoy 
Moreira, Lidianópolis, Laranjeiras do Sul, 
Ivaiporã, Novo Itacolomi, São João do 
Ivaí, Cambira e Porto Barreiro.

“Muito bom estarmos atendendo os 
municípios da nossa base depois do 
período eleitoral pelo qual passamos. O 
trabalho permanece forte, pois temos 
muitas demandas para solucionar”, disse 
o deputado.
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REFORÇO POLICIAL PARA LIDIANÓPOLIS

No dia 14,o deputado Artagão Júnior 
recebeu de Lidianópolis o prefeito 
Magrelo, o vice Julinho e os 
vereadores Nuna e Val do Pessuti. 
Na pauta de reivindicações esteve o 
reforço policial do município.

Acompanhados da assessoria do 
parlamentar, foram ao Comando da 
Polícia Militar, oportunidade em que 
o capitão Antonio Claudio da Cruz 
disse que Lidianópolis receberá três 
novos policiais, oriundos da turma 
recém-formada da PM.  

NOVAS ESTRUTURAS DE SEGURANÇAS EM IVAIPORÃ

No mesmo dia 14, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, 
quando discutiram demandas do município. Entre elas, o prefeito pediu atenção especial do 
deputado na construção da Delegacia Cidadã e da nova sede do Corpo de Bombeiros, que 
hoje funciona em uma estrutura improvisada.

A Delegacia Cidadã aguarda autorização para que a obra seja licitada. Já a sede do Corpo 
de Bombeiros aguarda a licitação do projeto arquitetônico. 
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VEREADORES DE SÃO PEDRO DO IVAÍ PEDEM INTERVENÇÃO EM RODOVIA

Ainda no dia 14, o deputado 
Artagão Júnior recebeu, de São 
Pedro do Ivaí, os vereadores 
Turcão, Marcos Mascote, Neri e 
Rildo, que reforçaram o pedido 
para que o deputado interceda 
junto ao DER na recuperação 
da PR-369, ligando o município 
a Bom Sucesso.

De acordo com os vereadores, 
os tapa-buracos não estão 
adiantando. “É preciso fazer 
um recapeamento, pois as 
condições atuais estão 
precárias”, disse Turcão. 

VISITA DE CANTAGALO

No dia 15, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do prefeito de Cantagalo, 
Everson Konjunski, acompanhado do secretário de Planejamento, Luiz Cezar Maria, e 
do radialista Ponciano Abreu.

Artagão Júnior foi o deputado estadual mais votado do município no pleito deste ano, 
obtendo 1.994 votos (29,77% dos votos válidos). 
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PITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETEPITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETE

No dia 20, o deputado Artagão Júnior recebeu o vereador de Santa Tereza do Oeste Marcos Aurélio Alves, o 
Marcão. O vereador pediu a intervenção do deputado na instalação de uma antena da TIM, no distrito de 
Santa Maria, localidade onde ele mora.

“Já temos o pedido de instalação da antena. O distrito tem cerca de 2.000 habitantes. O sinal é muito 
aguardado pela população”, disse Marcão.

Através de contato com o Relações Institucionais e Governamentais da TIM no Brasil, Cleber Rodrigo 
Affanio, o deputado confirmou que a antena será instalada no distrito ainda este ano. 

Artagão Júnior, o mais votado do município no último pleito, aproveitou para agradecer a votação. Foram 
1.347 votos em Santa Tereza do Oeste. "Isso aumenta o nosso compromisso de trabalho. Agradeço a 
todos que confiaram mais uma vez", disse o parlamentar

PITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETESINAL DA TIM EM SANTA TEREZA DO OESTE

PITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETEPITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETEPITANGA E IVAIPORÃ NO GABINETER$ 2,3 MILHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO EM REBOUÇAS

No dia 21, em evento realizado no Palácio Iguaçu, foi homologada a liberação de R$ 2,3 milhões 
para Rebouças, através de financiamento, para pavimentação asfáltica. Além dos recursos do 
Estado, o município entra com contrapartida de R$ 301.130,75. O vice-prefeito do município, 
Antonio Padilha, foi acompanhado no evento pelo assessor do deputado Artagão Júnior, Wilson 
Pilarski. O parlamentar cumpria agenda em Paranaguá (ver matéria na próxima página)
Será pavimentada uma área de 26.892,17 m² e revitalizada 8.682,34² de calçadas em diversas 
ruas do quadro urbano. 
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Reinauguração de posto de saúde em 
Paranaguá

No dia 21, o deputado Artagão Júnior 
participou da solenidade de reinauguração 
do posto de saúde da Ilha dos Valadares, 
em Paranaguá. Ao lado do prefeito Edison 
Kersten, da secretária de Saúde, Terezinha 
Kersten, demais secretários e lideranças 
locais, o deputado destacou o trabalho 
realizado. “Conseguimos encaminhar um 
kit de equipamentos para auxiliar na 
estrutura do posto e melhorar as 
condições de atendimento”, disse o 
parlamentar.

Além disso, em nove meses de trabalho em 
parceria com a prefeitura de Paranaguá, 
foram viabilizadas duas ambulâncias. “Uma 
já está à disposição. Outra está em fase 
final de licitação. A Ilha dos Valadares 
terá uma ambulância exclusiva para 
atendimento 24 horas. Equipamento 
moderno, de alta tecnologia que pode 
fazer a diferença para quem está entre a 
vida e a morte”, ressaltou Artagão Júnior.

ANTECIPAÇÃO DE OBRAS NA 
PR-407
Durante visita a Paranaguá, o deputado Artagão 
Júnior vistoriou a construção de marginais na PR-
407, saindo do trevo de acesso à cidade. Ao todo, 
são 4 km que estão sendo pavimentados, com 
ciclovia, o que vai beneficiar diretamente os 
moradores das comunidades da região e o tráfego 
sentido litoral.

A pavimentação está sendo realizada por intermédio 
do deputado junto ao DER-PR, em março deste ano. 
A obra estava prevista para ser executada pela 
Ecovia em 2016.

“Fico muito feliz pela obra ter sido antecipada. 
Neste trecho, há um grande fluxo de veículos, 
principalmente na entrada da cidade. O 
município de Paranaguá ainda tem grande 
projeto habitacional nesta área, então a inclusão 
de mais passarelas e marginais são medidas 
urgentes”, ressaltou o parlamentar.
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IVAIPORÃ E LIDIANÓPOLIS

No dia 27, o deputado Artagão 
Júnior recebeu visitas do Vale do 
Ivaí. De Lidianópolis, estiveram o 
prefeito Celso Antonio Barbosa 
(Magrelo) e o ex-prefeito Marcos 
Eusébio Sobreira (Marcão).

De Ivaiporã, o parlamentar 
recebeu os vereadores Fábio 
Moraes e Edivaldo Montanheri 
(Sabão), acompanhados da 
assessora da Secretaria de 
Estado da Educação, Graça 
Moraes. 

EX-PREFEITO DE IRATI

No dia 28, o ex-prefeito de Irati, Sergio Stoklos, esteve no gabinete do deputado Artagão Júnior, 
quando parabenizou o parlamentar pela quarta maior votação do Estado.

“Cumprimento o deputado Artagão Júnior pela grande votação obtida. É o 
reconhecimento pelo trabalho realizado não só na parte legislativa, mas na construção 
de pontes entre os municípios e o Governo do Estado”, disse o ex-prefeito.

O parlamentar fez 1.908 votos em Irati e 78.594 no quadro geral do Estado. 
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Reunião da diretoria da UNALE em 
Brasília

No dia 29, o deputado Artagão Júnior, representando a Assembleia Legislativa do Paraná, foi a Brasília 
para uma reunião com a diretoria da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais). 
O parlamentar é Tesoureiro-Geral da entidade.

Os deputados presentes iniciaram o encontro parabenizando a reeleição dos membros da diretoria, 
ressaltando a necessidade de intensificar o debate sobre a reforma política e a renegociação da dívida 
dos Estados. Ainda ficou definida para o próximo dia 12 de dezembro, em Foz do Iguaçu, a última 
reunião do ano.

Também foram discutidas a prestação de conta da XVIII Conferência Nacional da Unale, realizada em 
maio deste ano, em Brasília, e a apresentação oficial do Estado do Espírito Santo para a próxima 
Conferência, que terá como tema: Mudanças globais e os novos rumos.

Além do deputado Artagão Júnior, participaram da reunião os deputados Adjuto Afonso (PP/SE), 
Alencar da Silveira Júnior (PDT/MG), Ana Cunha (PSD/PA), Antônio dos Santos (PSC/SE), Augusto 
Bezerra (DEM/SE), Diogo Moraes (PSB/PE), Domingos Brazão (PMDB/RJ), Isaura Lemos 
(PCdoB/GO), João Gonçalves (PSD/PB), Juliano Roso (PCdoB/RS), Kennedy Nunes (PSD/SC), 
Lincoln Tejota (PSD/GO), Luana Ribeiro (PR/TO), Luciano Nunes (PSDB/PI), Sandro Locutor 
(PPS/ES), Venâncio Fonseca (PP/SE), Wanderley Dallas (PMDB/AM), Zé Carlos (PT/MA), os 
advogados Álvaro Maimoni e André Maimoni, os membros do Conselho, Fabiano Geremia, Evaldo 
Bazeggio e o diretor da Unale, Lauri Gish.
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em outubro.

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Com fotos e 
informações do 
jornalista Beto 
Garcia

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
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Fé, Ação e Resultados!
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