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R$ 7 MILHÕES EM LINHA DE CRÉDITO PARA PARANAGUÁ  

DEPUTADO VISITA O MUNICÍPIO DE COLOMBO  

No dia 6, o deputado Artagão Júnior teve a garantia da Sedu (Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano) de um crédito de R$ 7 milhões para 
Paranaguá investir em equipamentos rodoviários ou veículos que podem 
ser adquiridos pela prefeitura. A afirmação foi do secretário da pasta, 
Ratinho Junior, em audiência com o parlamentar.

“São recursos que fazem parte da capacidade de endividamento do 
município. O secretário nos deu a garantia de até R$ 7 milhões para 
este ano. É um grande investimento que pode trazer benefícios para 
a comunidade de Paranaguá”, disse o deputado.

No dia 7, o deputado Artagão Júnior visitou o município de Colombo, na região 
metropolitana de Curitiba. O parlamentar foi recebido pelo vereador Renato 
Lunardon, o qual realiza um grande trabalho assistencial no município, atendendo 
mais de 1000 famílias com doações de alimentos.
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ATENDIMENTOS
No dia 11, o deputado realizou atendimentos a prefeitos, vereadores, secretários e 
lideranças de municípios da sua área de atuação. Confira:

Nova Laranjeiras Paranaguá

Imbituva Ivaiporã

1º secretário da Câmara de Nova 
Laranjeiras, José Luiz Wittmann.

Secretária de Governo, Maria Angélica 
Leomil; ouvidor Raul Luck e o 
engenheiro civil Ruy José Ribeiro.

Primeira-dama e secretária de 
Assistência Social, Gertrudes 
Bernardy, acompanhada da secretária 
de Saúde, Flavia Storer.

Vice-prefeito Agnaldo Julio e diretor 
de habitação, Vagner Adriano 
Monteiro.



4Março/2014

Ainda no dia 11, o deputado Artagão Júnior 
se reuniu com os líderes administrativos da 
Associação Sul-Paranaense (ASP) da Igreja 
Adventista do 7º Dia e com o vereador de 
Paranaguá, Ivan Hrescak, para discutir a 
implantação do canal da TV Novo Tempo 
em Paranaguá e todo o litoral.
O deputado Artagão Júnior disse que a 
solicitação feita pela prefeitura já foi 
encaminhada para a disponibilização do 
canal no município, além de haver uma 
alternativa de fazer uma solicitação direta 
pela TV Novo Tempo e a pela própria Igreja 
Adventista. O parlamentar ainda explicou 
que há uma ação do governo federal para 
avaliar todos os pedidos existentes no 
estado do Paraná solicitando liberações de 
canais de TV. Com essa perspectiva, a 
possibilidade de avaliação do projeto da TV 
Novo Tempo é positiva.
O presidente da ASP, pastor Williams César, 
afirmou que a TV Novo Tempo em 
Paranaguá contribui para o crescimento da 
igreja, além das contribuições sociais em 
todo o litoral. "Queremos expandir para 
todos os municípios, pois onde temos 
um canal da Novo Tempo as pessoas 
estão sendo abençoadas", afirmou.

IMPLANTAÇÃO DA TV NOVO TEMPO EM PARANAGUÁ  
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EVENTO DE ADESÃO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA  

Também no dia 11, o deputado 
Artagão Júnior, ao lado do 
governador Beto Richa e do 
secretário do Trabalho, 
Emprego e Economia 
Solidária, Luiz Claudio 
Romanelli, participou da 
solenidade de assinatura dos 
termos de cooperação técnica 
com os 311 municípios que 
participam do Convênio 
027/2010-MDS/SETS, para 
aplicação de R$ 17 milhões, 
para o primeiro semestre de 
2014. O evento, realizado no 
Salão Nobre do Palácio 

Iguaçu, contou com a presença de prefeitos de todo o Estado.
No mesmo encontro foi feito o lançamento do novo modelo de operacionalização 
do Programa de Aquisição de Alimentos–PAA – Compra Direta no Estado do 
Paraná que se iniciará a partir de abril de 2014.

Entidades e agricultores beneficiados

O programa consiste na compra de alimentos produzidos por agricultores 
familiares, repassando às entidades que atendem pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e de insegurança alimentar e nutricional (asilos, hospitais 
públicos, creches, Apaes, Provopar, associações de proteção à maternidade e 
infância etc). Participam do programa 10 mil agricultores familiares e mais de três 
mil entidades sociais em todo o Estado. 
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Continuando as atividades do dia 11, o deputado Artagão Júnior participou de 
audiência com o diretor-geral do DER-PR, Nelson Leal Junior, e com o prefeito de 
Paranaguá, Edison Kersten, para discutir alterações no projeto de duplicação da 
PR-407, rodovia que liga a BR-277, na região de Paranaguá, até o município de 
Pontal do Paraná. Representantes da Ecovia, concessionária responsável pela 
obra, também estiveram presentes.

Atendendo reivindicação do deputado e do prefeito, Leal Junior autorizou a 
inclusão de mais 1200 metros de marginais, duas pontes e ciclovias, além de 
mais duas passarelas, totalizando três. A duplicação será do Km 0 ao Km 5 e a 
entrega do projeto executivo está previsto para abril.
O deputado Artagão Júnior justificou os pleitos, falando do grande fluxo de 
veículos, principalmente na entrada da cidade.

“O município de Paranaguá ainda tem grande projeto habitacional neste 
trecho, então a inclusão de mais passarelas e marginais se faz necessária”, 
disse o parlamentar.

Ilha dos Valadares

Na oportunidade, o deputado e o prefeito conversaram com Leal Junior sobre a 
situação da ponte na Ilha dos Valadares, que passou recentemente por vistoria 
técnica do DER. A constatação foi de que uma reforma seria inviável, dadas as 
condições estruturais. A alternativa seria executar um projeto maior, com a 
construção de uma nova ponte.
O prefeito Edison informou que audiências públicas estão sendo realizadas no 
local. A construção de uma ponte nova exigiria obras de infraestrutura na ilha, com 
alargamento de ruas e demolições de casa. “As audiências públicas vão nos 
ajudar a definir qual caminho a ser seguido”, disse o prefeito.
De Paranaguá, também participaram da audiência os secretários Juarez Amates 
(Obras), Cícero Alves Fernandes (Segurança) e Osvaldo Capetta (Comunicação). 
do. 

ADEQUAÇÕES NO PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA PR-407  
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ATENDIMENTOS
No dia 12, novos atendimentos no gabinete. Confira:

Diamante do Sul

Lunardelli

Lidianópolis

Laranjeiras do Sul

Conselheiro Mairinck

Prefeito Padre Hilário, acompanhado da 
secretária de Saúde, Elaine Nogueira, do 
presidente da Câmara, Professor Roberto, 
do assessor jurídico, Tiago Cobianchi, e do 
proprietário do Hospital e Maternidade 
Lunardelli, Reinaldo Silveira de Castro.

Prefeito Darci Tirelli e os vereadores 
Ezequiel Scharan dos Santos, Valdomiro 
Bueno de Lima, Maycon Dambroso e 
Juvenal da Cruz Campanholi.

O prefeito em exercício de Lidianópolis, 
Julio Cesar da Silva, o Julinho, 
acompanhado do vereador Sérgio Carlos 
Mendes.

Prefeita Sirlene Svartz; vereadora Clarice 
Viola; presidente da Câmara, Ivone Portella, 
e assessor Fernando Ribeiro.

Prefeito em exercício, Alirio Cardoso, 
prefeito licenciado, Luiz Carlos Sanches 
Bueno, e vereador Dinovan Viana e Silva.
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Em viagem
Entre os dias 13, 14 e 15, o deputado Artagão Júnior cumpriu extensa agenda 
pela região Oeste do Estado, passando por Itaipulândia, Lindoeste, Santa Tereza 
do Oeste, Cascavel, Campo Bonito, Diamante do Sul, Nova Laranjeiras e 
Laranjeiras do Sul. Confira:

Itaipulândia

Em Itaipulândia, no dia 13, o deputado Artagão Júnior participou de uma reunião 
com lideranças políticas de municípios da região. O parlamentar esteve reunido 
com o vereador e presidente do PMDB de Itaipulândia, Nei Boiadeiro, e com o 
ex-prefeito Lotário Otto Knob. Também esteve com o vereador Elmo Pauli, de 
Missal, com o presidente do PMDB, Adelar Correa, além de demais vereadores, 
presidentes de partidos e lideranças de toda a região oeste.
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Em Lindoeste, no dia 13, o deputado participou de uma reunião com o prefeito 
Silvio Santana, secretários e funcionários da prefeitura.
O parlamentar destacou as ações em prol do município e recebeu novas 
reivindicações, como o pedido para interceder pela construção da sede própria 
da APAE.

Mais Médicos

O deputado também conheceu o médico cubano Carlos Gomez Esquivél, que 
estava em seu primeiro dia de trabalho, contratado através do programa do 
governo federal Mais Médicos. 

Lindoeste
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Santa Tereza do Oeste

Em Santa Tereza do Oeste, no dia 13, o deputado Artagão Júnior participou de 
uma reunião na prefeitura, com o prefeito Amarildo Rigolin, sua equipe, 
vereadores e demais lideranças.

O parlamentar destacou as ações em prol do município, como a recente 
licitação do PAM, onde Santa Tereza do Oeste está recebendo R$ 350 mil 
para pavimentação asfáltica no distrito de Santa Maria. Também foi discutido o 
projeto do Dnit-PR de duplicação da BR-163, que passa pelo distrito, e o 
projeto de pavimentação ligando o centro da cidade ao parque industrial, às 
margens da BR-277. Artagão Júnior ainda acompanhou a entrega do totem de 
autoatendimento do Detran-PR e recebeu solicitações da Secretaria de 
Esporte do município. 
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Cascavel

Ainda no dia 13, o deputado Artagão Júnior participou da entrega do título de 
“Benfeitor do Oeste” ao governador Beto Richa, em Cascavel.
O título foi concedido pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná 
(Amop). A solenidade foi realizada no salão social da Coopavel.

A homenagem é um reconhecimento da Amop pelos serviços prestados ao 
conjunto dos 52 municípios associados à entidade. A solenidade contou com a 
presença de prefeitos, vereadores e lideranças de diversos setores.
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No dia 14, o deputado Artagão Júnior iniciou suas atividades visitando o 
município de Campo Bonito, quando participou de uma reunião de trabalho com 
o prefeito Gilmar Bernardi, o vice Omar Eid, secretários e funcionários da 
prefeitura. Também participou o vereador Mario Weber, entre outros vereadores 
e lideranças.
Na oportunidade, foi solicitada a intervenção do deputado Artagão Júnior para 
que seja dada agilidade aos projetos do município que tramitam nas secretarias 
do Estado, além de discutirem os cenários políticos estadual e federal. 

Campo Bonito
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Diamante do Sul

Em Diamante do Sul, no dia 14, o deputado Artagão Júnior esteve no município 
de Diamante do Sul, ocasião em que almoçou e participou de uma reunião com 
o prefeito Darci Tirelli, secretários e vereadores.
Além dos projetos do município, foi discutida a retomada das obras de 
construção de 40 unidades habitacionais. 
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Nova Laranjeiras

Ainda no dia 14, em Nova Laranjeiras, o deputado Artagão Júnior participou de 
uma reunião na Câmara de Vereadores. Organizada pelo 1º secretário da 
Câmara, José Luiz Wittmann, a reunião contou com a presença do prefeito 
José Lineu Gomes, do vice Luiz Alcides Wittmann, do presidente da Câmara, 
Altamiro Scheffer,  vereadores e demais lideranças. Além de discutirem 
assuntos gerais de interesse do município, solicitaram a intervenção do 
deputado na Secretaria de Educação. O pleito é da Escola Estadual Indígena 
Candoca Tanhprag Fidencio, que solicita a construção de mais salas de aula, 
laboratórios de informática e a construção da quadra esportiva. 
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Laranjeiras do Sul

No dia 15, o deputado Artagão Júnior prestigiou a Expoagro 2014, em 
Laranjeiras do Sul, onde foi recebido pela prefeita Sirlene Svartz, pelo vice Ivan 
Theo, secretários e vereadores.
No estande da prefeitura, o deputado reforçou seu compromisso de trabalho 
em parceria com a administração municipal e destacou os recursos viabilizados 
junto ao Governo do Estado, como os R$ 721 mil para a construção do novo 
Centro de Saúde da Barão. Artagão Júnior visitou todos os estandes da feira, 
cumprimentando empresários, expositores e a população em geral. No seu 
discurso de abertura, o deputado destacou o agronegócio e a dedicação e 
organização da Sociedade Rural de Laranjeiras do Sul, no apoio e estímulo à 
agricultura familiar.

Ainda na feira, o deputado fez a entrega oficial de um caminhão coletor de lixo 
(R$ 211 mil), com recursos do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios). 
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ATENDIMENTOS
No dia 18, novos atendimentos no gabinete. Confira:

FERNANDES PINHEIRO

NOVA LARANJEIRAS

Prefeito Oziel Neivert e o vereador Izaias Kuller

Vereadores Gabriel Espindola e Luís Carlos Dufeck

PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA DE CALÇAMENTO  

No dia 19, o deputado Artagão Júnior 
confirmou na Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (Seab) e na Secretaria da 
Fazenda (Sefa), que seis municípios de 
sua base de atuação estavam recebendo 
a primeira parcela referente ao programa 
“Caminho das Pedras”: Irati, 
Guamiranga, Guarapuava, 
Lidianópolis, Lunardelli e Marilândia 
do Sul.

O valor total de cada convênio é de 
aproximadamente R$ 1,1 milhão, que 
são destinados a obras de calçamento 
com pedras irregulares em estradas do 
interior.



Também no dia19, uma comitiva de Porto Barreiro liderada pela prefeita Marinez 
Crottti esteve com o deputado Artagão Júnior, quando foram confirmadas novas 
obras para o município.
A prefeita esteve acompanhada do vice Jean dos Santos, do secretário 
administrativo José Crotti e dos vereadores Jorge Pereira Matoso, Izaira Wolff, 
José Carlos Zampoli (1º secretário da Câmara), Valmir Scarpari (vice-presidente) 
e Claudir Crotti (presidente).

Quadra coberta no colégio Gabriela Mistral

O deputado Artagão Júnior confirmou que o projeto de cobertura da quadra do 
Colégio Estadual Gabriela Mistral está garantido e que a Secretaria de Educação 
deve lançar em breve o edital de licitação.

Poços artesianos

Também foi confirmada a viabilização de dois poços artesianos, cujos convênios 
serão assinados com o Instituto das Águas, o qual já autorizou o atendimento do 
pleito. Os poços serão construídos nas comunidades de São Miguel e Honório 
Babinski. 

17Março/2014

Conquistas para Porto Barreiro
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ATENDIMENTOS
Ainda no dia 19, novos atendimentos no gabinete. Confira:

ARAUCÁRIA

PARANAGUÁ

ITAIPULÂNDIA

Vereador Ivan Aparecido Hrescak, o Ivan da Fafipar

Vereadores Francisco Cabrini e Pedro da Gazeta e 
assessor do deputado, Vilson Goinski

Vereadores Adolfo Florêncio Preis, Diacir Ferreira (Mussa) e 
Claudinei Vieira (Nei Boiadeiro)
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Em viagem
Entre os dias 20 e 21, o deputado Artagão Júnior cumpriu extenso roteiro de 
viagens pelo Vale do Ivaí e reigião central do Estado. Confira:

Grandes Rios

O primeiro município visitado foi Grandes Rios, onde foi recebido com um café 
da manhã pelo casal de ex-prefeitos Eliane e Gilberto Ricieri. Também 
estiveram vereadores e lideranças locais. 
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Rio Branco do Ivaí

Em Rio Branco do Ivaí, o deputado Artagão 
Júnior participou de audiência pública sobre o 
asfaltamento da estrada que liga o município a 
Cândido de Abreu.  

Na presença do prefeito de Rio Branco do Ivaí, 
Gerôncio Carneiro Rosa, do prefeito de Cândido 
de Abreu, Junior da Rádio, além de lideranças 
políticas da região, o deputado afirmou que é 
necessário que todo o trecho, de 
aproximadamente 30 km, seja estadualizado. Por 
isso, assumiu o compromisso de fazer o projeto 
de lei para estadualizar o trecho de 22,10 Km, de 
Rio do Tigre a Cândido de Abreu. A outra parte 
da estrada, de 11,32 km, na PR-535, que liga Rio 
Branco do Ivaí ao Rio do Tigre, já é de 
competência do Governo do Estado.  
O deputado explicou que é necessária a 
estadualização para que o DER possa começar a 
fazer a manutenção, e, em seguida, o projeto de 
asfaltamento. Ainda segundo o parlamentar, uma 
obra desta envergadura requer investimentos de 
cerca de R$ 60 milhões. Por isso, o mais 
adequado seria dividir a obra em três etapas de 
dez quilômetros.  
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Rosário do Ivaí

Em Rosário do Ivaí, o 
parlamentar foi recebido na 
residência do ex-prefeito Orlando 
Alves de Almeida, onde esteve 
em reunião política com demais 
lideranças do município.

Cruzmaltina

Em Cruzmaltina, participou de 
uma reunião política com o vice-
prefeito Carlinhos Pastori, 
vereadores e lideranças locais.

Na oportunidade, o deputado 
reforçou a sua disponibilidade de 
trabalho pelo município. 
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São João do Ivaí

Em São João do Ivaí, ainda no dia 20, o deputado Artagão Júnior fez a entrega 
de um caminhão basculante, adquirido através de financiamento na 
Sedu/Paranacidade, no valor de R$ 185 mil. Também anunciou a liberação de 
aproximadamente R$ 1,1 milhão para calçamento com pedras irregulares em 
estradas do interior e a perfuração de um poço artesiano.

O deputado foi recebido pelo prefeito Fábio Hidek, pela vice Carla 
Emerenciano, secretários, vereadores e lideranças. O deputado federal 
Sandro Alex também esteve na solenidade, quando fez a entrega de uma pá 
carregadeira e anunciou investimentos na saúde. 
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Bom Sucesso

No município de Bom Sucesso, o 
deputado Artagão Júnior esteve reunido 
com o prefeito Maurício Aparecido de 
Castro (Ná do Açougue), com o vice 
Alduino Lucio Romani (Lucio do 
Escritório), secretários, vereadores e 
lideranças.
O evento foi realizado na Casa da 
Amizade do Rotary Clube e proporcionou 
a discussão de demandas pontuais do 
município. O prefeito Ná pediu a 
intervenção do deputado na liberação dos 
recursos para pavimentação de 6 km com 
pedras irregulares em estradas do interior 
e melhorias para o hospital municipal.

O prefeito e sua equipe agradeceram 
Artagão Júnior pela viabilização do ônibus 
da APAE e pelos demais atendimentos 
que vem realizando em favor do município. 
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São Pedro do Ivaí

No dia 21, o deputado Artagão Júnior começou o dia visitando São Pedro do 
Ivaí, onde foi recebido pelos ex-prefeitos Luiz Bento e Cristiane Bento Zulian, 
pelos vereadores Rildo da Padaria, Wagner Ascencio (Turcão), Marquinhos 
Mascate, Neri do Foto e Pimba. Também estiveram o ex-vereador Zé da Horta 
e lideranças locais.

O deputado manifestou o seu carinho pelo município e mais uma vez colocou o 
seu gabinete à disposição. Para tanto, ressaltou o parlamentar, é necessário 
que a prefeitura encaminhe os projetos.   

24
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Lunardelli

Em Lunardelli, Artagão Júnior 
participou de uma reunião com 
o prefeito Padre Hilário, vice 
Mazinho, secretários, 
vereadores e funcionários da 
prefeitura.

O deputado discutiu as 
demandas do município, como o 
programa para a construção de 
calçadas e o projeto do PAM, 
além discutir demais projetos 
que devem ser trabalhados este 
ano. 
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Manoel Ribas

No município de Manoel Ribas, 
o deputado Artagão Júnior 
almoçou com o ex-prefeito 
Valentin Darcin, com o 
presidente da Câmara, Wilmar 
Dircksen, e demais lideranças 
políticas.

Cândido de Abreu

Finalizando o roteiro do dia 
21, o deputado Artagão Júnior 
passou por Cândido de Abreu, 
quando se reuniu com o 
prefeito Junior da Rádio, com 
o vice Dr. Samuel, o ex-
prefeito Olgierd Malanowski 
(Nhunho), o presidente da 
Câmara, Josnei Freitas, o 
vereador Pedrinho do Posto e 
secretários.

A intenção da reunião foi 
discutir prioridades a serem 
trabalhadas junto ao Governo 
do Estado para que os 
convênios sejam celebrados 
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No dia 24, o deputado Artagão Júnior acompanhou três prefeitos de sua base de 
atuação em evento na Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano). Na 
oportunidade, foram assinados convênios do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios) e anunciados o repasse das primeiras parcelas.

CAMPINA DO SIMÃO, NOVA CANTU E LARANJEIRAS DO SUL  

Campina do Simão

Nova Cantu

Laranjeiras do Sul

O prefeito de Campina do Simão, 
Laureci Miranda, assinou convênio no 
valor de R$ 300 mil, cujos recursos 
serão aplicados na aquisição de um 
terreno para a construção de 
barracão industrial, além das 
construções do muro do cemitério e 
de uma capela mortuária.

O prefeito de Nova Cantu, Airton 
Agnolin, também assinou convênio. 
Com recursos de R$ 330 mil, serão 
adquiridos dois caminhões, um 
basculante e outro para a coleta e 
distribuição de leite.

Já a prefeita de Laranjeiras do Sul, 
Sirlene Svartz, recebeu a primeira 
parcela do PAM. O valor integral do 
convênio é de R$ 500 mil, que estão 
sendo utilizados em recape asfáltico 
e na aquisição de um caminhão 
basculante. 
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No dia 25, o deputado Artagão Júnior reapresentou o projeto da “Nota Fiscal 
Paranaense” ao novo secretário da Fazenda do Paraná (Sefa), Luiz Eduardo 
Sebastiani. Similar à Nota Fiscal Paulista, a iniciativa do parlamentar consiste em 
estimular o consumidor a pedir a nota ou cupom fiscal no momento da compra.
Artagão Júnior já havia proposto a criação do programa em 2011, através da 
indicação legislativa 2328/11, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. No 
entanto, foi rejeitada pela Sefa, sob a justificativa de não dispor de recursos para 
investir na informatização e aparelhamento necessários para a viabilização do 
programa.

“A exemplo de como ocorre em São Paulo, é um incentivo para que os 
cidadãos que adquirem mercadorias exijam do estabelecimento comercial o 
documento fiscal. Os consumidores que informarem o seu CPF ou CNPJ no 
momento da compra poderão escolher como receber os créditos e ainda 
concorrerão a prêmios”, disse o deputado.  

O Programa Nota Fiscal Paulista devolve 30% do ICMS efetivamente recolhido 
pelo estabelecimento a seus consumidores.

“Toda vez que vou para São Paulo e vou fazer alguma compra, no mercado, 
por exemplo, o atendente no caixa pede ‘nota fiscal paulista?’. É fantástico”, 
argumentou o parlamentar.

O secretário corroborou dizendo que “a iniciativa é uma ferramenta de apoio ao 
fisco na redução de sonegação fiscal, aumentando a arrecadação tributária, 
uma vez que cria a cultura de exigir o documento fiscal em todas as 
operações de consumo”.
Sebastiani ainda afirmou que a implantação da Nota Fiscal Paranaense é tida 
como meta em sua gestão e que a participação do deputado Artagão Júnior é 
importante no sentido de reforçar a consciência sobre os benefícios que o 
programa vai oferecer à população paranaense.
Acompanhou a audiência o assessor jurídico do deputado, Nelti Gonçalves.

‘‘NOTA FISCAL PARANAENSE’’ É PROPOSTA NOVAMENTE  
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DELEGACIAS CIDADÃS EM PARANAGUÁ E IVAIPORÃ  

Também no dia 25, em audiência com o novo secretário de Segurança Pública do 
Paraná, Leon Grupenmacher, o deputado Artagão Júnior recebeu a confirmação 
da construção das delegacias cidadãs em Paranaguá e Ivaiporã.

O projetos arquitetônicos, que são padrão, estão concluídos. A delegacia em 
Paranaguá será construída em um terreno do Estado, ao lado do 9º BPM. Já em 
Ivaiporã, a prefeitura doou o terreno, que fica em frente ao fórum. Grupenmacher 
disse que as obras estão previstas no Orçamento do Estado e que em breve deve 
ser lançado o edital de licitação.

Presente na audiência, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, informou que o terreno 
possui quatro mil metros quadrados.

“É uma necessidade muito grande. A nossa delegacia tem mais de 35 anos. 
O espaço é ruim. A delegacia cidadã vai proporcionar maior qualidade no 
atendimento, tanto para quem trabalha, como para a população em geral, 
pois se trata de um novo conceito de delegacia”, disse o prefeito.

A delegacia cidadã é um novo modelo de atendimento em delegacias no Paraná, 
com espaços específicos e reservados para separar vítimas de agressores e 
possibilidade de auxílio de assistentes sociais e psicólogos, quando necessário.

Carceragem

O prefeito de Ivaiporã ainda reiterou o pedido da construção de uma nova 
estrutura carcerária. “A nossa estrutura hoje funciona como delegacia e 
carceragem. Tem capacidade para 40 presos, mas comporta em torno de 
100”, explicou Carlos Gil.
O secretário de Segurança recebeu o pleito e se comprometeu a interceder pelo 
município na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que é pasta 
responsável pela tramitação.
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UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA NOVE MUNICÍPIOS DA BASE LARANJEIRAS DO SUL EM AUDIÊNCIA COM BETO RICHA  

Ainda no dia 25, o deputado Artagão Júnior acompanhou a prefeita de 
Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, em audiência com o governador 
Beto Richa.
A prefeita agradeceu pelos investimentos que o Governo do Estado 
vem realizando no município, com a intervenção do deputado. “Temos 
investimentos na rede de esgoto, a nova unidade do Colégio José 
Marcondes Sobrinho, os seis quilômetros com pedras irregulares, 
a pavimentação asfáltica, o caminhão coletor de lixo, a UBS da 
Barão”, resumiu a prefeita, destacando a expectativa da liberação da 
nova sede da Ciretran e a delegacia cidadã.

Campus da Unicentro

O deputado Artagão Júnior e a prefeita Sirlene aproveitaram a 
audiência para reforçar o pedido da instalação do campus definitivo da 
Unicentro. Hoje, Laranjeiras do Sul possui o campus avançado da 
universidade, ofertando os cursos de Pedagogia e Secretariado 
Executivo. O custo geral do município passa de R$ 700 mil por ano 
para a manutenção do campus, o que prejudica os investimentos em 
outras áreas.

“Já conversamos com o secretário de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, João Carlos Gomes, para que, de imediato, o 
Governo do Estado assuma estes custos que são absorvidos pela 
prefeitura, enquanto tramita o processo de criação do campus”, 
reforçou Artagão Júnior.

O secretário de governo do Paraná, Cezar Silvestri, acompanhou a 
audiência com o governador.
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ATENDIMENTOS
Ainda no dia 25, novos atendimentos no gabinete. Confira:

IBEMA

CAMBIRA

KALORÉ

Vereador Decio Bochio, ex-
vereador Amarildo Spadin, 
engenheiro agrônomo Rafael 
Caldas e os companheiros 
Denival Chiles e Valdomiro 
Pernambuco. 

Prefeito Maurílio dos Santos.

Vereadores Paulo Passos, José 
Bonfim, Nilson Sotel, Antoninho 
de Lara, Nereu Glaba, Dilso 
Padilha, José dos Santos e 
Algacir da Silva Dias. 
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DEMANDAS DE PARANAGUÁ SÃO LEVADAS AO GOVERNADOR  

No dia 26, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de Paranaguá, 
Edison Kersten, em audiência com o governador Beto Richa, quando foi pedido 
atenção especial à construção da Delegacia Cidadã, que aguarda a autorização 
para ser licitada.

Aquário Marinho de Paranaguá

Obras de revitalização no entorno do Aquário Marinho de Paranaguá também 
foram discutidas. A prefeitura, em parceria com a Ecoparaná e a Secretaria do 
Planejamento e Coordenação Geral do Estado, desenvolveu amplo projeto, 
contemplando obras na praça ao lado do aquário, a construção de um novo 
mercado de peixes e a construção de uma estação náutica, além de outras 
melhorias. A previsão de investimento do Governo do Estado passa de R$ 10 
milhões. O deputado e o prefeito ainda se encontraram no Palácio Iguaçu com o 
secretário do Planejamento, Cássio Taniguchi, que afirmou que o projeto está em 
fase adiantada.

Demais pleitos

Também foi solicitada agilidade na liberação dos recursos para obras de melhorias 
na Ilha do Mel, a reestruturação da ponte da Ilha dos Valadares e a retomada da 
obra do Centro da Juventude, que está parada desde o começo de 2011. 
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No dia 27, o deputado Artagão Júnior cumpriu 
agenda em Guarapuava.
O parlamentar almoçou com os diretores da 
Cooperativa Agrária Agroindustrial, de Entre Rios, 
quando foram discutidas demandas das colônias, 
como recuperação de estradas e a construção de 
um destacamento policial. Receberam o deputado 
o presidente Jorge Karl, o vice Manfred Majowski 
e o diretor financeiro, Arnaldo Stock. 
Também esteve na Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios, reunido com a 
presidente Hildegard Victoria Reinhofer e a 
secretária Christina Zehr, que falaram do 
Projeção (Projeto Jovens em Ação), que atende 
mais de 1000 crianças e adolescentes por 
semana com a oferta de oficinas 
profissionalizantes. 

Logo após, visitou a Associação Canaã de 
Proteção aos Menores, que também realiza 
trabalho social com crianças e adolescentes. Em 
seguida, acompanhou o andamento das obras da 
sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Centro-Oeste, ao lado da diretora executiva 
Solange Rossetin e da diretora administrativa Ane 
Albert. A inauguração do prédio, que teve 
investimentos aproximados de R$ 500 mil, 
oriundos do Governo do Estado e do Ministério da 
Saúde, está marcada para o próximo dia 15 de 
abril.

Em viagem
Entre os dias 27 e 28, o deputado Artagão Júnior cumpriu agenda em 
Guarapuava, Cantagalo e Laranjeiras do Sul. Confira:

Guarapuava



34Março/2014

Ainda em Guarapuava, no dia 27, o deputado Artagão Júnior 
participou de uma reunião, no escritório regional na noite, com 
aproximadamente 30 mulheres que estão em processo de filiação ao PMDB. 
Acompanhado do vereador peemedebista Rodrigo Crema e dos assessores 
Chico Anciutti e Zilma Daun, o deputado, que é presidente do diretório 
municipal do partido, falou da importância da mulher na política para dar 
maior representatividade às causas femininas. Artagão Júnior também falou 
que está trabalhando para que a fundação Ulysses Guimarães ministre em 
Guarapuava o curso Políticas Públicas de Gênero, que revê parte da história 
das mulheres no Brasil e avalia conceitos como igualdade de gênero. O curso 
ainda traz temáticas como a violência contra as mulheres, saúde, direitos e 
mercado de trabalho. Atualmente, o diretório do PMDB no município está 
trabalhando para formar o PMDB Mulher. Ao todo, o diretório guarapuavano 
possui cerca de 1200 filiados. 

Deputado fala da importância da 
mulher na política

No dia 28, também em Guarapuava, o deputado foi recebido pelo comandante da 
26º GAC (Grupo de Artilharia de Campanha), tenente-coronel Eduardo Netto dos 
Reis. Artagão Júnior esteve na companhia do Professor Acir Edeling, 
oportunidade em que o comandante falou dos projetos sociais do GAC. Logo 
após, esteve com o subcomandante do 16º BPM, capitão Joas Marcos Carneiro 
Lins.

Com os comandos do 26º GAC e do 16º BPM
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Cantagalo

Continuando no dia 28, o deputado Artagão Júnior visitou Cantagalo, 
onde almoçou com lideranças locais e anunciou a autorização oficial 
para dar início nas obras do novo calçamento, com recursos do 
PAM. A obra, conforme o prefeito Everson Konjunski, será realizada 
no trecho que liga as Vilas Maria Augusta e Dariana até a Vila 
Realejo, Vila Nova e Vila Verde, que atualmente é uma estrada de 
chão. "O sofrimento com poeira em dias de sol e com barro em 
dias de chuva estarão com dias contados. Esse é mais um 
projeto pelo qual lutamos muito e agora é realidade", 
comemorou.
O recurso para construção, de aproximadamente R$ 340 mil, já está 
liberado. A próxima fase é a licitação da empresa que realizará a 
obra. "Cantagalo merece. Nunca na história dessa cidade vieram 
tantos recursos, tanta mudança. Isso é resultado da seriedade, 
do respeito que o governo municipal tem pelo povo. E aqui 
vocês tem um amigo, para ajudar no que for preciso", afirmou o 
deputado Artagão Júnior.
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Laranjeiras do Sul

Ainda no dia 28, o deputado Artagão 
Júnior foi a Laranjeiras do Sul, 
quando foi assinada a ordem de 
serviço para a construção do Centro 
de Saúde da Barão. O novo prédio 
será edificado no terreno ao lado da 
atual Secretaria de Saúde. A 
estrutura terá mais de 721 metros 
quadrados e receberá R$ 925 mil em 
investimentos
O deputado, acompanhado do 
secretário estadual de Saúde, 
Michele Caputo Neto, foi recebido 
pela prefeita Sirlene Svartz, pelo vice 
Ivan Theo, secretários e vereadores, 
oportunidade em que também foi 
inaugurada a Unidade da Saúde da 
Família – USF na região do Lago. 
Quase R$ 500 mil foram investidos 
para edificar os mais de 256 metros 
quadrados. Moderno e dinâmico, o 
espaço conta com consultórios 
específicos para as áreas de 
pediatria, odontologia, ginecologia 
cardiotocografia, além de sala de 
enfermagem, inalação, esterilização, 
imunização e curativos, farmácia e 
demais instalações que trazem 
comodidade tanto para os 
profissionais como para os usuários.
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Reserva

No dia 30, o deputado Artagão Júnior 
votou a pegar a estrada, quando visitou o 
município de Reserva. Na oportunidade, 
prestigiou as festividades da 9ª Festa do 
Tomate, que também comemorou o 93º 
aniversário de emancipação do 
município. O parlamentar foi recebido 
pelo prefeito Luizinho Vosniak, sua 
equipe, vereadores e lideranças, quando 
cumprimentou a população local e 
prestigiou o Rodeio Country.
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em março.

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Com fotos e 
informações do 
jornalista Beto 
Garcia

Fique por dentro das notícias diárias 

acessando o site: www.artagaojunior.com.br               

Siga também no             @artagaojunior            

Gabinete Parlamentar

Asse
Praça Nossa Senhora da Salete, 

Térreo – Gabinete 5
CEP 80.530-911

Fone: (41) 3350-4079/3253-0005
Centro Cívico – Curitiba/PR

E-mail: 
Twitter: @artagaojunior

mbleia Legislativa do Paraná

S/nº, 

artagaojunior@alep.pr.gov.br
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