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No dia 1º, o deputado Artagão Júnior recebeu o ex-prefeito de Novo Itacolomi e técnico da 
Emater, Moacir Andreolla.

“Sempre é bom estar visitando o deputado Artagão Júnior e os amigos do gabinete. A nossa 
parceria rendeu muitos frutos para Novo Itacolomi, como diversas obras e melhorias em todas as 
áreas”, comentou o ex-prefeito. 

No dia 2, o prefeito em exercício de Lindoeste, David Pereira de Andrade, esteve no gabinete. Ele 
presentou projeto de recape asfáltico em diversas ruas da cidade. “Estamos contando com a 
interferência do deputado junto à Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano) e DER-PR para 
conseguirmos os recursos necessários para as obras”, disse o prefeito em exercício.

Os recursos para a execução dos projetos giram em torno de R$ 1 milhão.  

NOVO ITACOLOMI

LINDOESTE

Dia 1o

Dia 2
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Deputado pede agilidade ao 
governador para licitar a 
Delegacia Cidadã de Ivaiporã

Também no dia 2, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de Ivaiporã, Carlos 
Gil, em audiência com o governador Beto Richa.

Na pauta, foi solicitada agilidade na liberação do processo licitatório da Delegacia 
Cidadã. O valor estimado da obra gira em torno de R$ 5 milhões.

“Está tudo certo. Já doamos o terreno, o projeto de implantação está pronto. Esperamos 
que até março a obra seja licitada”, disse o prefeito.

O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, acompanhou a reunião.
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Ainda no dia 2, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito de Lidianópolis, Celso 
Antonio Barbosa (Magrelo), acompanhado dos vereadores Sérgio Carlos, Saulo Guerra e 
Paulinho da Fábrica.

Juntamente com a assessoria do parlamentar, eles foram à Funasa (Fundação Nacional 
de Saúde), onde receberam a doação de oito caminhonetes traçadas usadas que estarão 
a serviço da prefeitura. 

No dia 3, o prefeito de Pinhão, Dirceu de Oliveira, esteve no gabinete.

“Estamos no início do ano, então estamos retomando as visitas às secretarias para tratar 
das demandas do nosso município. A intervenção do deputado Artagão Júnior é muito 
importante para as liberações de recursos e a realização dos projetos com a parceria do 
Governo do Estado”, disse o prefeito. 

LIDIANÓPOLIS

PINHÃO
Dia 3

Dia 2
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Ponte sobre o Rio Bulha em 
Godoy Moreira terá investimento 
de mais de R$ 4,7 milhoes~

A reconstrução da ponte sobre o Rio Bulha na PR-650 
em Godoy Moreira terá investimentos do Governo do 
Estado que ultrapassam R$ 4,7 milhões. A obra foi 
discutida com o prefeito Pirmis de Oliveira e com o 
diretor-presidente do DER, Nelson Leal Junior, no dia 4. 

De acordo com o levantamento da equipe técnica do 
DER-PR a ponte está condenada, e por isso foi 
priorizada no início das obras de elevação da PR-650.

“Enfim as obras estão prestes a começar. Foi um 
trabalho árduo que contou com a intervenção do 
deputado Artagão Júnior. As próximas obras serão na 
Água do Sapo e na Água do Mangueirão, para 
definitivamente solucionarmos os problemas de 
transbordamento do rio que nos deixa ilhados”, disse o 
prefeito Primis de Oliveira. 
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No mesmo dia 4, a prefeita de Laranjeiras do 
Sul, Sirlene Svartz, pediu a intervenção do 
deputado Artagão Júnior junto ao Governo do 
Estado para que seja criado o decreto para a 
instalação da Companhia Independente da 
Polícia Militar no município.

De acordo com o artigo 4º da Lei 18.662 de 
22 de dezembro de 2015, o poder executivo 
está autorizado a criar a companhia 
independente da PM em Laranjeiras do Sul.

Laranjeiras do Sul pede apoio de 
Artagão Júnior para criação da 
Companhia Independente da PM

"Agora precisamos trabalhar para que o 
governo estabeleça uma data para o decreto, 
para que a lei saia do papel. Certamente será 
um avanço para a segurança de Laranjeiras 
do Sul e toda a região”, disse o deputado. 
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Cohapar sinaliza a doação 
de 15 casas pré-moldadas 
para Marilândia do Sul

Medidas para amenizar os estragos 
causados pelas fortes chuvas em 
Marilândia do sul foram discutidas no 
gabinete no dia 4..

O prefeito Pedro Sérgio Mileski ainda foi 
à Cohapar (Companhia de Habitação do 
Paraná), onde foi sinalizada a doação de 
15 casas pré-moldadas. Ao todo, cerca 
de 50 casas tiveram estragos parcial ou 
total. Além disso, 25 pontes foram 
danificadas e 500 quilômetros de 
estradas estão com obstrução.

“Nós ainda vamos conversar com as 
famílias que tiveram as casas atingidas 
pelas enchentes, principalmente aquelas 
cuja casa está em área de risco, na 
encosta do rio. Precisamos saber se 
estão dispostas a saírem do local”, 
afirmou o prefeito. 
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Ex-prefeito de Inácio Martins 
pede intervenção
No dia 11, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o ex-prefeito de Inácio Martins, 
Junior Benato, que trouxe demandas do 
município.

“Estamos reforçando o pedido da 
instalação de uma torre da TIM no distrito 
de Góes Artigas. São cerca de 150 
famílias, que estão a 25 km do centro da 
cidade. Ainda há outra comunidade com 
aproximadamente 30 famílias que poderão 
ser atendidas pela mesma torre”, explicou 
Junior Benato.

Outro pleito é a recomposição da pista 
danificada na localidade do Cerro do Leão, 
na PR-364, rodovia que liga Inácio Martins 
e Irati. Houve deslocamentos de talude de 
aterro em dois trechos, bloqueando 
parcialmente a pista.

O deputado adiantou que a obra já foi 
licitada e a ordem de serviço será dada 
dentro dos próximos dias.

Outra obra que também aguarda ordem de 
serviço é o conserto de afundamento da 
pista no trecho que liga Inácio Martins a 
Góes Artigas.

Ambas as obras terão um investimento do 
Governo do Estado superior a R$ 1,5 
milhão. 

8
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No dia 15, o deputado Artagão Júnior 
foi recebido pelo presidente da 
Companhia de Habitação do Paraná 
(Cohapar), Abelardo Lupion. Durante a 
reunião, eles discutiram projetos 
habitacionais para beneficiar a 
população de baixíssima renda, 
através do Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza.

Lupion destacou que os recursos 
deste programa só serão liberados 
graças ao apoio da Assembleia 
Legislativa do Paraná, que aprovou o 
projeto proposto pelo Governador Beto 
Richa. “Teremos cerca de R$130 
milhões por ano, vindos 
exclusivamente do Governo do 
Paraná, para construir moradias para 
famílias carentes, que mais 
necessitam. Este programa está 
sendo viabilizado junto à Secretaria 
Estadual do Trabalho e de 
Desenvolvimento Social, através do 
programa Família Paranaense”, 
explicou o presidente.

Fundo de Combate à Pobreza foi 
pauta da reunião na Cohapar

O deputado declarou que está 
satisfeito com o trabalho da Cohapar, 
que tem cumprido o seu papel e está 
realizando o sonho de milhares de 
famílias em todo o Estado. “Vim 
conhecer os projetos da companhia 
para 2016 e estou satisfeito ao ver 
que, em meio à situação difícil que o 
país está passando, o trabalho não 
para. Nossa missão como gestores 
públicos é ajudar as famílias que mais 
precisam e isso está acontecendo”, 
concluiu o deputado.

Participaram da reunião o chefe de 
gabinete da Cohapar, João Naime 
Neto e o assessor do deputado, 
Maycoln Sostag.

Dia 15
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Dia 16
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Nomeação de 2,8 mil policiais 
militares, bombeiros e delegados

No dia 16, o deputado Artagão Júnior 
participou da solenidade de nomeação 
de 2.212 policiais militares, 608 
bombeiros militares e 64 delegados da 
Polícia Civil.

Os profissionais foram aprovados em 
concurso público e, após a nomeação, 
passarão por formação específica em 
suas áreas de atuação.

“Após o período de formação destes 
profissionais, eles serão distribuídos 
para atuarem nos municípios. Já temos 
discussões avançadas com o sectário 
de Segurança, Wagner Mesquita, com 
o delegado-geral da Polícia Civil, Julio 
Reis, com o comandante-geral da PM, 
coronel Maurício Tortato, e também 
com o comandante do Corpo de 
Bombeiros do Paraná, coronel Juceli 
Simiano Junior. Os municípios da 
nossa base de representação precisam 
de reforço policial, delegados nas 
comarcas, assim como há o pedido da 
militarização de bombeiros 
comunitários. Com este novo efetivo, 
estas demandas serão atendidas”, 
reforçou o deputado. 

- 2.212 policiais militares, 
- 608 bombeiros,
- 64 delegados da Civil.
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O deputado Artagão Júnior recebeu, também no dia 16, o ex-prefeito de Jaguariaíva, Ademar de 
Barros, acompanhado da esposa Renata Ayres Carneiro.

Na oportunidade, discutiram as demandas do município e o atual cenário político. 

A liberação de equipamentos e mobiliário para Unidade Básica de Saúde da Barão, de Laranjeiras do Sul, 
está entre as principais demandas tratadas pela prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, e pelo 
secretário de Governo e Gestão, Gizélio Linhares. Eles estiveram no gabinete no dia 16 e também foram 
à Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) para pedir agilidade.

“Essa é uma grande conquista que teve a intervenção do deputado Artagão Júnior. A obra teve um 
investimento de cerca de R$ 1 milhão, com R$ 720 mil oriundos do Governo do Estado”, enfatizou a 
prefeita.
A obra ficou pronta em setembro de 2015 e aguarda a liberação dos equipamentos e mobiliário para ser 
inaugurada. “Temos a intenção de inaugurar até abril”, reforçou Sirlene Svartz.

JAGUARIAÍVA

LARANJEIRAS DO SUL

Dia 16
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O deputado Artagão Júnior atendeu o prefeito de Cândido de Abreu, Junior da Rádio, no dia 17.

“Estamos solicitando a intervenção do deputado para a liberação de uma van para atender a 
promoção social do município, através do Programa Família Paranaense. Ainda pedimos agilidade 
na liberação dos recursos do programa HospSus, fase 3, para custeio do hospital municipal São 
Francisco de Assis”, explica o prefeito.

Estiveram também no gabinete o secretário de saúde do município, João Carlos Strassacapa; a 
assessora Aridiane Rosa; o presidente do conselho municipal de saúde Renan Romanichen; o 
secretário de finanças, Emerson Luiz Moreira; e os contadores Igor Fernando Maximino da Silva e 
Francisco Setni. 

Também no dia 17, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, quando discutiu com o parlamentar a 
continuidade das obras do bloco 1 do campus da UEM (Universidade Estadual de Maringá) no 
município.

“Temos sinalizado R$ 1 milhão para a conclusão da obra, com recursos provenientes da 
Assembleia Legislativa. A comunidade escolar aguarda a liberação com muita ansiedade. Com as 
obras em andamento, a expectativa é que até o final do ano ela esteja pronta”, disse o prefeito.

CÂNDIDO DE ABREU

IVAIPORÃ

Dia 17
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No dia 18, o prefeito de Rio Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, pediu a intervenção do 
deputado para consertar pontes e bueiros danificados pelas fortes chuvas que caíram no município 
recentemente.

“Além das pontes e bueiros, há desmoronamentos em estradas rurais”, conta o prefeito.

RIO BRANCO DO IVAÍ

13

GODOY MOREIRA

No mesmo dia, o prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, tratou de pleitos. Na Cohapar, o 
prefeito pediu agilidade na liberação de 60 casas, cujas famílias já foram selecionadas com toda a 
documentação entregue. Deste total, 33 casas serão financiadas pelo Banco do Brasil e 27 pela Caixa 
Econômica Federal. No DER-PR, foram solicitadas obras de tapa-buraco e poda de árvores na PR-
650, rodovia onde também há projeto de elevação da pista.

Logo após, na Sanepar, foi pedida a extensão da rede de água na comunidade de Porto Gaúcho.

Dia 18
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O deputado Artagão Júnior confirmou na 
Secretaria de Saúde do Paraná, no dia 19, a 
liberação de recursos para compra de 
equipamentos destinados às Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) de seis municípios. Os recursos 
viabilizados pelo parlamentar totalizam R$ 690 mil. 
Cada município está recebendo R$ 115 mil. São 
eles:

“São recursos que fazem a diferença para estes 
municípios. Sabemos da necessidade de cada 
UBS. Esses equipamentos possibilitam a 
continuidade do bom atendimento ao público. 
Vamos continuar trabalhando para viabilizar cada 
vez mais recursos e melhorias”, disse o deputado. 

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

IMBITUVA

MATO RICO

RIO BRANCO DO IVAÍ

ROSÁRIO DO IVAÍ

SÃO PEDRO DO IVAÍ

Municípios contemplados

Dia 19
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Os vereadores Alessandro Jubanski e Henrique da Saúde, de São João do Ivaí, pediram a intervenção 
do deputado Artagão Júnior na liberação de um aparelho de Raio X para UBS (Unidade Básica de 
Saúde) Bernardo Rosemman. Eles estiveram no gabinete do parlamentar no dia 19.

“O Raio X que temos lá deu o que tinha que dar”, resumiu o vereador Alessandro, referindo-se ao estado 
que o equipamento se encontra.

De acordo com os vereadores, os exames de Raio X são muito frequentes no município, principalmente 
no atendimento aos mais pobres. Devido ao estado precário do aparelho antigo que a UBS possui, a 
prefeitura paga procedimentos particulares para a população, o que está ficando inviável por conta da 
grande demanda.

O deputado estará encaminhando o pedido à Secretaria de Saúde do Paraná.

SÃO JOÃO DO IVAÍ

TURVO
No mesmo dia, o 
prefeito de Turvo, Nacir 
Bruger, discutiu com o 
deputado o andamento 
da obra de calçamento 
no município, com 
recursos da Secretaria 
de Agricultura e 
Abastecimento.

O prefeito pediu a 
intervenção do 
parlamentar para que 
sejam liberados os 
recursos da segunda 
parcela da obra, que já 
teve a medição feita. 

Dia 19
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Entrega de titulação de terras 
para 222 famílias em 
Paranaguá e Pontal do Paraná

Também no dia 19, o 
deputado Artagão Júnior 
acompanhou o governador 
Beto Richa, durante a entrega 
de títulos de terra para 222 
famílias de pequenos 
produtores de Paranaguá e 
Pontal do Paraná. As glebas 
onde vivem são de terras 
devolutas (pertencentes do 
Estado). São 181 famílias que 
tiveram suas propriedades 
tituladas. Em Pontal do 
Paraná, 41 famílias foram 
beneficiadas.

A ação, realizada pelo 
Instituto de Terras, Cartografia 
e Geociências (ITCG), faz 
parte do Programa de 

 

regularização fundiária Minha 
Terra Paraná. Implantado no 
estado em 2011, o programa 
até o momento entregou 
2.770 títulos.  

Dona de um aviário, Ariane 
Mendes Pereira, diz que 
espera o título desde 1992 e 
que teve medo de perder o 
imóvel. “Estar num imóvel 
regularizado é muito bom, 
podemos morar sossegados 
agora”, diz Ariane, que mora 
com o pai e dois filhos.

Esta é a segunda vez que 
Paranaguá recebe a ação. Na 
primeira etapa foram 
entregues 770 títulos. Agora 
mais 181.

“Programa extremamente 
importante do Governo do 
Estado, que traz segurança e 
tranquilidade a todas essas 
famílias que estão recebendo 
as titulações”, disse o 
deputado Artagão Júnior.
 

Dia 19
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Com investimentos de 
R$ 7,6 milhoes, serão 
construídas 103 casas 
em Rio Azul

No dia 23, o prefeito de Rio Azul, Paulo 
Girardi, assinou contrato para a 
construção de 103 casas no município, 
através da Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná), em evento 
realizado no Palácio Iguaçu.

“É a maior conquista desta 
administração. Há muito tempo que Rio 
Azul não tinha uma obra desta 
envergadura”, disse o prefeito, 
acompanhado dos vereadores Jair Boni 
e Leonardo Kostiuczik.

Os investimentos chegam a R$ 7,6 
milhões, financiados através do FGTS. A 
empresa vencedora da licitação é a 
Village Construções Ltda.

“Agradeço ao deputado Artagão Júnior e 
toda sua equipe por ter nos ajudado 
nesta conquista de 103 casas para 103 
famílias. A moradia digna forma uma boa 
família, um bom cidadão e 
consequentemente melhora o mundo”, 
enfatizou Paulo Girardi.

Ao todo, no evento, foram contratadas 
517 casas. Além de Rio Azul, foram 
contemplados os municípios de Ampere, 
Farol, Florestópolis, Mallet, Mariópolis, 
Pérola D’Oeste, Pinhão, Pranchita, 
Santa Maria do Oeste e Terra Rica. Os 
investimentos chegam a R$ 35,2 
milhões.

Desde 2011, o Governo do Estado já 
contratou 105 mil casas, entre as que já 
foram entregues, em fase de projeto e 
em obras. Só na área rural, foram 13 mil 
casas. área rural, foram 13 mil casas. 

~

Dia 23
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Deputado Artagão Júnior pede 
agilidade no DER-PR

Também no dia 23, o deputado Artagão Júnior 
esteve novamente no DER-PR, quando pediu 
ao diretor-geral, Nelson Leal Júnior, agilidade 
no atendimento de pleitos de municípios da 
base.

Entre as prioridades estão a recuperação dos 
trechos da Água do Sapo e da Água das 
Antas na PR-650 em Godoy Moreira. Também 
foi pedido agilidade nos reparos no trevo de 
acesso a Pitanga, e nas obras de rotatória e 
ciclovias na BR-277 em Paranaguá, além da 
Passarela dos Valadares.

Para Jaguariaíva, foi reforçado o pedido de 
redutores de velocidade, assim como quebra-
molas para o distrito de Porto Ubá em 
Lidianópolis.

Em Novo Itacolomi o pleito é também por 
quebra-molas. Em Marilândia do Sul, o 
pedido é para a readequação de estradas 
atingidas pelas fortes chuvas.

Dia 23
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Ainda no dia 23, o prefeito de Teixeira Soares, Ivanor Muller, e o contador da Prefeitura, José 
Rosa, estiveram no gabinete do deputado.

O parlamentar aproveitou para informar de primeira mão que no próximo dia 1º de março será 
assinado convênio com o Detran-PR para obras de sinalização viária na cidade.

Entre projeto e execução, os valores investidos no município serão de R$ 145 mil. 

Uma grande conquista para a comunidade escolar de Lidianópolis foi alcançada no dia 23 a 
Secretaria de Educação voltou atrás e decidiu reabrir a turma do 9º ano do Colégio Estadual Dom 
Pedro I no período da tarde. 

“Estamos muito felizes, pois essa era uma demanda do colégio que vínhamos trabalhando 
incansavelmente. Agradeço muito ao deputado Artagão Júnior por não ter desistido de tentar nos 
ajudar. Fomos muitas vezes à secretaria para que o nosso pedido fosse atendido. Hoje, tivemos 
essa boa notícia”, disse o prefeito Magrelo, acompanhado dos secretários Antonio Andrade 
(Agricultura) e Devair Caetani, o Bila (Compras).

Além de desestruturar o transporte escolar, o fechamento da turma no período estava preocupando 
muitos alunos que trabalham no período da manhã e só têm a tarde para o estudo.

TEIXEIRA SOARES

LIDIANÓPOLIS

Dia 23
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Entrega de maquinário em 
Paranaguá No dia 24, o deputado Artagão Júnior foi a 

Paranaguá, onde juntamente com o prefeito 
Edison Kersten, fez a entrega à Secretaria 
Municipal de Obras Públicas (Semop) de 10 
caminhões, 2 retroescavadeiras e 2 pás 
carregadeiras para reforçar os serviços 
prestados à população.

Os veículos foram adquiridos por meio de 
convênio com a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Urbano (Sedu) no programa 
Paraná Cidade, pelo valor total de R$ 3,2 
milhões.

Além do maquinário que atuará em todas os 
bairros de Paranaguá, serão destinados um 
caminhão, uma pá carregadeira e uma 
retroescavadeira exclusivamente para a Ilha do 
Valadares, assim como mais um caminhão e 
uma retroescavadeira especificamente para a 
localidade da Alexandra e colônias.

"Estamos mudando a realidade da Prefeitura 
com esta entrega de veículos e com nossos 
investimentos, algo que demonstra a prioridade 
do município com a melhoria na qualidade de 
vida das pessoas. A compra destes veículos foi 
feita de forma transparente, com economia de 
recursos pela Secretaria Municipal de Compras 
e Almoxarifado Central, que propiciou 
adquirimos ainda uma compra maior do que o 
esperado de veículos para a Semop", ressaltou 
o prefeito Edison Kersten.

Dia 24



Fevereiro/2016 21

No dia 24,enquanto o deputado cumpria 
agenda em Paranaguá, a prefeita de 
Guamiranga, Telma Fenker, recebia a 
autorização para licitar a reforma da cobertura 
do ginásio de esportes do município, em evento 
realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

O chefe de gabinete do deputado Artagão 
Júnior, Wilson Pilarski, acompanhou a prefeita 
no evento, onde foi recebida pelo governador 
Beto Richa e pela vice Cida Borghetti. Artagão 
Júnior cumpria agenda em Paranaguá.

Os recursos de R$ 260.899,28 foram 
viabilizados através das linhas Sistema de 
Financiamento aos Municípios (SFM) e 
Programa de Aquisição de Máquinas e 
Equipamentos para as Prefeituras (Promap), 
operacionalizadas em parceria pela 

Prefeita Telma recebe 
autorização para licitar 
obras no ginásio de esportes 
de Guamiranga

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Fomento Paraná.

Ao todo, o governador Beto Richa autorizou 
licitações e homologações das obras em 25 
municípios. Outros cinco municípios 
assinaram novos contratos de financiamento 
com a Fomento Paraná. Os investimentos 
totais somam recursos de R$ 35 milhões. 

Dia 24
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Lindoeste e Marilândia do Sul

Ainda no dia 24, o deputado Artagão Júnior 
atendeu os prefeitos Silvio Santana 
(Lindoeste) e Pedro Sérgio Mileski 
(Marilândia do Sul).

O prefeito Silvio, além de tratar dos projetos 
do município, convidou o parlamentar para 
participar da 7ª Expolin – Exposição e Feira 
de Indústria, Comércio, Agricultura e 
Pecuária do município.

Já o prefeito Pedro Sérgio discutiu pleitos, 
como a melhoria de estradas e pontes que 
foram afetadas pelas chuvas em Marilândia 
do Sul. Os projetos se encontram no DER-
PR. Também está sendo tratado na Cohapar 
a viabilização de casas pré-moldadas para 
atender as famílias que tiveram as 

residências danificadas pelas enchentes. Até 
o momento, a companhia de habitação já 
sinalizou a doação de 15 casas.

Pedro Sérgio e a primeira-dama e secretária 
de Assistência Social, Anderléia Bueno 
Mileski, também estiveram no Palácio 
Iguaçu, onde ocorria evento de 
homologações e autorização de licitações de 
financiamentos via Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano).

Marilândia do Sul está em negociação com a 
Sedu para financiar obras de asfalto. Os 
valores chegam a R$ 2,3 milhões. 

Dia 24
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Deputado acompanha chefe da 
Casa Civil em Irati e Guarapuava

Em Irati, primeiramente em reunião com 
prefeitos da região e com chefes de 
núcleos regionais do Estado. Sciarra 
garantiu a compra de novo lote de 100 
ambulâncias, que serão distribuídas aos 
municípios. A previsão da aquisição dos 
veículos é para março.

Na conversa com os chefes de núcleos, 
foram discutidos assuntos internos. O 
chefe da Casa Civil também anunciou 
contratações de funcionários para o IAP, 
DER e Emater.
Também foi discutida a falta de água em 
determinadas regiões de Irati, cujos 
investimentos previstos para resolver o 
problema giram em torno de R$ 7 
milhões.

Sciarra ainda falou que o governo 
precisou fazer gastos com obras 
emergenciais na casa dos R$ 70 milhões.

A respeito de um grande pleito da região, 
que é a pavimentação da PR-364 entre 
Irati e São Mateus do Sul, foi garantida a 
licitação da obra ainda para este ano. 

No dia 26, o deputado Artagão Júnior acompanhou o chefe da Casa Civil, Eduardo 
Sciarra, em Irati e em Guarapuava, para reuniões com chefes de núcleos. 

Assim como foi na reunião em Irati pela manhã, 
houve prestação de contas do Governo bem 
como os investimentos previstos para 2016.

Chefe do Núcleo Regional de Educação de 
Guarapuava (NRE), Marlon Douglas Pires, 
aproveitou a oportunidade para falar da 
dificuldade de encontrar professores dispostos a 
trabalhar no núcleo, devido às exigências para 
se aposentar.

“Temos dificuldades de contratarmos 
professores para as nossas equipes de ensino 
porque eles precisam pagar um pedágio de 
cinco anos para a aposentadoria. Acaba não 
sendo vantajoso pra eles”, disse.

O chefe da Casa Civil, referindo-se às previsões 
de investimentos na Educação, afirmou que serão 
liberados R$ 150 milhões, via fundo rotativo, para 
reformas em colégios de todo o Estado. 

Irati

Guarapuava

Dia 26
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Liberação da primeira 
parcela para construção 
de UBS em Novo Itacolomi

Também no dia 26, o deputado Artagão Júnior confirmou a liberação de R$ 120 
mil da Secretaria de Saúde para a prefeitura de Novo Itacolomi, recursos 
referentes à primeira parcela para a construção de uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS). O valor total da obra é de R$ 600 mil.

“Agradecemos ao secretário de Saúde, Michele Caputo Neto, e ao governador 
Beto Richa, por estar atendendo, mais uma vez, as nossas demandas”, disse o 
deputado Artagão Júnior.

A UBS será construída na Rua Milton Manoel da Silva, no Conjunto Antonio 
Massani. 

Dia 26



Emilia Belinati e Artagão Júnior 
discutem linhas de crédito da 
Fomento Paraná para os 
municípios
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No dia 29, o deputado Artagão Júnior 
recebeu a assessora de projetos da 
Fomento Paraná, Emilia Belinati, 
oportunidade em que discutiram o 
desenvolvimento econômico dos 
municípios do Paraná.

Ex-deputada estadual e vice-
governadora no governo Jaime Lerner, 
Emilia pediu auxílio do deputado em um 
programa de aproximação com as 
prefeituras.

“Estamos trabalhando em parceria com 
muitas prefeituras, que designam um 
funcionário como agente de crédito, 
apresentando ao pequeno 

empreendedor as nossas linhas de 
financiamento, que vão de R$ 300 a 15 
mil”, explicou.

Segundo a representante da Fomento 
Paraná, há mais de 150 prefeituras 
parceiras.

“Embora tenhamos linhas de crédito 
para grandes empresários, o nosso foco 
aqui é o pequeno empreendedor. A 
cabeleireira que quer comprar um 
lavatório, um padeiro que precisa de um 
forno novo. A Fomento Paraná financia 
esses empreendedores, fazendo a 
economia do município girar”, ressaltou 
Emilia Belinati. 

Dia 29



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

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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