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PASTORES SILAS E JAYME COM O DEPUTADO 
O deputado Artagão Júnior 
recebeu no dia 1º os pastores 
Silas Gomes de Oliveira Neto, 
da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia do Portão, e Jayme Gandra, 
departamental e líder do 
Ministério Jovem da Associação 
Sul Paranaense (ASP). 
Com o pastor Silas, o deputado 
discutiu sobre o projeto “Portão 
Global”, cujo objetivo é a 
evangelização e ações 
comunitárias no município de 
Inácio Martins. No Carnaval, um 
grupo de jovens da Igreja do 
Portão, Água Verde e Lindóia, 
em Curitiba, participaram de um 
acampamento de jovens em 
Inácio Martins.  “É um projeto 
que desde o início teve o 
apoio do deputado Artagão 
Júnior.  Este acampamento 

tem como objetivo integrar os jovens e dar continuidade neste trabalho da Igreja”, disse o Pastor 
Silas. 

No ano passado, o projeto Portão Global, em Inácio Martins, começou a ser desenvolvido. Em 
maio, cerca de 250 pessoas seguiram até a cidade para realizar o Dia da Ação Global, que contou 
com a colaboração de diversos profissionais, incluindo a Cruz Vermelha do Paraná. Foram 
distribuídos 140 cobertores e 1.500 agasalhos para famílias carentes. Como resultado deste 
projeto, mais de 100 pessoas já foram batizadas. 

Já o pastor Jayme Gandra pediu a intervenção do parlamentar na viabilização do local para a realização do 
Aventuri no município de Pinhais, no Parque de Ciências Newton Freire, que será realizado entre os dias 18 
e 20 de outubro. Estima-se a 
participação de cerca de 800 
crianças, de 6 a 9 anos, de 
diversos municípios do Paraná.

 “O objetivo do evento é 
proporcionar às crianças 
atividades que desenvolvam 
a parte física, mental e 
e s p i r i t u a l ,  b e m  c o m o  
ensinar-lhes o amor a Deus, à 
comunidade e à pátria”, 
explica o pastor.

O deputado Artagão Júnior 
prontamente se colocou à 
disposição da Associação Sul 
Paranaense e disse que estará 
entrando em contato com a 
Secretaria de Educação, 
através do secretário Flávio 
Arns, para que o local seja 
liberado. 
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DEMANDAS DE LARANJEIRAS DO SUL
Também no dia 1º, o 
deputado Artagão Júnior 
recebeu a prefeita de 
Laran je i ras  do Su l ,  
Sirlene Svartz, a qual 
apresentou demandas do 
município. Ela esteve 
a c o m p a n h a d a  d o  
secretário de Obras e 
Urbanismo, Huneri Luiz 
Piovesan, e do secretário 
de Governo e Gestão, 
Gizélio Linhares. Na área 
da Segurança Pública, a 
p r e f e i t a  f a l o u  d a  
necessidade de novas 
viaturas para a Polícia 
Militar, da implantação da 
Delegacia Cidadã (que já 
possui o terreno), e da 
c r i a ç ã o  d e  u m  
departamento feminino 
na Polícia Civil, com uma 
policial do sexo feminino 

para atender as ocorrências.

BR-158
Embora seja de competência do governo federal, a prefeita pediu ao deputado a intervenção para a 
construção de um trevo na BR-158, no Km 7, dando acesso ao campus da UFFS (Universidade Federal da 
Fronteira Sul). Sirlene Svartz solicitou ao parlamentar que interceda junto ao Dnit para que a obra seja 
realizada, uma vez que o acesso ao campus, cujas aulas começam em abril, apresenta riscos de acidentes.

Unicentro e Ambulância
Outro assunto tratado foi 
sobre a criação de um 
campus da Unicentro em 
Laranjeiras do Sul. Para 
trabalhar o pleito, o deputado 
estará marcando uma 
audiência com o secretário 
de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (Seti), Alípio 
Leal (ver página 12).
Para a Saúde do município, 
a prefeita ainda solicitou a 
v i a b i l i z a ç ã o  d e  u m a  
ambulância.

Expoagro
Finalizando, a prefeita 
convidou o deputado para 
participar da Expoagro 2013, 
maior feira agropecuária da 
região da Cantuquiriguaçu, 
que será realizada em 
março. 
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ENTREGA DE AMBULÂNCIAS
Continuando no dia 1º, o deputado Artagão Júnior, 
ao lado do governador Beto Richa e do secretário 
de Saúde, Michele Caputo Neto, participou da 
entrega de 18 ambulâncias para municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba. O deputado 
aproveitou a oportunidade para reforçar o pedido de 
ambulâncias para os municípios de sua 
representação, pois este ano o governo vai adquirir 
330 veículos, 60 deles para a renovação da frota do 
Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma de 
Emergência (Siate). “Conversamos com o 
governador e com o secretário sobre a 
necessidade dos municípios da nossa base em 
receberem esta ambulância. Teremos novidade 
em breve”, disse o deputado. 
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No dia 4, o deputado Artagão Júnior esteve 
reunido com o diretor geral do DER, Nelson Leal 
Junior. O parlamentar também esteve com o 
secretário de Infraestrutura e Logística, José 
(Pepe) Richa Filho, e com o secretário especial 
Luiz Cláudio da Luz. Na companhia do deputado, 
estavam o assessor Wilson Pilarski e o prefeito de 
Ipiranga, Roger Selski.

O parlamentar aproveitou para pedir agilidade no 
andamento de pleitos dos municípios. Por 
exemplo, a situação da rodovia municipal Florindo 
Picoli, em Cambira. Como a rodovia é de 
competência do município, o deputado pediu que 
seja formalizado um convênio com a prefeitura, 
uma vez que o trecho é muito utilizado pelos 
motoristas como atalho de acesso aos municípios 
da região.

PATRULHAS

Juntamente com o prefeito Roger de Ipiranga, o 
deputado falou da necessidade de muitos 
municípios em ter seus parques de máquinas 
renovados. É a situação que se encontra Ipiranga, 
São João do Ivaí, Lunardelli, entre outros. O 
deputado solicitou também que os equipamentos 
utilizados nas patrulhas rurais aposentadas no ano 
passado possam ser emprestadas às prefeituras.

PITANGA A MATO RICO

Artagão Júnior ainda falou da situação da estrada 
que liga Pitanga a Mato Rico, passando pelo 
distrito de Barra Bonita. O trecho foi estadualizado 
em 2012 e o governo ainda não realizou as obras 
acordadas. O prefeito de Pitanga, Altair Zampier, 
assumiu o trecho que liga a PR-460 próximo à 
cidade de Roncador, que antes era de jurisdição 
do Governo do Estado.
O Compromisso do asfaltamento na estrada que 
liga Pitanga a Mato Rico foi uma das exigências 
do contrato. (ver página 16). 

GODOY MOREIRA

O deputado também relembrou o caso do 
transbordamento do rio Corumbataí, em Godoy 
Moreira. O projeto para a readequação geométrica 
em vários trechos já foi licitado três vezes, sem 
empresa interessada. Recentemente, um projeto 
mais amplo foi licitado. Nesta perspectiva, o 
deputado pediu que seja dada uma atenção 
especial ao caso para que tão logo o projeto novo 
seja concluído, a obra possa ser licitada. 

DEPUTADO APRESENTA DEMANDAS AO DER 
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Também no dia 4, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de Pinhão, Dirceu de 
Oliveira, em audiência com o secretário da 
Segurança Pública, Cid Vasques. O motivo 
da reunião é o alto índice de criminalidade 
que vem tirando o sono da população 
pinhoense. Na oportunidade, foram 
relatadas as condições precárias das 
viaturas que a polícia do município possui, 
além do limitado efetivo policial. “Temos 
mais de 30 mil habitantes. O ginásio de 
esportes principal da cidade foi tomado 
por vândalos e usuários de drogas. A 
população tem medo de utilizar o espaço. 
Está complicado”, relatou o prefeito.

REFORÇO PARA A SEGURANÇA DE PINHÃO

O secretário Cid Vasques se mostrou sensibilizado com a situação e disse que vai priorizar Pinhão na 
liberação de uma viatura - o Governo do Estado está finalizando a compra de 1220 veículos. Sobre o 
aumento do efetivo, também garantiu que estará repassando o caso ao comandante-geral da Polícia 
Militar, coronel Roberson Bondaruk, já que 2000 policiais de primeira classe estão sendo formados. 

Acompanharam a audiência o assessor do deputado Artagão Júnior, Cesar Augusto da Silva, o vereador 
de Pinhão, Osvaldo Lupepsa (Deco), e o presidente do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) 
do município, João Andriola. 

RECONDUZIDO À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA 
Ainda no dia 4, o deputado Artagão Júnior foi reconduzido à vice-presidência da Assembleia Legislativa 
do Paraná. A nova Mesa Diretora foi empossada para o biênio 2013/2014 na sessão solene que deu 
início ao ano legislativo. Também foram instalados os trabalhos da Terceira Sessão Legislativa da 17ª 
Legislatura e apresentada a mensagem do Governo estadual, cumprindo disposição do art. 87 da 
Constituição do Paraná.

Presidente: Valdir Rossoni (PSDB); 1º Vice-presidente: Artagão Júnior (PMDB); 2º Vice-presidente: 
Douglas Fabrício (PPS); 3º Vice-presidente: Nelson Luersen (PDT); 1º Secretário: Plauto Miró (DEM); 2º 
Secretário: Ademir Bier (PMDB); 3º Secretário: Gilson de Souza (PSC); 4º Secretário: Fábio Camargo 
(PTB); 5º Secretário: Gilberto Ribeiro (PSB).

COMO FICOU:
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EM SANTA TEREZA DO OESTE E LINDOESTE
No dia 5, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa em visita aos municípios de 
Santa Tereza do Oeste e Lindoeste. Foram anunciados investimentos em habitação, meio ambiente, 
saúde, agricultura, energia elétrica, infraestrutura urbana e assistência social. 

Em Santa Tereza do Oeste, foi anunciado a construção de 109 moradias (94 urbanas e 15 rurais), além 
de investimentos no sistema elétrico e na conservação de vias de acesso ao município. 

Em Lindoeste, foram 
anunciadas 134 
moradias, entre rurais e 
urbanas. 

O prefeito Silvio Santana 
também aderiu ao 
Programa Família 
Paranaense, destinado 
ao atendimento das 
famílias em situação de 
maior vulnerabilidade 
social. 
Ainda no município, foi 
inaugurada a Unidade 
de Saúde da Família e 
entregue uma nova 
ambulância que estará a 
serviço da Saúde. 

243 famílias beneficiadas com a casa própria
Lindoeste
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VISITA A CAMPO BONITO 
Ainda no dia 5, o 
deputado Artagão Júnior 
visitou o município de 
Campo Bonito, quando 
se reuniu com o prefeito 
Gilmar Bernardi, com o 
vice Omar Juma Eid, 
vereadores e lideranças. 
Artagão Júnior também 
esteve com os membros 
do PMDB local.
O deputado orientou o 
prefeito no planejamento 
das ações da prefeitura, 
bem como as exigências 
técnicas para que o 
município seja inserido 
nos programas do 
Governo do Estado. 

PRIMEIRA REUNIÃO COMO PRESIDENTE DA UNALE
No dia 7, o deputado Artagão Júnior, 
presidente da Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais), foi a Brasília para tratar de 
assuntos relacionados à entidade. 

Artagão Júnior visitou o presidente da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
Wasny de Roure, e formalizou o convite 
para a XVII Conferência Nacional, que 
será realizada de 21 a 24 de maio, em 
Recife (PE). Ainda o convidou para o II 
Fórum de Desenvolvimento, 
Federalismo e Dívida dos Estados, em 
João Pessoa (PB). (O evento foi 
realizado em 1º de março).

Sobre a unificação das eleições no 
Brasil, tema que a Unale vem 
defendendo há anos, Artagão Júnior 
confirmou uma audiência para abril no 
Paraná. “Faremos uma audiência, um 
debate no Paraná, e daremos 
continuidade às ações que a Unale 
vem defendendo. Já tivemos um 
debate aqui na sede, manifestação 
dos deputados na coleta de 
assinaturas, e queremos levar esse 
tema ao Congresso Nacional a fim 
de que essa unificação aconteça”, 
defendeu.

Unificação das eleições no Brasil
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No dia 15, o deputado Artagão Júnior 
esteve em audiência com o secretário da 
Saúde, Michele Caputo Neto, o qual 
garantiu a liberação de R$ 4 milhões para 
a construção do Centro de Especialidades 
Médicas de Guarapuava e também uma 
ambulância para o município.
O parlamentar ainda obteve a garantia do 
secretário da liberação de recursos do 
Programa Vigia SUS para os municípios 
que enfrentam problemas epidemiológicos, 
como a dengue. Para Guarapuava, o 
repasse será de R$ 165,300,00.

R$ 4 MILHÕES PARA A SAÚDE DE GUARAPUAVA

No dia 18, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de Rio Branco do Ivaí, 
Gerôncio Carneiro Rosa, acompanhado do 
secretário da Cultura, Fernando Barbosa, e 
da secretária da Educação, Elaine Bueno 
dos Santos. Na ocasião, o prefeito pediu 
intervenção para a construção do Colégio 
Estadual Rio Branco do Ivaí. A obra foi 
iniciada a cerca de três anos, porém a 
empreiteira faliu e paralisou os trabalhos. 
Os recursos para o término do colégio são 
de mais de R$ 4 milhões 
(R$4.198.860,00), já sinalizados pelo 
Governo do Estado. 
O deputado já vem acompanhando o 
processo e acredita que antes da metade 
do ano a obra será licitada. 

NOVO COLÉGIO EM RIO BRANCO DO IVAÍ

TERMINAL RODOVIÁRIO EM TEIXEIRA SOARES
No mesmo dia 18, o deputado Artagão 
Júnior atendeu o prefeito de Teixeira 
Soares, Ivanor Mueller. Acompanhado do 
contador da Prefeitura, José Rosa, o 
prefeito falou da intenção de construir um 
terminal rodoviário, visto que o município 
ainda não possui. O parlamentar falou que 
é possível a realização de um convênio 
com o Governo do Estado e se colocou à 
disposição para viabilizar os recursos.

O prefeito e o deputado ainda discutiram 
assuntos de interesse do município, como 
a inclusão do município no programa do 
calcário, entre outros. O prefeito ainda  
falou da necessidade da aquisição de uma 
ambulância para atender a Saúde de 
Teixeira Soares.  
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No dia 19, o deputado Artagão Júnior esteve em 
audiência com o comandante-geral da Polícia 
Militar do Paraná, coronel Roberson Bondaruk, 
quando pediu reforço policial para os municípios 
da base. Utilizando-se do mapa do Paraná, o 
deputado mostrou ao comandante-geral onde se 
localizam os municípios que mais necessitam de 
reforço no efetivo policial e novas viaturas.

Bondaruk afirmou que vai atender as solicitações. 
Segundo ele, a PM está fazendo um estudo 
técnico, levando em conta o índice de homicídios, 
progressão populacional, entre outros indicadores, 
para a distribuição das 1220 viaturas adquiridas 
recentemente pelo Governo do Estado.  

O deputado ainda lembrou casos em que 
municípios estão sem viaturas e até mesmo sem 
policiais, como Lidianópolis e Cruzmaltina.

Pinhão

O deputado Artagão Júnior esteve acompanhado 
do prefeito de Pinhão, Dirceu de Oliveira, que 
também salientou a necessidade de novas 
viaturas e efetivo policial. 

O município conta apenas com dois policias por 
turno e com as viaturas em estado precário. O 
ginásio de esportes também foi tomado por 
usuários de drogas.

COM O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR

EX-PREFEITOS DE INÁCIO MARTINS
Ainda no dia 19, o deputado Artagão 
Júnior  recebeu os ex-prefeitos de Inácio 
Martins, Junior Benato e Pedro Ivo 
Gonçalves, que discutiram o cenário 
político do município.

Atualmente, Valdir Cabral, eleito 
vereador e presidente da Câmara, é o 
prefeito do município, em detrimento da 
cassação do mandato do prefeito eleito 
Lauri Setrinski, o qual teve suas contas 
desaprovadas pela Justiça Eleitoral de 
Irati.

Os ex-prefeitos aproveitaram a 
oportunidade para convidar o deputado 
a estar visitando o município. “Sabemos 
que o deputado tem boas noticias na 
área segurança pública para Inácio 
Martins”, disse Benato.
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Continuando no dia 19, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou a prefeita de Laranjeiras do Sul, 
S i r l ene  Sva r t z ,  em  aud iênc i a  com o  
superintendente do Dnit-PR (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes), José da 
Silva Tiago. Na reunião, foi confirmada a 
construção do trevo de acesso ao campus da UFFS 
(Universidade Federal da Fronteira Sul), na BR-
158. Segundo Tiago, até julho a obra estará pronta. 
Também estiveram presentes o diretor do campus, 
Paulo Henrique Mayer; o secretário de Governo e 
Gestão da prefeitura de Laranjeiras do Sul, Gizélio 
Linhares, e o vereador Silmar Camargo.
A solicitação para a construção do trevo se deve à 
instalação do Campus da UFFS na rodovia, cujas 
aulas começam em abril. Hoje, os alunos ocupam 
provisoriamente um prédio da Unicentro, com um 

fluxo inicial de cerca de 1000 alunos e 200 servidores.

No período da tarde, a prefeita esteve com o secretário de Esportes, Rogério Romã, e com o diretor do 
Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), Lissandro Moisés Dorst, oportunidade em que solicitou 
auxílio na elaboração do projeto para a construção da pista de atletismo na UFFS. Os recursos para a 
realização da obra, que ultrapassam os R$ 4 milhões, estão assegurados através de convênio entre os 
governos estadual e federal. “O secretário Romã vai nos ajudar com toda a equipe técnica da secretaria 
da elaboração deste projeto. Depois de pronta, a pista poderá receber competições de nível 
internacional”, relatou a prefeita.

CONSTRUÇÃO DE TREVO EM LARANJEIRAS DO SUL

PREFEITO DE RESERVA 
No final da tarde do dia 19, o deputado 
Artagão Júnior recebeu a visita de cortesia 
do prefeito de Reserva, Luizinho Vosniak. 

Acompanhando o prefeito, estiveram o 
assessor jurídico Gilmar de Almeida e o 
diretor do departamento de Agricultura, 
Claudiomir Schneider, quando discutiram a 
gestão de trabalho e os novos programas do 
Governo do Estado.

Na manhã do dia 20, o deputado Artagão 
Júnior atendeu o prefeito de Campina do 
Simão, Laureci Miranda, que se inteirou 
dos principais programas de governo e 
dos projetos para que o município seja 
inserido. 

Entre as principais demandas, o prefeito 
Miranda solicitou a intervenção do 
deputado para viabilizar uma ambulância. 

PREFEITO DE CAMPINA DO SIMÃO

Esporte
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Ainda no dia 20, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou os prefeitos Altair Zampier 
(Pitanga) e Sirlene Svartz (Laranjeiras do 
Sul) em audiência com o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), 
Alípio Leal. Na ocasião, foi discutida a 
implantação do campus da Unicentro 
(Universidade Estadual do Centro-Oeste) nos 
dois municípios, que já possuem o campus 
avançado da universidade. Os prefeitos 
falaram da grande demanda que os campi 
atenderiam, tanto na região central do Estado 
como na Cantuquiriguaçu. Zampier e Sirlene 
também disseram que as prefeituras estão 
sofrendo com os custos gerados pelas 
extensões da Unicentro, o que acaba 
comprometendo os recursos do ensino 
básico. Ambos os municípios têm baixo IDH.

O secretário Alípio manifestou a boa vontade do Governo do Estado em atender estas demandas e 
informou que a Seti está fazendo estudos de viabilidade técnica e orçamentária. Também orientou os 
prefeitos a encaminharem um projeto detalhando a dificuldade financeira que estão enfrentando para 
manter as extensões.

REIVINDICANDO CAMPUS DA UNICENTRO

DISCUTINDO SAÚDE E EDUCAÇÃO DE CANTAGALO
No mesmo dia 20, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito de 
Cantagalo, Everson Konjunski, 
quando discutiram as demandas do 
município. O parlamentar e o prefeito 
trabalham para acelerar o trâmite do 
projeto para a construção do novo 
prédio do Colégio Estadual Olavo 
Bilac, na Vila Caçula, cujo processo 
se encontra na Sude 
(Superintendência de 
Desenvolvimento Educacional) e 
aguarda a publicação do edital de 
licitação.  Os recursos, já 
assegurados pelo Governo do 
Estado, ultrapassam os R$ 5,1 
milhões.

O prefeito também tratou junto à 
Funasa (Fundação Nacional de 
Saúde) da regularização dos módulos 
sanitários utilizados no município. 
Konjunski ainda discutiu com o 
deputado a viabilização de uma 
ambulância, a construção da unidade 
básica de saúde e solicitou viaturas 
para a Polícia Militar. 

O chefe da 5ª Regional de Saúde de 
Guarapuava, Vinicius Traiano, esteve 
no gabinete e acompanhou a reunião. 

Mais de R$ 5 milhões para o 
prédio do Colégio Olavo Bilac

novo
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REUNIÕES E ANÚNCIOS DE RECURSOS

Entre os dia 21 e 22, o deputado Artagão Júnior cumpriu extensa agenda 
de viagens pelo interior, reunindo-se com prefeitos, vereadores, secretários 
e demais lideranças.
Por onde o deputado passou ele orientou na elaboração de projetos e falou 
dos programas do Governo do Estado. Falou do programa do calcário, 
óleo diesel, Patrulha do Campo, pavimentação com pedras irregulares, 
recapeamento asfáltico, viabilização de ambulâncias, viaturas e reforço de 
efetivo para a Polícia Militar, construção de casas populares, reforma, 
ampliação e construção de unidades básicas de saúde, poço artesiano, 
reforma e construção de pontes, materiais esportivos e incentivos para a 
realização de torneios e campeonatos, reforma, ampliação e construção  
de colégios, assistência social, entre outros. 
Veja por onde o deputado passou:

CÂNDIDO DE ABREU

LUNARDELLI
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SÃO JOÃO DO IVAÍ

RIO BRANCO DO IVAÍ

CRUZMALTINA
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CAMBIRA

MARILÂNDIA DO SUL

NOVO ITACOLOMI
O município também assinou convênio para 
uma academia ao ar livre



INFORMATIVO FEVEREIRO 2013 16

1

11

Continuando o roteiro, o deputado foi a Pitanga, 
acompanhando o governador Beto Richa, quando 
participou da assinatura da ordem de serviço do 
projeto de engenharia para a pavimentação de 47 
km, no trecho Pitanga/Barra Bonita/Mato Rico, na 
PR-239. O projeto exigiu um investimento de mais 
de R$ 2 milhões por parte do Governo do Estado. 
Essa era uma antiga reivindicação do deputado 
Artagão Júnior e do prefeito Altair Zampier, os quais 
vinham realizando constantes audiências com o 
secretário de Infraestrutura e Logística, Pepe Richa, 
e com o próprio governador.

Outros investimentos

Ainda foi anunciada a construção de mais 50 
unidades habitacionais no perímetro urbano. Outras 
140 estão em construção, nas áreas urbana e rural. 
O diretor-presidente da Cohapar, Mounir Chaowiche, 
e demais autoridades também participaram do 
evento. Ainda foram anunciadas obras de melhoria 
no sistema de abastecimento de água, com 
investimento de R$ 1,6 milhão, além de intervenções 
para melhorias no sistema de esgoto sanitário nos 
bairros Planalto e Santa Regina, num investimento 
de R$ 845 mil.                                                                                                                                                   

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PITANGA/MATO RICO

Em Ivaiporã, na reunião da Amuvi (Associação dos 
Municípios do Vale do Ivaí), também com a presença 
do governador Beto Richa, o deputado Artagão 
Júnior se reuniu com prefeitos de toda a região, 
chefes de núcleo, vereadores, secretários, demais 
autoridades e a população em geral. 
O momento proporcionou, além de anúncio de obras 
e recursos, o contato direto do Governo do Estado 
com a realidade dos municípios. Também 
proporcionou a inteiração e o encaminhamento de 
pleitos. 
Durante o evento, o deputado Artagão Júnior 
recebeu a ligação de seu gabinete, informando que 
o Colégio Estadual Barbosa Ferraz, em Ivaporã, 
será ampliado, dependendo apenas de adequações 
no projeto.
Ivaiporã também aderiu ao Programa Família 
Paranaense e recebeu a garantia de recursos de R$ 
1,4 milhão para drenagem, controle de enchentes e 
recuperação e proteção de vales, e a abertura de 
licitação para implantação do sistema de 
abastecimento nas comunidades de Jacutinga e 
Estreito. 
A construção de casas populares também foi 
anunciada: 50 unidades para Ivaiporã, 40 para 
Rosário do Ivaí e outras 40 casas para Borrazópolis.

REUNIÃO DA AMUVI EM IVAIPORÃ
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Em Lidianópolis, o deputado Artagão 
Júnior se reuniu com o prefeito 
Magrelo, com o vice Julinho, com o 
ex-prefeito Marcão, entre outras 
lideranças, para inaugurar a 
pavimentação asfáltica no Conjunto 
Habitacional Aldo Brazil Semeghini. 
As 72 casas que compõem o conjunto 
também foram viabilizadas pelo 
parlamentar junto à Cohapar. O 
município, lembrou o deputado, é um 
dos únicos do Paraná a ter todas as 
ruas asfaltadas. Para a Segurança 
Pública, foi anunciado reforço, pois 
Lidianópolis está contando com 
apenas um policial de plantão. O 
município também assinou convênio 
de uma academia ao ar livre, que 
será instalada no distrito de Porto 
Ubá.

INAUGURAÇÃO DE ASFALTO EM LIDIANÓPOLIS
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No dia 25, em Curitiba, o deputado 
Artagão Júnior participou do 
lançamento do programa Vigia SUS, 
que visa a qualificação da vigilância 
em saúde no Paraná. O evento 
contou com as presenças do 
governador Beto Richa, da primeira 
dama e secretária da Família e 
Desenvolvimento Social, Fernanda 
Richa, do secretário da Saúde, 
Michele Caputo Neto, chefes de 
núcleos regionais e demais 
autoridades. Com recursos do 
Tesouro do Estado, o Vigia SUS vai 
repassar mais de R$ 30 milhões aos 
399 municípios do estado. O 
deputado já está orientando os 
municípios de sua representação na 
elaboração do plano de aplicação. A 
liberação dos recursos tem como 
base critérios demográficos, 
epidemiológicos e Fator de Redução 
de Desigualdades Regionais. 

LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIGIA SUS

Cambira: R$ 57.800,00; Campina 
do Simão: R$ 61.140,00; Campo 
Bonito: R$ 61.808,00; Cândido de 
Abreu: R$ 81.200,00; Cantagalo: 
R$ 67.000, 00; Diamante do Sul: R$ 
66.700,00; Faxinal: R$ 69.800,00; 
Fernandes Pinheiro: R$ 62.300,00; 
Godoy Moreira: R$ 66.600,00; 
Guamiranga :  R$ 63.700,00;  
Guarapuava: R$ 165.300,00; Inácio 
Martins: R$ 65.726,09; Ipiranga: R$ 
67.800,00; Ivaiporã: R$ 80 mil; 
Jardim Alegre :  R$ 72 mi l ;  
Laranjeiras do Sul: R$ 79.400,00; 
Lidianópolis: R$ 67 mil; Lindoeste: 
R$ 67.900,00; Lunardelli: R$ 62 mil; 
Manoel Ribas: R$ 67.700,00; 
Marilândia do Sul: R$ 64.800,00; 
Marquinho: R$ 61.700,00; Nova 
Cantu :  R$ 63.600,00; Novo 
Itacolomi: R$ 60.800,00; Pinhão: 
R$ 73.200,00;  Pitanga :  R$ 
74.300,00; Porto Barreiro: R$ 
6 0 . 8 0 0 , 0 0 ;  R e b o u ç a s :  R $  
67.900,00; Rio Azul: R$ 62.400,00; 
Rio Branco do Ivaí: R$ 67 mil; Santa 
Tereza do Oeste: R$ 65.700,00; São 
João do Ivaí: R$ 60.400,00; 
Tapejara: R$ 67.800,00; Teixeira 
Soares: R$ 65.500, 00 

Veja quanto parte dos municípios 
da base está recebendo:



Jornalista responsável:
Victor Almeida
DRT: 7800-PR

INFORMATIVO FEVEREIRO 2013 19

Também no dia 25, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o presidente da ASP (Associação Sul 
Paranaense da Igreja Adventista do 7º Dia), Pastor 
Herbert Boger Júnior, e o gerente da ADRA-PR 
(Agência Adventista de Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais), Pastor Gerson Marques. 
Na ocasião, convidaram o parlamentar para a 
Campal da ASP, na Expotrade, realizada de 1 a 3 
de março. O evento teve a participação de mais de 
10 mil pessoas, com a cobertura da TV Novo 
Tempo, apresentação do Quarteto Arautos do Rei, 
Cânticos Vocal, Novo Tom, entre outras 
apresentações de grupos da Igreja. 
O Pastor Luís Gonçalves também participou do 
evento. 

PRESIDENTE DA ASP E GERENTE DA ADRA-PR

No final da tarde do dia 25, o deputado 
Artagão Júnior se reuniu com o novo 
secretário do Desenvolvimento Urbano 
(Sedu), Ratinho Junior. Acompanhado 
do assessor Wilson Pilarski e do prefeito 
de Pitanga, Altair Zampier, o parlamentar 
apresentou ao secretário os municípios 
de sua representação. De acordo com 
Ratinho Junior, tendo em vista a 
dificuldade das prefeituras na 
elaboração de projetos, há a 
possibilidade de a secretaria compor 
uma equipe técnica para auxiliar na 
elaboração. O deputado Artagão Júnior 
e o prefeito Zampier ainda comentaram 
sobre um programa de internet gratuita 
para os municípios que estaria sendo 
formatado pelo Governo do Estado. 
Ratinho Junior garantiu que vai 
averiguar o andamento do futuro 
programa.  

RATINHO JÚNIOR RECEBE DEPUTADO NA SEDU
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No dia 26, o deputado Artagão Júnior 
recebeu a prefeita de Jardim Alegre, 
Neuza Pessuti, a qual discutiu os pleitos 
do município e apresentou novas 
demandas. Neuza solicitou ao deputado 
que intervenha na Cohapar para a 
liberação de 60 casas populares a 
serem construídas na zona rural. Ainda 
protocolou ofícios junto à Secretaria do 
Esporte pedindo materiais esportivos 
para a realização de campeonatos 
locais. A prefeita também solicitou a 
inclusão de Jardim Alegre no Programa 
Segundo Tempo, com o objetivo de 
democratizar o acesso à prática e à 
cultura do esporte no município. A  
prefeita ainda fez o pedido de uma 
ambulância, viatura para a Polícia Militar 
e equipamentos para o hospital 
municipal. 

PREFEITA DE JARDIM ALEGRE TRAZ DEMANDAS

AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO BARBOSA FERRAZ
Também no dia 26, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito de 
Ivaiporã, Carlos Gil, para discutir a 
ampliação do Colégio Estadual 
Barbosa Ferraz. Acompanhando o 
prefeito, estiveram o diretor do 
colégio, Ivan Mendes, o secretário de 
Obras da prefeitura, Fabiano 
Bitencourt, os vereadores Fábio 
Moraes, Ilson Donizete Gagliano 
(Ilsinho da Saúde), e o presidente da 
Câmara, Edivaldo Montanheri 
(Sabão).

Conforme acordado com a Sude 
(Superintendência de 
Desenvolvimento Educacional), o 
departamento de engenharia da 
prefeitura fará adequações no projeto. 
A obra deve ser licitada até a metade 
do ano, num valor aproximado de R$ 
2,5 milhões. O pedido da obra foi 
reforçado ao governador Beto Richa, 
durante a reunião da Amuvi, no dia 
21.
O prefeito Carlos Gil disse que vai dar 
celeridade ao projeto. “É uma obra 
muito importante para Ivaiporã e 
região, pois vai atender uma grande 
demanda e proporcionar a melhora 
na qualidade da nossa educação”, 
ressaltou o prefeito. 

Durante Reunião da Amuvi
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Ainda no dia 26, visitaram o 
deputado Artagão Júnior o prefeito 
de Inácio Martins, Valdir Cabral 
(Bandidão), o empresário Mauricio 
Cavassin e o diretor administrativo 
e financeiro da Ambiental Paraná 
Florestas S.A., Paulo Rosenmann.

“Vamos dar continuidade ao 
grande trabalho que o deputado 
Artagão Júnior sempre realizou 
em Inácio Martins, na função de 
nosso representante junto ao 
Governo do Estado”, afirmou o 
prefeito. 

PREFEITO DE INÁCIO MARTINS VISITA DEPUTADO

Continuando no dia 26, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio 
Barbosa (Magrelo), que tratou de várias demandas do 
município. Acompanhado do presidente da Câmara, 
Saulo Guerra, e do controlador interno da prefeitura, 
José Gláucio do Prado Filho (Quito), o prefeito foi ao 
Deto (Departamento de Transporte Oficial), e solicitou a 
cessão de veículos para a Associação de Pescadores do 
distrito de Porto Ubá e também para a prefeitura. Para a 
Saúde, Magrelo pleiteia uma Unidade Básica de Saúde. 
O município também já tem garantida a liberação de 
uma ambulância. No Detran, o prefeito requer melhoria 
da sinalização na cidade e no distrito de Porto Ubá.

PREFEITO DE LIDIANÓPOLIS TRAZ NOVOS PLEITOS

VEREADORA DE DIAMANTE DO SUL
O deputado Artagão Júnior 
recebeu a vereadora Aniely 
Hartt, do município de 
Diamante do Sul, na manhã 
desta quarta-feira (27). A 
legisladora conversou com o 
parlamentar sobre a 
elaboração de projeto para a 
construção de quadras 
cobertas, cujas 
reivindicações são das 
comunidades de Alto 
Cascudo e Pinhalito. 
Também conversaram sobre 
a Saúde do município, que 
estará recebendo R$ 
66.700,00 do Programa Vigia 
SUS, o qual destina recursos 
para o combate às doenças 
epidemiológicas, como a 
dengue. 
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UNALE VAI APOIAR CPI DA TELEFONIA

No dia 28, o deputado Artagão 
Júnior, presidente da Unale (União 
Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais), se reuniu 
com a diretoria executiva da 
entidade, em João Pessoa (PB). 
Esta foi a segunda reunião do ano 
comandada pelo deputado 
Artagão Júnior, que antecedeu a 
promoção do II  Fórum de 
Desenvolvimento, Federalismo e 
Dívida dos Estados, realizado no 
dia seguinte, 1º de março (

)

Na reunião, ficou acordado que a 
Unale apoiará a CPI da Telefonia. 
Os parlamentares lembraram que 
a Lei Geral de Telecomunicações é 
de 1997. Na época, eram 800 mil 
linhas móveis, hoje são 265 
milhões.

Os dirigentes da Unale também 
debateram a agenda da entidade 
neste primeiro semestre, o 
intercâmbio parlamentar com 
entidades similares no exterior e a 
realização da XVII Conferência 
Nacional, que ocorre de 21 a 24 de 
maio, em Recife (PE).

a 
cobertura completa no informativo 
de março
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Este é apenas um resumo das atividades do 

deputado Artagão Júnior em fevereiro.

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Estado 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

Jornalista responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Fique por dentro acessando o site: 

               www.artagaojunior.com.br

Siga também no             @artagaojunior            
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