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REFORÇANDO O PEDIDO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM EM PITANGA 

Fevereiro/2014

No dia 3, o deputado Artagão Júnior acompanhou uma comitiva de Pitanga, 
liderada pelo prefeito Altair Zampier, em audiência com o presidente do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-PR), Guilherme Luiz Gomes.
Na oportunidade, foi reforçado o pedido da construção do novo prédio do Fórum 
da Comarca de Pitanga, devido ao aumento da demanda judicial dos últimos 
anos. A comarca abrange os municípios de Santa Maria do Oeste, Boa Ventura de 
São Roque e Mato Rico.
De acordo com o presidente do TJ-PR, os recursos para a construção de fóruns 
são oriundos do Funrejus (Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário), e um 
estudo está sendo feito para avaliar as prioridades. “Estamos fazendo um 
diagnóstico de todos os fóruns e depois vamos examinar os recursos 
disponíveis”, disse, adiantando que a demanda de Pitanga é necessária.

O deputado Artagão Júnior lembrou que as discussões sobre a construção do 
novo fórum já estavam adiantadas, com o aval do ex-presidente do TJ-PR, Miguel 
Kfouri Neto. “À época, houve um consenso sobre o reaproveitamento do 
projeto do fórum de Laranjeiras do Sul. Desta maneira, economizaríamos 
recursos e tempo”, ressaltou o deputado.

Além do prefeito, a comitiva do município estava formada pela vice-prefeita Mirna 
Galafassi, o presidente da subseção da OAB, Rogério Danguy Cleto, o presidente 
da Câmara, Orlando Walecki, demais vereadores, secretários e advogados. 
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REPRESENTANTE DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS NA CPI DO PEDÁGIO  

Fevereiro/2014

No dia 4, o deputado Artagão 
Júnior participou da primeira 
reunião da CPI do Pedágio do 
ano, quando foi ouvido o 
presidente da CNTA 
(Confederação Nacional dos 
Transportes Autônomos), Diumar 
Deleo Cunha Bueno.

“Não somos contra o pedágio. 
Somos contra a alta tarifa”, 
resumiu o depoente, afirmando 
que a CNTA militou para a 
implantação dos pedágios no 
Paraná. “Também pressionamos 
o governo para a redução da 
tarifa em 1998. O caminhoneiro 
autônomo sofreu arcando com 
os custos. Mas essa redução 
não nos beneficiou, pois 
quando os preços voltaram ao 
normal, o frete não aumentou”, 
disse, relembrando o ato unilateral 
do ex-governador Jaime Lerner, 
que baixou as tarifas em 50%, e, 
um ano e oito meses depois, 
através de decisão judicial, os 
preços voltaram ao valor inicial. 

Ainda segundo Cunha Bueno, a lei 
do Vale-Pedágio não é cumprida 
no Paraná. A lei federal nº 10.209, 
de 2001, obriga o embarcador - o 
proprietário da carga - a arcar com 
os custos do pedágio. “Hoje, 55% 
do escoamento nas rodovias 
brasileiras são feitos por 
caminhoneiros autônomos. É 
preciso haver uma fiscalização 
para que o Vale-Pedágio seja 
pago”, clamou.
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Atendimentos  
Ainda no dia 4, o deputado Artagão Júnior atendeu representantes de Ventania, 
Ivaiporã e Laranjeiras do Sul. Confira:

O prefeito de Ventania, José Luiz Bitencourt 
(Zélio), esteve acompanhado do chefe de 
gabinete Evandro Pinheiro, do secretário de 
Saúde, Fabio Fachi, do presidente da 
Câmara, José Carlos da Silva (Tuco), e dos 
vereadores João Maria Sutil de Araujo 
(Paraná) e Izaias de Jesus Carneiro 
(Bomba).
Na oportunidade, foi discutida a possibilidade 
de o deputado incluir o município na sua 
base de representação. 

De Ivaiporã, estiveram os vereadores Ailton 
Stipp, Zé do Bar e Sabão (presidente da 
Câmara).
Acompanhados da assessoria do parlamentar, 
também foram à Sude (Superintendência de 
Desenvolvimento Educacional), onde está 
sendo finalizado o projeto de ampliação do 
Colégio Estadual Barbosa Ferraz. 

 A prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene 
Svartz, acompanhada do secretário de 
Governo, Gizélio Linhares, discutiu a 
construção da UBS (Unidade Básica de 
Saúde), da Barão do Rio Branco, cuja obra 
deverá ser licitada nos próximos dias. 
Em seguida, a prefeita foi à Sedu, onde 
assinou convênio (R$ 600 mil), para 
calçamento com pedras irregulares, que 
beneficiarão ruas de diversos bairros do 
município. 

Ventania

Ivaiporã

Laranjeiras do Sul
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ELEVAÇÃO NA PR-650 TERÁ UM INVESTIMENTO DE R$ 19 MILHÕES  

No dia 5, o deputado Artagão Júnior foi informado que projeto para a 
elevação da PR-650 em Godoy Moreira está pronto, e a obra, com 
investimentos que se aproximam dos R$ 19 milhões,  está próxima de ser 
licitada. As informações são do diretor-geral do DER, Nelson Leal Junior, 
repassadas ao deputado Artagão Júnior e ao prefeito Primis de Oliveira, em 
audiência. O presidente da Câmara de Godoy Moreira, Miguel da Bananeira, 
e o assessor de imprensa da prefeitura, Elton Gomes, também participaram 
da reunião.
O projeto contempla a construção de duas pontes (no Rio do Bulha e no Rio 
da Bananeira) e a elevação da pista em seis trechos: Chalé, divisa do 
município com São João do Ivaí, Água do Sapo, Paraguai, Água da Anta e 
Mangueirão.

Para a licitação da obra, o Governo do Estado aguarda a liberação de 
empréstimo de R$ 817 milhões do Proinveste – linha de crédito aberta pela 
União. O valor exato disponível para a obra em Godoy Moreira é de R$ 
18.835.380,70.
“Ficamos muito felizes com o projeto, que é muito mais amplo que os 
antigos. Desta forma, o problema do transbordamento do Rio 
Corumbataí será resolvido”, disse o prefeito.

Esta é uma antiga reivindicação do prefeito Primis e do deputado Artagão 
Júnior. A elevação da PR-650, com um projeto menos abrangente, chegou a 
ser licitada duas vezes, porém, nenhuma empresa se interessou pela obra. 
Os projetos anteriores previam elevações de 2 metros. Agora, terão trechos 
de 7 e 8 metros de elevação da pista.
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MELHORIAS NO ACESSO AO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR  

Os redutores de velocidade e os semáforos são obras de caráter emergencial, 
uma vez que uma trincheira, entre os bairros Primavera e Xarquinho, será 
construída. Segundo Leal Junior, a obra já foi licitada e o Estado aguarda apenas 
a liberação de empréstimo do Proinveste – linha de crédito aberta pela União – 
para que seja iniciada. Ainda há projeto para a duplicação da rodovia até o Distrito 
Industrial Atalaia.

“Esta rodovia é bastante deficitária. Sempre há congestionamento”, ressaltou 
o deputado Artagão Júnior.

“A situação se agrava à noite, ainda mais com o início das aulas”, reforçou o 
João Paulo Aires.

Também no dia 5, o deputado Artagão Júnior acompanhou o diretor-geral do 
campus Guarapuava da UTFPR, Prof. João Paulo Aires, e o assessor de 
Desenvolvimento Institucional da Reitoria, Vilson Ongaratto, em audiência com o 
diretor-geral do DER-PR, Nelson Leal Junior. O acesso ao campus, na PR-466, 
passará por obras de sinalização, com semáforos e redutores de velocidade. 
Na ocasião, foi alertado o grande fluxo de veículos na rodovia, que liga o 
município de Guarapuava a Pitanga e ao norte do Paraná.
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MELHORIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SANTA CASA DE IRATI  

Ainda no dia 5, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o 
provedor da Santa Casa de 
Irati, Germano Strassmann, 
acompanhado da esposa 
Rosiani.
Germano solicitou a 
intervenção do parlamentar na 
Secretaria de Saúde para a 
viabilização de um mamógrafo 
e a ampliação da ala de 
internamento.
O parlamentar, que no final do 
ano passado viabilizou R$ 1,9 
milhão para uma ampla 
reforma do pronto socorro, se 
comprometeu a trabalhar 
pelos novos pleitos.

No dia 10, o deputado Artagão Júnior esteve em audiência com o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e com o diretor-geral, Otamir 
Cesar Martins.
O parlamentar procurou um posicionamento do secretário a respeito do 
pagamento dos programas do Óleo Diesel, Calcário e Caminho das Pedras 
(calçamento com pedras irregulares) a municípios da sua base política.

SOLICITANDO RECURSOS PARA PROGRAMAS DE AGRICULTURA  
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DEPUTADOS DISCUTEM RELATÓRIO FINAL DA CPI DO PEDÁGIO  

No dia 11, o deputado Artagão Júnior participou da reunião ordinária da CPI do 
Pedágio. O ex-secretário dos transportes, Heinz Hering, alegou compromissos 
anteriormente agendados e não compareceu à reunião. 

Sem depoentes, os parlamentares membros da CPI discutiram pontos a serem 
incluídos no relatório final, que será apresentado ao plenário da Assembleia em 
maio.

Previamente concluído, o relatório traz na íntegra os depoimentos das 34 
pessoas ouvidas tanto nas reuniões ordinárias quanto nas itinerantes. O 
relatório final abordará o histórico dos contratos e aditivos, análise de toda a 
documentação colhida, que evidencia a desproporção entre a arrecadação e 
investimentos nas rodovias pedagiadas, bem como o superfaturamento de 
obras.

Ainda há o indício de lavagem de dinheiro com a contratação de consultoria por 
parte de empresas que fazem parte dos grupos das concessionárias.
Os relatórios do TCU, TCE, FIP e FIA, que apontam para um desequilíbrio 
econômico financeiro em desfavor do Estado, também serão mencionados.

Outros pontos que devem constar do relatório final: inexistência de fiscalização 
da Receita Federal, bem como a de órgãos competentes como DER, DNIT e 
ANTT; ações judiciais suspensas; retomada de obras; arrecadação corrigida 
acima de todos os índices inflacionários; a Taxa Interna de Retorno das 
concessionárias que passa dos 20%, enquanto que os novos modelos de 
concessão da União não chega a 8%. 

A CPI do Pedágio possui o site (http://www.cpipedagioparana.com.br) onde é 
possível fazer denúncias e ter acesso à toda documentação e demais 
informações. 
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Atendimentos  
No dia 12, o deputado Artagão Júnior atendeu os municípios de Campo Bonito e 
Rio Azul. Confira:

O prefeito de Rio Azul, Paulo 
Girardi, conversou com o 
deputado sobre a contratação 
de 30 casas através do 
Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR).

O prefeito aguarda a 
autorização da Cohapar 
(Companhia de Habitação do 
Paraná) para que os contratos 
com as famílias sejam 
assinados com o Banco do 
Brasil, e, em seguida, seja 
dado início às obras.

O prefeito em exercício de 
Campo Bonito, Omar Eid, 
esteve acompanhado dos 
vereadores Mario Weber, 
Aparício Piana e Vanderlei 
Ferreira.
Entre os assuntos, foram 
discutidos projetos 
habitacionais, que foram 
protocolados na Cohapar.
O presidente da companhia de 
habitação, Mounir Chaowiche, 
garantiu a retomada das obras 
de 40 casas na área urbana 
que estavam paralisadas. 

Campo Bonito

Rio Azul
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Também no dia 12, o deputado Artagão Júnior e o prefeito de Pitanga, Altair 
Zampier, estiveram em audiência com o secretário estadual da Sáude (Sesa), 
Michele Caputo Neto, para reivindicar melhorias para o Hospital São Vicente de 
Paulo.
Acompanhados do diretor do hospital, Antonio Carlos Prol Medeiros, Artagão 
Júnior e Zampier falaram das dificuldades enfrentadas na administração e 
solicitaram a intervenção da Sesa no repasse de recursos.
Caputo Neto se comprometeu em aumentar o repasse mensal em R$ 20 mil, 
referentes ao Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e 
Filantrópicos do Paraná (HospSus). Outra garantia dada pelo secretário é o 
repasse de mais R$ 40 mil, através de convênio. “Vamos aguardar o plano de 
trabalho do hospital para que possamos liberar estes recursos”, afirmou.

Posto de Saúde Central

Devido a questões jurídicas, foi decidido na reunião cancelar o convênio para 
reformar o Posto de Saúde Central. Em vez disso, garantiu o secretário, será 

Recursos para a Saúde de Pitanga

Mamógrafo para a Santa Casa de Irati

Na audiência, Caputo Neto confirmou ao deputado a liberação de um mamógrafo 
para a Santa Casa de Irati. “Quero agradecer o secretário Michele Caputo 
Neto e o governador Beto Richa por estarem atendendo nossas 
reivindicações. Sabíamos da necessidade do mamógrafo, que vai auxiliar 
nos exames de mama”, disse o deputado Artagão Júnior.
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Atendimentos  
Ainda no dia 12, o deputado Artagão Júnior atendeu os municípios de Turvo e 
Lidianópolis. Confira:

O prefeito de Turvo, Nacir Bruger, 
trouxe orçamentos de uma 
escavadeira hidráulica e três 
caminhões basculantes que serão 
financiados na Sedu/Paranacidade. 
Casas populares

Na Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná), o prefeito 
entregou documentações referentes à 
construção e reforma de casas na 
zona rural.

Turvo

A comitiva de Lidianópolis passou pela Cohapar, onde foram discutidos projetos 
de habitação rural. “Queremos atender 100% da população que vive nas áreas 
rurais”, afirmou o prefeito Magrelo.
No Instituto das Águas, discutiram a perfuração de poços artesianos. O governo 
já dispõe da estrutura para realizar as obras e Lidianópolis está inserido no 
projeto. No Detran-PR, foi tratado do convênio de Sinalização de Trânsito, cujo 
programa também está contemplando o município. 

O prefeito de Lidianópolis, Celso 
Antonio Barbosa (Magrelo), 
acompanhado do agrônomo 
Rogério Rui Maia e dos 
vereadores Ademir Aparecido 
Candido (Ferrugem) e Dorival 
Caetani (Val do Pessuti), pediu a 
intervenção na Secretaria de 
Saúde para agilizar a liberação de 
uma ambulância. “O município 
aguarda ansiosamente esta 
ambulância. Contamos com o 
empenho do deputado”, disse o 
vereador Ferrugem.

Lidianópolis
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Passando por Reserva
No dia 13, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o governador Beto Richa 
em Reserva, quando foi inaugurado o 
novo prédio do Colégio Estadual Albano 
Martins Guimarães, na comunidade de 
Pinhal Preto. O Governo do Paraná 
investiu R$ 3 milhões na nova sede, que 
representa uma nova realidade para os 
300 alunos. O antigo prédio era uma 
estrutura de madeira, que não oferecia 
conforto e segurança para os estudantes. 
Agora, a escola conta com oito salas de 
aula, laboratórios de informática e de 
ciências, salas administrativas, quadra 
poliesportiva, refeitório e biblioteca. 
Todos os alunos são atendidos com 
transporte escolar.
Também foram entregues equipamentos 
do programa Telessaúde para municípios 
da região. 
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Passando por Cândido 
Dando sequência no dia 13, o 
deputado Artagão Júnior e o 
governador Beto Richa foram a 
Cândido de Abreu, onde foram 
entregues uma motoniveladora e 
uma pá carregadeira, financiadas a 
juro zero, e mais um rolo 
compactador e cinco veículos 
leves, comprados com recursos 
repassados pelo governo, a fundo 
perdido.

Pelo Programa de Apoio à 
Aquisição de Máquinas e 
Equipamentos para as Prefeituras 
(Promap), Cândido de Abreu 
adquiriu a motoniveladora e a pá 
carregadeira, um investimento de 
R$ 795 mil feito com financiamento 
a juro zero e sem encargos. O 
município entrou com contrapartida 
de R$165,7 mil.

Realizado pela Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano (Sedu), 
com recursos da Fomento Paraná, 
o Promap financia máquinas e 
equipamentos a taxa de juro zero 
para municípios com Índice 
Ipardes de Desenvolvimento 
abaixo de 0,6 – como é o caso de 
Cândido de Abreu. O índice 
Ipardes mede o desempenho da 
gestão e ações públicas dos 
municípios considerando renda, 
emprego e agropecuária, saúde e 
educação.

Um aparelho de Raio X também foi 
entregue. O equipamento foi 
viabilizado pelo deputado Artagão 
Júnior junto à Secretaria de Saúde.

de Abreu 
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9ª edição do Produshow 
em Pitanga

Ainda no dia 13, o deputado Artagão 
Júnior foi a Pitanga para prestigiar a 9ª 
edição da Produshow, na Produtécnica 
Cereais.
O evento, realizado nos dias 13 e 14, 
apresentou as variedades de cultivares 
de Soja e híbridos de Milho, mais 
indicados para a região, além de 
informações aplicáveis ao dia a dia do 
produtor rural.

O parlamentar também recebeu o 
convite para participar do Encontro das 
Mulheres do Centro do Paraná, que 
será realizado em Pitanga no dia 8 de 
março. O convite foi entregue pelas 
organizadoras Ana Paula das Neves e 
Simone Stipp. 
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Parceria de trabalho com 
Paranaguá

No dia 14, o deputado Artagão Júnior foi recebido pelo prefeito de Paranaguá, 
Edison de Oliveira Kersten, que anunciou, em coletiva à imprensa, parceria de 
trabalho. O parlamentar abraçou os pleitos municipais e vai agilizar a tramitação 
de projetos junto ao Governo do Estado para trazer mais investimentos a 
Paranaguá.

O deputado Artagão Júnior agradeceu o convite e comentou a parceria. 
“Agradeço o convite do prefeito para visitar a cidade e tenho certeza que 
trabalharemos em conjunto para trazer mais desenvolvimento para a 
cidade. Nossa intenção é atuar com força política junto ao Governo do 
Estado dando agilidade aos pleitos que o prefeito julgar prioritários”, disse, 
ressaltando que também é filiado ao PMDB, mesmo partido do prefeito.

Prioridades

Dentre os assuntos discutidos estavam, por exemplo, a possibilidade de 
pagamento do ISS (Imposto sobre Serviço) sobre a operação do Porto de 
Paranaguá após a mudança legal que o transformou de autarquia para empresa 
pública; a lha dos Valadares também terá projetos acelerados, como os da 
construção de posto de saúde, uma nova escola estadual e o alargamento ou 
construção de uma nova ponte de acesso à localidade; para os turistas e 
moradores da Ilha do Mel, a parceria irá agilizar o repasse da taxa de visitação 
para o município de Paranaguá e a construção de uma unidade de saúde em 
Encantadas. Mais fotos 
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No dia 17, o deputado Artagão Júnior realizou vários atendimentos no gabinete. 
Para tratar de demandas que tramitam nos órgãos do Estado, estiveram os 
municípios de Borrazópolis, Campo do Tenente, Guamiranga, Campina do Simão, 
Novo Itacolomi e Cantagalo. Confira:

Mais atendimentos

Campo do Tenente

Guamiranga Campina do Simão

Cantagalo

Borrazópolis

Novo Itacolomi
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No dia 18, o deputado Artagão Júnior, na reunião 
da CPI do Pedágio, criticou o fato de os 
contratos de concessão não deixarem claros 
pontos de revisão ao longo dos anos. “Não havia 
nos contratos iniciais uma cláusula que 
abordasse a necessidade de reavaliação nos 
moldes de preservar o interesse público”, 
disse o parlamentar.
O ex-secretário de Estado dos Transportes no 
governo Jaime Lerner, Heinz Herwig, que estava 
depondo, concordou com o deputado e disse que 
na época não havia a agência reguladora.  
Herwig, que também foi deputado e ex-
presidente do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), falou das péssimas condições das 
estradas e afirmou que não havia outra saída a 
não ser o pedágio. “Os borracheiros eram os 
que mais ganhavam dinheiro. Esses, sim, 
podem ter quebrado”

O deputado Artagão Júnior voltou a defender a 
intervenção do Estado na contagem de veículos, 
que hoje se baseia apenas em relatórios das 
próprias concessionárias. “Muito embora o 
número de veículos não influencie no valor da 
tarifa, como prevê o contrato, deixando por 
conta e risco das concessionárias, é 
necessário que o DER tenha a sua contagem 
para termos mais transparência”.

Outro participante da reunião foi o professor Raul 
Velloso, economista com diversos estudos sobre 
infraestrutura. Velloso concordou com o 
deputado Artagão Júnior sobre a necessidade de 
reavaliação periódica dos contratos. “É um dado 
concreto. Se muda algo que seja passível de 
reequilíbrio, como análise de condições de 
mercado, a incorporação de tributos como o 
ISSQN (Imposto Sobre Serviços do Qualquer 
Natureza), é preciso reavaliar o contrato. É 
assim que se faz concessão no mundo”, 
defendeu o economista. 
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DISCUTINDO O MEIO AMBIENTE DE PARANAGUÁ 

Também no dia 18, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito de 
Paranaguá, Edison Kersten, e o 
secretário de Estado do Meio 
Ambiente, Luiz Eduardo Cheida, 
quando discutiram demandas do 
município. Em especial, foram 
discutidos projetos de revitalização da 
Ilha do Mel e a taxa de visitação, uma 
vez que o município de Paranaguá é 
quem arca com os serviços de 
manutenção.

“Temos projetos de melhorias na 
Ilha do Mel já com vistas aos turistas que vamos receber durante a Copa do 
Mundo. Essa reunião aqui no gabinete do deputado com o secretário Cheida 
serviu para adiantarmos vários pontos”, disse o prefeito.
Acompanharam a audiência o presidente da Fumtur (Fundação Municipal de 
Turismo), Rafael Gutierres Júnior, e o vereador Josias Ramos. 

PREFEITO DE IRATI TRAZ NOVAS DEMANDAS 

No mesmo dia, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito 
de Irati, Odilon Burgath, que 
trouxe uma pauta de 
reivindicações do município. 
Acompanhado do secretário de 
Planejamento, Valdecir Aksenen, 
e do assessor de comunicação, 
Aluizio Martins dos Santos, o 
prefeito pediu a intervenção do 
parlamentar para a conclusão do 
Centro da Juventude, cuja obra 
está 80% pronta.
Outras demandas são a 
pavimentação na Avenida Paraná 

e em trechos críticos na estrada que liga Irati a Gonçalves Junior.

A pavimentação da PR-364, ligando Irati a São Mateus do Sul, também foi 
abordada. O prefeito pediu intervenção junto à Secretaria de Infraestrutura e 
Logística para que os recursos da obra, já licitada, sejam liberados.
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Mais atendimentos
Ainda no dia 18, demandas de São Pedro do Ivaí, Diamante do Sul e Turvo foram 
tratadas.

São Pedro do Ivaí

Diamante do Sul

Turvo
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No dia 19, o deputado Artagão 
Júnior esteve em audiência com 
a secretária da Família e 
Desenvolvimento Social, 
Fernanda Richa, quando reforçou 
o pedido da retomada de obras 
de cinco centros da juventude: 
Irati, Ivaiporã, Guarapuava, 
Paranaguá e Prudentópolis.

A secretária afirmou que os 
recursos estão sendo 
empenhados e não dependem de 
empréstimos. Segundo ela, as 
obras estão sendo tratadas como 
prioridade e estão garantidas.

Centros da Juventude

Irati

Em Irati, a obra está 80% concluída, com o aditivo de prazo já assinado. O 
trabalho agora é no sentido de formatar as planilhas de custo para ser assinado 
o aditivo financeiro.

Ivaiporã

Em Ivaiporã a obra está pronta, faltando apenas a finalização da compra de 
equipamentos e a contratação de pessoal.

Guarapuava

Em Guarapuava, o convênio já está assinado, aguardando apenas o repasse 
dos recursos para o início da obra.

Paranaguá

A obra em Paranaguá está 23% concluída e um novo projeto para conclusão 
está sendo elaborado, uma vez que boa parte da construção ficou danificada 
pelo tempo ocioso. Uma equipe técnica da Paraná Edificações estará no local 
para fazer a vistoria da obra e, consequentemente, um novo orçamento.

Prudentópolis

Com 35% da obra concluída, o Centro da Juventude de Prudentópolis também já 
possui o aditivo de prazo assinado e aguarda a liberação dos recursos.
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No dia 20, o deputado Artagão Júnior discutiu o PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios), em audiência com o secretário do 
Desenvolvimento Urbano (Sedu), Ratinho Junior.
O parlamentar solicitou agilidade nos editais de licitação dos projetos de 
Cantagalo, Fernandes Pinheiro, Godoy Moreira, Guamiranga, Ivaiporã, 
Lunardelli, Novo Itacolomi, Pitanga, Rebouças, Rio Azul, Rio Branco do Ivaí 
e São João do Ivaí. O secretário determinou sua equipe técnica a dar andamento 
às demandas.

Já Nova Cantu, Campina do Simão e Ventania, que ainda não assinaram o 
convênio, foi garantida a inclusão no programa, faltando apenas aspectos 
técnicos a serem tratados pela Sedu.
“Os recursos do PAM são muito importantes para esses municípios, pois 
além de serem a fundo perdido, são obras e equipamentos cujo 
investimento foi decidido pela própria população em audiência pública”, 
disse o deputado Artagão Júnior.

Os recursos do programa, na ordem de R$ 150 milhões, são oriundos de 
economia orçamentária feita pela Assembleia Legislativa. 

ARTAGÃO JÚNIOR PEDE AGILIDADE NO ANDAMENTO DO PAM 



23Fevereiro/2014

MAIS DEMANDAS DA SANTA CASA DE IRATI 

Ainda no dia 20, mais 
demandas da Santa Casa de 
Irati foram apresentadas ao 
deputado Artagão Júnior. O 
provedor Germano Strassmann 
entregou ao parlamentar o 
projeto de ampliação da área de 
internamento. “Estamos 
pedindo, mais uma vez, a 
intervenção do deputado 
Artagão Júnior na Secretaria 
de Saúde para que os 
recursos sejam liberados”, 
disse Germano.

Hoje, a Santa Casa do Irati possui 153 leitos. O projeto entregue ao deputado 
prevê mais 17 leitos, com ênfase na urgência e emergência.
A respeito das obras de ampliação do pronto-socorro, cujos recursos de R$ 1,9 
milhão foram viabilizados pelo deputado Artagão Júnior no final do ano passado, 
estão em via de entrar em processo licitatório. 

ATENDENDO MARILÂNDIA DO SUL 

No mesmo dia, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o 
prefeito de Marilândia do Sul, 
Pedro Sérgio Mileski, 
oportunidade em que discutiram 
o convênio para calçamento com 
pedras irregulares. Com 
recursos de aproximadamente 
R$ 1,1 milhão, serão 
pavimentados 6 km do distrito de 
Nova Amoreira até a localidade 
de Góis.
Acompanhando o prefeito, a 
primeira-dama e secretária de 
Ação Social, Anderléia Bueno 
Mileski, esteve na Secretaria da 

Família e Desenvolvimento Social para acompanhar o projeto da construção do 
prédio do Cras (Centro de Referência da Assistência Social). A prefeitura já 
disponibilizou o terreno ao Estado. Hoje, o Cras em Marilândia do Sul divide o 
mesmo prédio com outros órgãos da prefeitura. 
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Roteiro no Vale do Ivaí
No dia 21, o deputado Artagão Júnior passou por Jardim Alegre, Lidianópolis, 
Godoy Moreira e Jandaia do Sul. Confira: 

O primeiro compromisso foi em 
Jardim Alegre, onde foi recebido 
pela prefeita Neuza Pessuti e sua 
equipe. Além de tomarem café da 
manhã juntos, visitaram obras, em 
especial a recuperação de 11 
trechos de ruas na área central, 
com recursos do PAM (Plano de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios). 

Jardim Alegre
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Lidianópolis
Em Lidianópolis, foi feita a entrega das chaves de uma ambulância nova, adquirida 
com recursos do PAM. O deputado foi recebido pelo prefeito Magrelo, toda a 
equipe da prefeitura, vereadores e demais lideranças do município. 

Godoy Moreira
Em Godoy Moreira, o deputado Artagão Júnior, ao lado do prefeito Primis de 
Oliveira, toda a equipe da prefeitura, vereadores e lideranças locais, anunciou 
uma série de recursos e obras para o município. Foi assinada a ordem de serviço 
para a construção do hospital municipal e do Cras (Centro de Referência da 
Assistência Social). Também foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde e feita a 
entrega do ônibus adaptado para a APAE. 
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Jandaia do Sul
Durante a reunião da Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí), em 
Jandaia do Sul, o deputado Artagão Júnior, ao lado do secretário do 
Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, entregou a homologação do PAM a Bom 
Sucesso e Lidianópolis. Ao vice-prefeito de Bom Sucesso, Alduino Lucio Romani, 
foi entregue a homologação do Centro Médico de Saúde e Atenção à Mulher e à 
Criança. Ao prefeito Magrelo, de Lidianópolis, o PAM se refere à ambulância e um 
rolo compactador. 

Bom Sucesso

Lidianópolis
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RELATÓRIO FINAL DA CPI DO PEDÁGIO SERÁ APRESENTADO EM MAIO 

No dia 25, o deputado Artagão Júnior, durante a última reunião da CPI do 
Pedágio,  enalteceu a transparência e a quantidade de informação levantada. 
Foram sete meses de trabalho, com 26 reuniões realizadas, 10 audiências 
públicas em municípios do interior, 36 oitivas e mais de 200 quilos de 
documentações analisadas. O relatório final será apresentado no plenário da 
Assembleia Legislativa no começo de maio.

“Esta CPI tratou de um assunto até então desconhecido da sociedade, 
com as reuniões abertas e amplamente divulgadas, com a presença da 
imprensa. Já é um ganho extremamente significativo”, disse o deputado 
Artagão Júnior.

O parlamentar também voltou a abordar alguns pontos que ficaram claros no 
andamento dos trabalhos. “A participação do governo do estado, que 
formatou todo o processo de instalação das praças de pedágio, foi 
equivocada e lastimável”, ressaltou. “É inaceitável que os preços dos 
materiais utilizados nas obras eram propostos pelas próprias 
concessionárias, e não pela tabela do DER. Já informaram que hoje não 
é mais assim, que de um tempo pra cá a tabela do DER é que baliza as 
obras. Mas, se é de um tempo pra cá, significa que antes não era assim. 
Isso impacta diretamente no valor das tarifas”, disse o parlamentar, 
complementando que os aditivos realizados ao longo dos anos 
“alteraram completamente a configuração dos contratos iniciais”.

O deputado também cobrou a retomada das análises de ações judiciais que 
estão suspensas e disse que a CPI se concentra a partir de agora na redação 
do relatório final.
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Atendimentos  
Ainda no dia 25, o deputado Artagão Júnior atendeu os municípios de Rebouças e 
Porto Barreiro. Confira:

O prefeito de Rebouças, Claudemir Herthel, 
acompanhado do vereador André Piskorz, 
entregou o projeto para a construção de 
galerias pluviais e bueiros em estradas do 
interior. O município tem convênio com o 
Instituto das Águas para o recebimento de 
560 tubos de concreto. 

A prefeita de Porto Barreiro, Marinez Crotti, acompanhada 
do secretário administrativo, José Crotti, entregou um 
projeto para aquisição de um caminhão comboio, que fará 
o abastecimento e assistência ao parque máquinas da 
prefeitura. O projeto foi entregue à Sedu/Paranacidade. 

Rebouças

Porto Barreiro
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No dia 26, em evento no Palácio Iguaçu, 
nove municípios da base do deputado 
Artagão Júnior foram contemplados com 
a liberação dos recursos para a 
construção da Unidade de Saúde da 
Família (USF). O parlamentar participou 
do evento ao lado do governador Beto 
Richa, do secretário de Saúde do 
Paraná, Michele Caputo Neto, além de 
prefeitos, secretários e demais 
autoridades.

Os municípios são Cândido de Abreu, 
Inácio Martins, Cantagalo, 
Guarapuava, Bom Sucesso, Turvo, 
Boa Ventura de São Roque, 
Laranjeiras do Sul e Rio Azul.

Laranjeiras do Sul e Guarapuava, cujas 
obras são do porte 3, têm assegurados 
R$ 721 mil. Já os outros municípios, de 
porte 1, receberão R$ 474 mil. A 
definição do porte da USF foi feita pelos 
próprios municípios, que, como 
contrapartida, são responsáveis pela 
contratação dos profissionais.

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA NOVE MUNICÍPIOS DA BASE 
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Atendimentos  
Ainda no dia 26 o deputado Artagão Júnior atendeu os municípios de Campo 
Bonito e Laranjeiras do Sul. Confira:

O vereador de Campo Bonito, Mario Weber e o deputado Artagão 
Júnior estiveram com o governador Beto Richa, em evento no Palácio 
Iguaçu, quando pediram agilidade na liberação dos recursos para 
pavimentação de seis quilômetros com pedras irregulares. Campo 
Bonito aguarda a liberação de aproximadamente R$ 1,1 milhão, que 
serão utilizados para pavimentar trechos que vão da sede do 
município até o distrito de Sertãozinho.

Também no evento no Palácio Iguaçu, a prefeita Sirlene Svartz e o deputado 
Artagão Júnior conversaram com o secretário do Trabalho, Emprego e 
Economia Solidária, Luiz Claudio Romanelli.
Além de um veículo novo, a prefeita pediu agilidade no trâmite de 
viabilização da nova sala da Agência do Trabalhador, cujo projeto 
arquitetônico e o orçamento já foram entregues à secretaria. 

Campo Bonito

Laranjeiras do Sul



PREFEITO EM EXERCÍCIO DE LIDIANÓPOLIS ENCAMINHA DEMANDAS 
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Ainda no dia 26, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito em exercício de 
Lidianópolis, Julio Cesar da Silva, o Julinho.
Acompanhado da assessoria do parlamentar, Julinho foi à Secretaria do Esporte, 
onde tratou de projetos para a realização de campeonatos e torneios de várias 
modalidades no município.  

Mais 30 casas rurais

Em audiência na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), foram 
viabilizadas mais 30 casas rurais. O prefeito em exercício protocolou o pedido, o 
qual foi autorizado. A equipe da prefeitura estará levantando as documentações 
necessárias junto às famílias para a assinatura do convênio. 

"Já temos nove unidades rurais inauguradas, mais 25 em fase de 
construção, outras 17 em fase de assinatura de convênio. Agora com mais 
esta conquista, totalizamos 81 casas rurais, que estão atendendo os 
pequenos sitiantes de nosso município. Desta forma, fortalecemos o vínculo 
entre a Prefeitura, o Estado e o produtor rural", explica Julinho.
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Visita a Guarapuava
No dia 28, o deputado Artagão Júnior foi a Guarapuava, onde primeiramente 
visitou a ACPG (Associação de Catadores de Papel Reciclado de Guarapuava), 
que emprega cerca de 140 famílias. Na oportunidade, foi pedido o auxílio do 
parlamentar na viabilização de computadores para a implantação de um projeto 
de aulas de informática para os filhos dos associados. O deputado Artagão Júnior 
explicou a necessidade de a ACPG ser de utilidade pública estadual e se propôs a 
fazer o projeto de lei, necessário para o repasse de recursos do Governo do 
Estado. 

ACPG
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Em seguida, o deputado foi ao Colégio Estadual Cesar Stange, onde entregou a 
ordem de serviço para a realização de obras de melhoria. Os investimentos 
viabilizados pelo deputado junto à Secretaria de Educação passam de R$ 100 
mil (R$ 111.838,96). O anúncio foi feito durante reunião com toda a comunidade 
escolar. O diretor do colégio, Professor Marlon Douglas Pires, agradeceu ao 
deputado e disse que os recursos possibilitarão a substituição dos pisos, a 
instalação de grades de proteção em todas as janelas, substituição do telhado, 
renovação dos quadros-negros e adequação de uma sala que será utilizada 
como almoxarifado.

CESAR STANGE

Mais de R$ 100 mil



Visitas aos colégios 
Pedro Carli e Leni 
Marlene Jacob
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No dia 28, ainda em Guarapuava, o 
deputado Artagão Júnior visitou os 
colégios Pedro Carli e Leni Marlene 
Jacob, oportunidade em que 
anunciou a homologação do 
governador Beto Richa, autorizando 
o início da construção das novas 
unidades.

O parlamentar esteve reunido com a 
diretoria, funcionários e o corpo 
docente dos dois colégios. O colégio 
Pedro Carli, na Vila Bela, terá 
capacidade para até 1.800 alunos, e 
o Leni Marlene, no bairro Primavera, 
deverá suportar até 1.440 
estudantes.

Os investimentos viabilizados pelo 
deputado chegam a R$ 8,6 milhões. 
São R$ 4.388.847,30 para o Pedro 
Carli e R$ 4.312.254,12 para o Leni 
Marlene Jacob.

R$ 8,6 milhões investidos 
nos dois colégios

Pedro Carli

Leni Marlene Jacob
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em fevereiro.

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Fique por dentro das notícias diárias 

acessando o site: www.artagaojunior.com.br               

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

Siga também no             @artagaojunior            
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