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Assinatura do Termo Aditivo do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) – modalidade Compra Direta Local da Agricultura 
Familiar. Assinaram Jardim Alegre, Ariranha do Ivaí, Ivaiporã, 
Godoy Moreira, Teixeira Soares e Cambira.

Convênios

ComSus
O deputado Artagão Júnior 
acompanhou o lançamento do 
Programa Estadual de Apoio aos 
Consórcios Intermunicipais de 
Saúde (COMSUS), na manhã desta 
quarta-feira (11), no Canal da 
Música, em Curitiba. O programa 
prevê, através da Secretaria da 
Saúde (Sesa), um investimento 
de R$ 26 milhões. O repasse será 
de, no mínimo, R$ 100 mil para 
cada consórcio para a aquisição 
de equipamentos e R$ 25 mil em 
repasse mensal para custeio. O 
incentivo tem como base o Fator de Redução de Desigualdades Regionais e, portanto, será 
diferenciado de acordo com as necessidades da população e sua abrangência.  O Paraná possui 24 
consórcios de saúde. Todos assinaram o termo de adesão ao Programa.  

Compra Direta 

R$ 4,5 milhões para fórum em Palmital
Também no começo do mês, foi dada a ordem de serviço para a construção do novo prédio do 
Fórum da Comarca de Palmital. A obra levará cerca de 10 meses para ser concluída, numa área de 
1700 m2. O investimento do Judiciário paranaense será em torno de R$ 4,5 milhões.



INFORMATIVO ABRIL/2012

R$ 1,2 milhão para pavimentação 
No último dia 18, no Palácio Iguaçu, mais municípios da base do deputado Artagão Júnior 
assinaram convênios para repasse de recursos para pavimentação asfáltica, somando 
aproximadamente R$ 1,2 milhão em recursos do Governo do Estado.

R$ 1,4 milhão para maquinário 
 No mesmo dia, também foram assinados convênios para liberação de recursos via 
Sedu/Paranacidade. De Ariranha do Ivaí, o prefeito Carlos Bandiera de Matos, o Carlão, assinou 
convênio (R$ 375 mil) para pavimentação com pedra irregular, construção de galerias, 
paralelepípedos e calçadas. O secretário administrativo de Cambira, Sidney Bellini, garantiu a 
aquisição de uma escavadeira hidráulica (R$ 350 mil); de Inácio Martins, o prefeito Junior Benato, 
assinou o convênio (R$ 500 mil) para a conclusão da obra do paço municipal e todo o mobiliário; 
já o prefeito de Santa Tereza do Oeste, Amarildo Rigolin, assinou o convênio (R$ 238 mil) para a 
aquisição de um rolo compactador.
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Casas Populares 
Através de contato feito na Cohapar no dia 
16, o deputado confirmou a liberação de 420 
casas, distribuídas entre 10 municípios da 
base, no programa federal Sub-50. O 
deputado auxiliou os municípios nas 
documentações exigidas pelo programa. 
Confira quantas famílias foram atendidas já 
nessa primeira etapa:

- Candói (40)
- Diamante do Sul (40)
- Foz do Jordão (40)
- Inácio Martins (40)
- Lindoeste (40)
- Imbituva (50)

- Nova Laranjeiras (40)
- Palmital (40)
- Pitanga (50)
- Rosário do Ivaí (40)

420 famílias atendidas 

Neste mês, Borrazópolis também assinou contrato com a Cohapar para 
construção de 18 casas populares na zona rural; Kaloré garantiu 12 e 
Novo Itacolomi mais 10. 

Hospital Regional de Guarapuava
No dia 13, o deputado participou de uma 
audiência pública na Câmara de Vereadores de 
Guarapuava para discutir a criação de um 
hospital de referência regional. Os principais 
hospitais da cidade estão sobrecarregados.  
“É muito importante essa união de todos os 
representantes de Guarapuava e região para 
que se encontre uma solução o mais rápido 
possível, pois com o crescimento populacional, 
os hospitais que sofrem com a falta de 
equipamentos e espaço físico não vão aguentar 
por muito tempo. Tenho certeza que 
encontraremos uma solução junto ao Governo 
do Estado”, ressaltou o deputado.

Mais viagens...
Como de costume, o deputado Artagão Júnior aproveita as quintas e sextas-feiras para visitar os 
municípios de sua base de representação. Anuncia obras, investimentos e conversa com prefeitos e 
lideranças políticas. Veja alguns municípios que o deputado visitou neste mês de abril.

Godoy Moreira Ivaiporã Ibema
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Campo Bonito

Cidadão Honorário de Ivaiporã

O deputado Artagão Júnior recebeu o título de Cidadão Honorário do Município de Ivaiporã, no 
último dia 12. A congratulação foi proposta pelos vereadores Mario Hort e Edivaldo Montanheri, o 
Sabão. Prestigiaram a solenidade os prefeitos Carlos Bandiera de Mattos (Ariranha do Ivaí); 
Valentin Darcin (Manoel Ribas); Celso Antônio Barbosa (Lidianópolis); Cyro Ferandes (Ivaiporã), 
demais vereadores e autoridades locais. 

declarou o 
deputado.

“Fico muito feliz pelo reconhecimento. Isso nos motiva e 
nos compromete ainda mais a continuar trabalhando pelo município de Ivaiporã”, 

R$ 400 mil liberados para a Saúde do Vale do Ivaí
O secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, autorizou a 
liberação de R$ 400 mil para complementação da obra da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ivaiporã, mais a 
liberação dos equipamentos tão logo a obra esteja pronta. A 
UPA atenderá a seis municípios vizinhos (Ariranha do Ivaí, 
Jardim Alegre, Arapuã, Lidianópolis, Lunardelli e Ivaiporã). Ainda 
estará à disposição uma ambulância do Samu, completamente 
equipada, servindo como uma UTI móvel, com médicos e 
enfermeiros.

Unale no Acre O deputado Artagão Júnior foi a Rio Branco, capital do Acre 
no último dia 16 para participar da VI Reunião Ordinária da 
Diretoria Executiva da União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale). Artagão Júnior, primeiro vice-
presidente da entidade, representando a Assembleia do 
Paraná, participou de debate sobre a dívida dos Estados 
com a União, ação que faz parte da Campanha Nacional 
pelo Fortalecimento do Pacto Federativo. O conselheiro do 
BNDES, ex-governador Orlando Pessuti, também participou 
da reunião. 

Rumo ao mês de maio...

Guaraniaçu Cantagalo


