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UNALE TRABALHANDO PELA UNIFICAÇÃO DAS ELEIÇÕES
No dia 3, segunda-feira, o deputado Artagão Júnior participou, em Brasília, da IV Reunião Ordinária da 
Diretoria Executiva da Unale (União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais). Na reunião, foi 
discutida a unificação das eleições no Brasil. O deputado Artagão Júnior, 1º vice-presidente da 
entidade, e os demais membros trabalham em uma frente que visa mobilizar os deputados federais pela 
aprovação de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que estabelece eleições simultâneas – 
majoritárias e proporcionais – em todas as esferas.

De dois em dois anos, o Brasil gasta cerca de R$ 1 
bilhão com a realização de eleições. Os gastos são 
referentes a investimentos em equipamentos, 
transporte de urnas, impressão de cadastro de 
eleitores, relatórios de votação, alimentação para 
mesários e presença das forças armadas em 401 
cidades, além da isenção de impostos 
concedida às emissoras de rádio e TV 
que transmitiram o horário eleitoral. 

“Com a unificação, os candidatos, ao serem 
eleitos, cumprirão o mandato até o final, sem 
sair no meio da sua gestão para concorrer a 
outro pleito, como deputados que deixam o 
mandato para disputar prefeituras e vice-
versa. A gestão passa a ser mais eficaz. Hoje 
os prefeitos e vereadores têm que dividir os 
seus mandatos com dois governadores e 
dois presidentes da República, em caso de 
não reeleição. Isso prejudica a gestão. O 
prefeito, por exemplo, se adapta aos 
programas de governo e, devido à nova 
eleição, tudo pode mudar e prejudicar um 
trabalho que já estava engrenado. Com a 
unificação, a economia ganha, a sociedade 
ganha”, argumenta o deputado Artagão Júnior. 

PREFEITO ELEITO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO GABINETE
No dia 4, o deputado Artagão Júnior recebeu a 
visita do prefeito eleito de São João do Ivaí, 
Fabio Hidek, acompanhado do diretor de 
Esportes da Prefeitura, Sebastião de Almeida 
Neto, e do empresário Joselito Oliveira. Na 
ocasião, foi discutida a viabilidade da criação 
de uma Ciretran. O prefeito eleito disse que 
hoje a regional do Detran mais próxima está 
em Ivaiporã, cerca de 45 km do município.
“A criação de uma Ciretran em São João do 
Ivaí beneficiaria demais municípios 
vizinhos, como Godoy Moreira, Lunardelli e 
São Pedro do Ivaí. Por exemplo, Godoy 
Moreira, que fica a 40 km de São João, 
também pertence a Ciretran de Ivaiporã, 
ficando a uma distância de mais ou menos 
85 km”, disse Hidek.

BENEFÍCIOS
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MEMBROS DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA DE LONDRINA
Também no dia 4, membros da Igreja 
Adventista do 7º Dia de Londrina 
visitaram o deputado Artagão Júnior. 
Estiveram no gabinete o pastor jubilado 
da Central de Londrina Anastássios 
Papazoglou, os membros Elias 
Teixeira, Sérgio Luiz Madruga e 
Clodoaldo Alexandre, além do membro 
da Igreja do Cafezal, Claudio Mainer. 
Na oportunidade, apresentaram ao 
deputado, que é ancião da Igreja da 
Vista Alegre, em Curitiba, o Advento 
Post, órgão informativo do Ministério “A 
Voz do Advento e Rádio Advento 
Londrina”, do qual Claudio Mainer é o 
diretor executivo, Elias Teixeira o 
jornalista responsável e Clodoaldo 
Alexandre um dos colaboradores. 

CONFIRMADA CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO EM CANTAGALO
Ainda no dia 4, o deputado Artagão Júnior designou o 
assessor Cesar Augusto da Silva para acompanhar o prefeito 
eleito de Cantagalo, Everson Konjunski, em audiência com o 
superintendente da Sude (Superintendência de 
Desenvolvimento Educacional), na qual foi confirmada a 
liberação de R$ 5,1 milhões para a construção do novo 
prédio do Colégio Estadual Olavo Bilac, na Vila Caçula. O 
pleito tramita na Sude desde 2008, e foi licitado no último dia 
15.
“Saímos muito felizes desta reunião. Realmente a 
construção do novo prédio se faz necessária. A 
educação será prioridade em nossa gestão”, garantiu o 
prefeito eleito.
Para o deputado Artagão Júnior, a garantia do novo colégio 

em Cantagalo é uma conquista. "No dia 21 de novembro, em audiência com o diretor-geral da 
Secretaria da Educação, Jorge Eduardo Wekerlin, ele já tinha nos garantido que os recursos 
estavam assegurados para o Colégio Olavo Bilac e só faltava a data da licitação. É um 
investimento grande e justo para com a população cantagalense”, disse o deputado.   

PREFEITO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO GABINETE
No dia 5, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
prefeito de Nossa Senhora das Graças, José 
Otávio Rigieri, o assessor Jurandir Alves 
Barbosa e os vereadores Luís Carlos Jonas e 
Denzil Junior Costa. Conversaram sobre o 
convênio com a Cohapar para a construção de 
88 casas no quadro urbano e 20 unidades na 
zona rural. Também foram à Sedu (Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Urbano) onde 
trataram da ampliação da Escola Municipal 
Francisca Sabino Ruiz. O convênio já está 
assinado, no valor global de R$ 253 mil. 
Porém, ainda falta a aprovação da 
contrapartida do município (R$ 73 mil). 
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MAIS 37 CASAS POPULARES PARA TEIXEIRA SOARES

No dia 7, o município de Teixeira Soares assinou os 
contratos para a construção de 37 casas populares 
viabilizadas pelo deputado Artagão Júnior junto à 
Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).

As assinaturas com as 37 famílias, envolveram a Caixa 
Econômica Federal e o Ministério das Cidades e fazem 
parte dos programas Minha Casa, Minha Vida e Morar 
Bem Paraná. 

VISITA DO PRESIDENTE ELEITO DA OAB/PR
No dia 10, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o presidente eleito da seção 
paranaense da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/PR), Juliano Breda, o 
qual se elegeu presidente da entidade 
em novembro. Breda ficará à frente da 
instituição de 2013 a 2015.

O deputado Artagão Júnior e Juliano 
Breda são amigos de longa data. O 
novo presidente da OAB/PR reafirmou a 
disposição de estar trabalho em parceria 
com a Assembleia Legislativa e 
convidou o parlamentar para a 
solenidade da sua posse, marcada para 
o próximo dia 15 de janeiro.

Também no dia 10, o 
deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de 
Pinhão, Paulo Basílio, e o 
prefeito eleito, Dirceu de 
Oliveira. Na oportunidade, 
discutiram com o deputado 
ações em prol do município 
e projetos para serem 
trabalhados junto ao 
Governo do  Estado. 
Também conversaram 
sobre a  transição 
administrativa a ser 
realizada no início de 2013. 
Os prefeitos também 
buscaram esclarecimentos 
sobre a disposição 
funcional de servidores 
públicos do Estado para 
trabalharem no secretariado 
municipal.

PREFEITO E PREFEITO ELEITO DE PINHÃO
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Ainda no dia 10, em sessão solene, o 
deputado Artagão Júnior participou da 
homenagem que outorgou o presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro 
Felix Fischer, Cidadão Honorário do Paraná.

Fischer é brasileiro naturalizado, nascido em 
Hamburgo, Alemanha, e fez carreira jurídica 
atuando no Ministério Público do Paraná, 
onde foi promotor e procurador de Justiça. 
Professor universitário das disciplinas de 
Direito Penal e de Processo Penal, tornou-
se ministro do STJ em dezembro de 1996, 
assumindo a Presidência da Corte em 31 de 
agosto deste ano.

TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO PRESIDENTE DO STJ

DEPUTADO QUESTIONA ERROS DO IBOPE NO PARANÁ
No dia 11, o deputado Artagão Júnior, membro da CPI 
do Ibope, participou da segunda reunião ordinária que 
ouviu a diretora executiva do instituto, Márcia Cavallari 
Nunes, e o diretor de Negócios de Opinião Pública, 
Política e Comunicação, Hélio Gastaldi.
Os dois representantes do Ibope foram convocados a 
prestar depoimento na CPI em razão de pesquisas 
realizadas nas últimas eleições municipais no Paraná 
que não corresponderam às margens de erro e foram o 
oposto dos resultados das urnas.
Artagão Júnior relembrou a diretora Márcia Cavallari 
sobre os erros nos números divulgados nos pleitos de 
Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Foz do 
Iguaçu, município que horas antes da votação, a 
pesquisa do Ibope apontava que o candidato eleito, 

Reni Pereira (presidente da CPI), estava sete pontos atrás de seu adversário; resultado que não se 
confirmou nas urnas.
A diretora do Ibope reconheceu os erros ocorridos no Paraná, dizendo que o instituto também está 
averiguando o que pode ter acontecido.
De acordo com ela, muitos fatores podem interferir no resultado. “A pesquisa não é uma informação 
absoluta, infalível. É uma amostragem, não ouvimos todos os eleitores. Até o momento que o 
eleitor entra na cabine de votação, ele pode mudar de opinião”, reforçou.
O deputado Artagão Júnior argumentou dizendo que em casos específicos, como o de São Paulo, onde 
denúncias derrubaram as intenções de voto no candidato Celso Russomanno, que liderava as pesquisas, 
são fáceis de compreender. “No Paraná não tivemos casos como o do Russomanno. Quando existe 
um fato determinado, é fácil compreender a queda de um candidato. É preciso ser investigado o 
que ocorreu no Paraná para evitar que equívocos desta 
natureza voltem a acontecer no futuro”, ressaltou.
O diretor Hélio Gastaldi afirmou que os contratos do instituto 
são feitos diretamente com o cliente, embora o trabalho de 
pesquisa seja terceirizado. No Paraná, a empresa que 
realizou as cerca de 30 pesquisas do Ibope foi a Fênix, que, 
de acordo com Gastaldi, é parceira do instituto desde 2008. 
Ainda de acordo com ele, pesquisas complementares são 
feitas por telefone para atestar os números colhidos nas 
pesquisas de rua.
O deputado Artagão Júnior solicitou que sejam 
encaminhadas cópias dos contratos, metodologia de 
pesquisa e dados dos entrevistadores contratados.
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Também no dia 11, o deputado Artagão Júnior recebeu 
prefeito reeleito de Santa Tereza do Oeste, Amarildo 
Rigolin. O deputado e o prefeito discutiram assuntos 
referentes ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária), onde pediram agilidade no processo do 
Parque Industrial do município, que aguarda parecer 
técnico.
Na Cohapar, acompanharam o processo para a construção 
das 94 casas, já licitadas, que aguardam autorização para 
início das obras.
Rigolin ainda solicitou a intervenção do deputado na 
viabilização de recursos junto ao Governo do Estado para a 
construção da Creche Municipal, no distrito de Santa Maria. 
Também solicitou o apoio na viabilização de recursos para 

PREFEITO REELEITO DE SANTA TEREZA DO OESTE

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
No dia 12, o deputado Artagão Júnior, juntamente 
com a Bancada Evangélica da Assembleia 
Legislativa, da qual é membro, promoveram, no 
Plenário da Casa, o Culto de Ação de Graças 
pelo ano de 2012. O coral Louvor e Adoração e 
demais funcionários do legislativo paranaense 
também participaram do culto. O deputado 
Artagão Júnior é membro da Igreja Adventista do 
7º Dia e ancião da Igreja da Vista Alegre. Durante 
o culto, citou o primeiro versículo do capítulo 125 
do Livro de Salmos da Bíblia Sagrada, que diz: 
“Aqueles que confiam no Senhor são como o 
monte Sião, que não pode ser abalado, mas 
permanece para sempre”.
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24º ENCONTRO ESTADUAL DE SELEÇÕES CAMPEIRAS

No dia 13, o deputado 
Artagão Júnior foi ao 
município de Pinhão, 
quando participou da 
abertura do 24º Encontro 
Estadual de Seleções 
Campeiras, no Parque Cel. 
Lustosa. Ao lado do prefeito 
Paulo Basílio, do prefeito 
eleito, Dirceu de Oliveira, 
do deputado Bernardo 
Ribas Carli, além de outras 
autoridades, Artagão Júnior 
prestigiou a população no 
tradicional evento que 
resgata os costumes 
campeiros. No evento, 
alusivo aos 48 anos de 
Pinhão, que teve 
programação até o 
domingo, dia 16, passaram 
mais de três mil pessoas de 
todo o Paraná. 

No dia 17, o deputado 
Artagão Júnior foi a Recife 
(PE) para participar de 
uma reunião da diretoria da 
Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos 
Estaduais) com o 
governador pernambucano 
Eduardo Campos e com o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado 
Gulherme Uchoa. 

O deputado Artagão Júnior, 
vice-presidente da Unale, 
juntamente com os demais 
membros da diretoria da 
entidade, assinaram 
convênios de cooperação 
com o executivo e 
legislativo pernambucanos 
para a realização da XVII 
CNLE (Conferência 
Nacional de Legisladores e 
Legislativos Estaduais), 
entre os dias 21 e 24 de 
maio de 2013. 

UNALE COM O GOVERNADOR DE PERNAMBUCO
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PREFEITOS DE ARIRANHA DO IVAÍ E DIAMANTE DO SUL
No dia 18, deputado Artagão 
Júnior fez atendimentos no 
gabinete aos prefeitos Carlos 
Bandiera de Mattos (Ariranha do 
Ivaí) e Darci Tirelli (Diamante do 
Sul).
O prefeito Carlão, de Ariranha do 
Ivaí, acompanhado da esposa 
Luzia discutiu com o deputado o 
encerramento do convênio com a 
Seab (Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento), para melhorias 
de estradas do município. 
Também esteve na 
Sedu/Paranacidade, quando foi 
assinado o aditivo de prazo do 
convênio do recape asfáltico.
Já o prefeito de Diamante do Sul, 
Darci Tirelli, esteve 
acompanhado dos vereadores 
Francisco Jesus da Silva, 
Ezequiel Scharan e Luiz Carlos 
Tirelli. O prefeito conversou sobre 
as emendas do deputado para o 
Orçamento de 2013. Para o 
município de Diamante do Sul, foi 
inserido um veículo que estará à 
disposição da prefeitura. 

ARIRANHA DO IVAÍ DIAMANTE DO SUL

DIRETOR DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DA UPM
Também no dia 18, o deputado Artagão Júnior recebeu o diretor de Articulação Política da União de 
Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul (UPM), Flávio Monteiro, que também é coordenador do 
bloco brasileiro, cujo deputado Artagão Júnior é 1º secretário. 

“A UPM está em franca 
expansão. Em 2014, 
teremos a eleição para 
presidente desta 
entidade que luta por um 
mercado comum no 
Mercosul. Assim como a 
União Europeia, 
buscamos a união em 
todos os aspectos 
políticos e sociais”, disse 
Monteiro. 
O diretor da UPM, 
colocando-se à disposição, 
ainda parabenizou o 
deputado Artagão Júnior 
pelos trabalhos frente à 
Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos 
Estaduais) e pela reeleição 
como vice-presidente da 
Assembleia Legislativa.  
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Continuando no dia 18, o 
deputado Artagão Júnior recebeu 
a visita de três diretores de 
colégios guarapuavanos. 
Estiveram  no plenário da 
Assembleia Legislativa Cleto 
Rudinei Chiquito (Colégio 
Estadual Rui Barbosa); Luiz 
Alberto Ogibowski (Colégio 
Estadual do Campo Maria de 
Jesus Pacheco Guimarães, no 
distrito do Guará), e Marlon 
Douglas Pires (Colégio Estadual 
Cesar Stange). Os diretores, na 
companhia da assessoria do 
deputado, ainda foram à 
Secretaria de Educação (Seed) 
para acompanhar o andamento 
de pleitos de suas respectivas 
escolas. 

RECEBENDO DIRETORES DE COLÉGIOS DE GUARAPUAVA

No dia 19, o deputado Artagão Júnior, ao 
lado do governador Beto Richa e demais 
deputados, participou da entrega do cheque 
de R$ 110 milhões ao executivo estadual. 
Esta quantia é oriunda das economias 
realizadas pela Assembleia Legislativa em 
2012.

O governador Beto Richa agradeceu. “Sei 
do esforço de todos os deputados para 
promover esta economia. Vamos reverter 
este valor em obras e ações sociais para 
o nosso estado. É um ato decente, um 
gesto nobre que a população paranaense 
esperava”, enalteceu.

Durante o ato, o governador Beto Richa 
também recebeu a transferência de imóveis 
da Associação Paranaense das Senhoras 
dos Deputados Estaduais – APASDE, 
entidade extinta por suas integrantes no 
último mês de abril. O patrimônio imobiliário, 
portanto, retornará aos domínios do Poder 
Executivo. No total, são seis os imóveis em 
questão, todos localizados no Centro Cívico, 
em Curitiba: cinco na Rua Marechal Hermes 
e um na Rua Deputado Mario de Barros. 
Somando-se as áreas, os imóveis 
correspondem a cerca de três mil metros 
quadrados.
No ano de 2011 os recursos economizados 
e já devolvidos ao Executivo somaram R$ 
90 milhões.

DEVOLUÇÃO DE R$ 110 MILHÕES AO GOVERNO DO ESTADO
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Este é apenas um resumo das atividades 

do deputado Artagão Júnior no mês de 

dezembro. 

A Assembleia Legislativa entra em férias 

coletivas no dia 20 e volta às atividades 

em 21 de janeiro. 

Feliz Natal ! E um próspero 2013!

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
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