
INFORMATIVO JULHO/2012 1
ENTREGA DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

O deputado Artagão Júnior participou no dia 
3, da entrega de  que serão 
utilizados na Saúde dos municípios e mais 

 para secretarias 
municipais de Educação e entidades 
conveniadas da educação especial. Para a 
Saúde, o Governo do Estado investiu 

. São 28 kombis, 40 Fiestas, 
oito vans e dois ônibus que vão atender 
63 municípios. Já para os 156 automóveis 
destinados à Educação foram investidos 
mais de  na aquisição de 100 

veículos Kombi, 56 automóveis Fiesta 1.0, 
cinco micro-ônibus e quatro ônibus.

78 veículos

156 automóveis

R$ 
3,2 milhões

 R$ 7 milhões

GOVERNO DO ESTADO INVESTE R$ 133 MILHÕES EM 
SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Também no dia 3, Artagão Júnior participou da assinatura de 
contratos para obras nos sistemas de água e esgoto de todo 
o estado, no valor de . No total, são 99 

contratos que beneficiarão 84 municípios, com a geração de 
3.029 empregos diretos e 15.143 indiretos. Nesta etapa, 
seis municípios da base foram contemplados. 

R$ 133,2 milhões

2)

No mesmo dia 3, o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, assinou 
convênio na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) para a 
construção de 50 unidades habitacionais no quadro urbano. O 
deputado e o prefeito ainda discutiram os projetos para a 
recuperação das estradas e pontes danificadas com as fortes 
chuvas de junho. O município se encontra em situação de 
emergência

MAIS 50 CASAS POPULARES 
PARA PITANGA
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UNALE EM BRASÍLIA: DÍVIDA DOS ESTADOS 
O deputado Artagão Júnior foi a 
Brasília no dia 4, representando a 
Assembleia Legislativa do Paraná, 
para entregar a autoridades 
federais o relatório da Unale 
(União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais) sobre a 
renegociação da dívida dos 
estados com a União. Artagão 
Júnior, 1º vice-presidente da 
Unale, ao lado de demais 
membros da entidade, foi 
recebido pelo presidente da 
Câmara dos Deputados, Marco 
Maia, pelo presidente do Senado, 
José Sarney, pelo vice-presidente 
da República, Michel Temer, e pelo 
senador Sérgio Souza.
O relatório propõe a troca do 
indexador de IGP-DI (Índice Geral 
de Preços-Disponibilidade Interna) 
mais 6% pelo IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), com no máximo 2% de 
juros ao ano. O relatório ainda 
tem como proposta a redução do 
percentual de comprometimento 
da receita, que hoje é de 13%, 
para no máximo 9%.

MAIS CASAS PARA NOVO ITACOLOMI E MANOEL RIBAS 
Na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), Novo Itacolomi 
assinou convênio para construção de                         no quadro 
urbano.

Já Manoel Ribas garantiu a construção de                            no 
poço indígena Ivaí. 

32 CASAS 

26 CASAS

ENTREGANDO COBERTORES PALMITAL E PITANGA EM 
O deputado Artagão Júnior esteve 

em Palmital no dia 5, na 
companhia da secretária da 
Família e Desenvolvimento 
Social, Fernanda Richa, 
quando entregaram 

 e 
Também  f o r am  

entregues  
e  em Pitanga. 

2 mil 
cobertores 8050 peças de 

r o u p a .  
8050 peças de roupa

1400 cobertores
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RECURSOS PARA 4 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
No dia 6, quatro 
munic íp ios da 
base  assinaram 
convênio com o 
G o v e r n o  d o  
Estado, através da 
S e c r e t a r i a  d e  
Saúde (Sesa), para 

recursos destinados à construção e ampliação 
de . O chefe de 
gabinete, Flores Pilarski, acompanhou os 
prefeitos Carlos Bandiera de Mattos (Ariranha 
do Ivaí); Zezo Pontarolo (Imbituva); Clério 
Benildo Back (Palmital) e Altair Zampier 
(Pitanga). 

unidades básicas de saúde

Confira a tabela ao lado.

No dia 9, o deputado Artagão Júnior recebeu a 
notícia do senador Sérgio Souza de que duas de 
suas indicações de emendas ao orçamento da 
União 2012 foram atendidas. Para 

, foram liberados 
 destinados à compra de pulverizador 

para cultura de banana. Em , 
 serão utilizados na aquisição de 

equipamentos agrícolas.

Novo 
Itacolomi R$ 100 mil 

Inácio Martins R$ 
100 mil

(já 
entegues)

EMENDAS PARA NOVO ITACOLOMI E INÁCIO MARTINS

MAIS ESTRUTURA NO JUDICIÁRIO DE PRUDENTÓPOLIS
O deputado Artagão Júnior comemora a elevação da 
Comarca de Prudentópolis à Entrância Intermediária, 
aprovada em plenário na sessão do dia 11. O deputado 
participou de diversas audiências com o presidente do 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador 
Miguel Kfouri Neto, quando sempre reforçava o pleito 
da elevação da entrância que dará mais estrutura ao 
judiciário de Prudentópolis. O deputado, inclusive, 
participou da última grande audiência (foto) com Kfouri 
Neto, oportunidade em que estiveram a juíza de Direito 
da Comarca, Michelle Delezuk; a presidente da 
subseção da OAB, advogada Vera Regina Grande de 
Moura Cordeiro e o vice Fernando Estevão Deneka; o 
advogado Ayr Azevedo de Moura Cordeiro, além de 
representantes da Seccional e do TJ-PR.
Hoje, com o projeto de lei nº 298/12 aprovado, 
Prudentópolis passa a ter duas varas distintas. 
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UNALE: REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
O deputado Artagão Júnior foi 
novamente a Brasília no dia 16 para 
participar da reunião da diretoria 
executiva da Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais).
A reunião teve como pauta: 

.

comprovação de contas; aprovação do 
orçamento 2012/2013; aprovação do 
regimento interno e do conselho gestor

DEBATE SOBRE JOGOS QUE INCITAM A VIOLÊNCIA 

O deputado Artagão Júnior está 
trabalhando num projeto cujo 
objetivo é classificar os jogos 
eletrônicos ou manuais que 
induzem à violência a partir de 
determinada faixa etária. O 
parlamentar entende que é preciso 
aprofundar o debate acerca do 
tema, uma vez que os índices de 
violência vêm se agravando nos 
últimos tempos em todo o estado 
do Paraná. O deputado Artagão 
Júnior parte da premissa de que o 
Estado tem como atribuição tutelar 
e proteger as crianças. 

META É CONSTRUIR 70 MIL CASAS NO PARANÁ
No dia 23 foi assinado o termo de 
cooperação para a construção de 70 
mil casas no Paraná. O acordo envolve 
o Governo do Estado, a Cohapar,  o 
Ministério das Cidades, Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil e 
tem o intuito de viabilizar moradias à 
população de baixa renda. Este acordo, 
junto com outras assinaturas de 
convênios e contratos já realizadas, 
garante o cumprimento da meta do 
Governo do Paraná, que é atender 110 
mil famílias até 2014. A contrapartida 
que o Estado investirá durante estes 
quatro anos é de .R$ 1 bilhão
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REUNIÃO COM CANDIDATOS DO VALE DO IVAÍ
O deputado Artagão Júnior esteve no município de Faxinal no dia 26, quando participou, juntamente com o 
deputado federal Alex Canziani, de reuniões políticas com municípios da região. Os dois parlamentares 
discutiram com candidatos a prefeito, vereador e demais lideranças sobre as ações de campanha e as 
visitas que farão aos respectivos municípios no decorrer do período eleitoral. 

Após fazer os atendimentos em Faxinal, 
o deputado foi a Ivaiporã, onde atendeu 
a mais 6 municípios. Confira:
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MAIS ATENDIMENTOS NO GABINETE

Gabinete Parlamentar
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Praça Nossa Senhora da Salete, s/nº
Térreo – Gabinete 7

CEP 80.530-911
Fone: (41) 3350-4079 / 3253-0005

Jornalista responsável:
Victor Almeida
DRT: 7800-PR

Este é apenas um resumo das atividades 
do deputado Artagão Júnior no mês de 

julho. Fique por dentro acessando o site

Siga também no Twitter:  

 
www.artagaojunior.com.br

@artagaojunior


