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MAIS 170 CASAS POPULARES 
O deputado Artagão Júnior acompanhou no último dia 4 prefeitos de sua base política em assinatura de 
convênio na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) para construção de casas populares nas zonas 
rurais. Na ocasião, oito municípios garantiram moradias, totalizando 170 famílias atendidas pelo programa 
Morar Bem Paraná Rural: (25), (10),  (30),  (25), 

 (30),  (10), (20) e  (20). O prefeito de Novo 
Itacolomi, Moacir Andreolla, assinou o convênio no dia seguinte. Já o prefeito de Lindoeste, Silvio Santana, 
assinou durante a 4ª Expolin, quando o deputado levou o convênio em mãos. 

Ariranha do Ivaí Cambira Godoy Moreira Lidianópolis
Lindoeste Novo Itacolomi Rosário do Ivaí Santa Tereza do Oeste

CAMPO BONITO PEDE ASFALTAMENTO DE ESTRADA
Os vereadores de Campo Bonito Mario Weber, 
Samuel Marchetti e Alceu Bernardi (presidente da 
Câmara) entregaram um ofício ao deputado Artagão 
no último dia 5, o qual solicita a inclusão na LOA 
(Lei Orçamentária Anual) do Estado para 2013 o 
asfaltamento do trecho da estrada que liga o 
município a Braganey.  O trecho que liga os dois 
municípios tem 28 quilômetros de extensão e foi 
estadualizado em 2010, através da Lei nº 16580 de 
autoria do deputado Artagão Júnior. De acordo com 
os vereadores, a estrada é muito utilizada devido 
ao escoamento das produções agrícola e pecuária 
entre Campo Bonito e Braganey e também de 
municípios vizinhos. 
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4ª EXPOLIN - FEIRA DE LINDOESTE
O deputado Artagão Júnior prestigiou no último dia 10 a 4ª Expolin - tradicional exposição da indústria e 
comércio de Lindoeste. Além de visitar os estandes e conversar com a população, o deputado Artagão Júnior 
levou em mãos ao prefeito Silvio Santana o convênio para a construção de 30 casas populares na zona 
rural.  

10ª FESTA DO PINHÃO-INÁCIO MARTINS
No mesmo dia 10, no começo da noite, o deputado Artagão Júnior esteve em Inácio Martins prestigiando a 
10ª Festa do Pinhão. Ao lado do prefeito Junior Benato, Artagão Júnior cumprimentou a população e assistiu 
ao show da dupla Felipe e Falcão. Os músicos interromperam a apresentação para anunciar a presença do 
deputado, convidando-o para subir ao palco. O parlamentar parabenizou o prefeito pela belíssima festa e a 
população que, mesmo com o frio e a chuva do domingo, esteve presente na tradicional festa. O deputado 
reiterou que está atento e cobrando agilidade no DER para que seja aberta nova licitação para 
continuação do asfalto que liga os distritos de Papagaios e Guará.  

VISITA AO NOVO CHEFE DA CASA CIVIL
Depois da sessão plenária do dia 11, o deputado Artagão Júnior 
fez uma visita de cortesia ao novo secretário-chefe da Casa 
Civil, Luiz Eduardo Sebastiani. O parlamentar desejou sucesso 
nesta nova missão e pediu atenção aos pleitos, em especial 

. 

agilidade na liberação de recursos (R$ 50 mil) para melhorias no 
abatedouro de Cambira e a continuidade da obra da escola 
municipal de Ariranha do Ivaí Os dois pleitos foram 
atendidos na última semana deste mês. 
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CIDADÃO HONORÁRIO DE IRATI
Através da Lei Municipal nº 3498, de autoria do vereador Hélio de Mello, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
título de Cidadão Honorário de Irati, na noite do último dia 11, em solenidade realizada na Câmara Municipal. 
O deputado esteve acompanhado de sua esposa Daniella Gonini de Mattos Leão e foi prestigiado por 
autoridades e lideranças de Irati e região. “

”, 
ressaltou o deputado. 

Fico feliz por ver amigos aqui presentes. Sinto-me honrado e ainda 
mais compromissado com o município de Irati a continuar viabilizando recursos do Governo do Estado

CONVÊNIOS PARA ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA EM 99 COMUNIDADES RURAIS 
Ao lado do governador Beto Richa e demais autoridades, o deputado Artagão Júnior participou no último dia 
12 da assinatura de convênios para implantação de sistemas de abastecimento de água em

. Esta é a primeira etapa de um programa que pretende construir 480 poços 
captadores de água até 2014, a um custo estimado de . Os municípios de e 

 foram beneficiados nesta etapa. Em Candói será construído um poço artesiano na comunidade da 
Fartura, no distrito da Paz; já em Teixeira Soares o poço será construído no assentamento Ernesto Che 
Guevara. 

 99 comunidades 
rurais de 96 municípios

R$ 58 milhões Candói Teixeira 
Soares

CRAS PARA TEIXEIRA SOARES
O prefeito de Teixeira Soares, Ivanor Muller, assinou no dia 12 também o convênio para a 
construção do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), no valor de R$ 256 mil.
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PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA DE CANDÓI
No dia 12, o deputado Artagão Júnior recebeu no plenário da Assembleia Legislativa o prefeito de Candói, 
Elias Farah Neto, oportunidade em que assinaram o convênio com o DER para a 

. O total em investimentos 
será de mais de  (R$ 3.168.952,81). A prefeitura entra com R$ 1.910.179,35 e o Governo do 
Estado com R$ 1.258.773,46. Acompanharam o prefeito o vereador Leonildes Antunes Deschk; o assessor de 
gabinete Ladair Biff; o presidente da comunidade da Fartura, Wilson Senhorin e o vice Jurandir Marques.

pavimentação de 10,2 
quilômetros da estrada que vai até Rio Novo, passando pelo distrito de São Pedro

R$ 3,1 milhões

REUNIÃO PMDB/PTB DE GUARAPUAVA
No dia 13, deputado Artagão Júnior 
participou de uma reunião com as 
executivas do PMDB e PTB de 
Guarapuava. Ambos os partidos 
estão se articulando para as eleições 
municipais deste ano. Discutiram a 
candidatura própria e as possíveis 
coligações.

SAÚDE DE TEIXEIRA SOARES 
O deputado Artagão Júnior acompanhou o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, em Teixeira Soares, na tarde 
do último dia 15, na inauguração da . A obra é o resultado do trabalho do 
deputado Artagão Júnior, junto ao Governo do Estado, numa parceria com o prefeito do município, Ivanor Muller. 

Unidade de Atendimento Primário

Investimento superior 
a 
R$ 400 mil
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ENCHENTES EM PITANGA E MANOEL RIBAS

PITANGA MANOEL RIBAS

Os municípios de Pitanga e Manoel Ribas foram castigados pelas fortes chuvas neste mês de junho. Em 
Pitanga, o número de pessoas prejudicadas ultrapassa 4.500. Em Manoel Ribas, mais de 2 mil. Em ambas as 
cidades, foi decretado situação de emergência devido aos estragos em pontes e estradas. O deputado 
Artagão Júnior viabilizou junto ao Provopar (Programa de Voluntariado Paranaense) cobertores, roupas e 
demais mantimentos para as famílias atingidas. Com os prefeitos Altair Zampier (Pitanga) e Valentin Darcin 
(Manoel Ribas), o deputado está trabalhando nos projetos para a recuperação das localidades atingidas. 

GUARAPUAVA RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO
Na Sude (Superintendência de Desenvolvimento Educacional), no 
último dia 20 o deputado Artagão Júnior foi atendido pelo diretor 
Maurício Jandoi Fanini Antoni, quando reforçou o pedido para o 
início da ampliação do , obra 
que já foi licitada no valor de . Também reiterou o 
pedido da construção de novas unidades para os colégios 

 e . O deputado ainda conseguiu a 
liberação de recursos para a instalação de câmeras de 
monitoramento e ampliação do sistema de alarme no 

. 

Colégio Estadual Ana Vanda Bassara
R$ 1.114.283,74

Professor 
Pedro Carli Leni Marlene Jacob

Colégio 
Estadual César Stange

MARILÂNDIA DO SUL REFORMA EM COLÉGIO
No mesmo dia 20, na Sude, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou o prefeito de Marilândia do 
Sul, Pedro Sérgio Mileski, o diretor do Colégio 
Estadual Padre Ângelo Casagrande, Ivonei Gomes 
da Silva, e o chefe de gabinete da prefeitura, Jaime 
Antonio de Camargo, na audiência com Fanini 
Antonio e com o superintendente Jaime Sunye 
Neto. Aproximadamente foram 
garantidos para  a reforma completa do colégio. 
Parte deste recurso, será destinada para a 
construção de um 

O Colégio Estadual Padre 
Ângelo Casagrande, o único de Marilândia do Sul, 
conta atualmente com mais de 1000 alunos 
matriculados.

R$ 250 mil 

banheiro para portadores de 
necessidades especiais. 
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RESGATE HISTÓRICO DE VIRMOND
O livro que conta a história da 
emancipação político-administrativa 
do município de Virmond teve seu 
lançamento no último dia 21, no 
clube da Melhor Idade. O deputado 
Artagão Júnior, responsável pela 
viabilização da obra junto ao Governo 
do Estado, esteve presente e 
parabenizou o município. “

”, exaltou o deputado.

É muito 
importante esse resgate da história 
da emancipação de Virmond. O livro 
ajuda a reconhecer o trabalho de 
todos os envolvidos neste processo 
histórico

ENTREGA DE 35 RETROESCAVADEIRAS  
O deputado Artagão Júnior participou no dia 22, em Nova Laranjeiras, da solenidade de entrega de 35 
máquinas (retroescavadeiras) para municípios do Paraná, que integram os Territórios da Cidadania 
Cantuquiriguaçu e Paraná Centro. Os equipamentos foram repassados através do Programa PAC-2. Esteve 
presente o ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Pepe Vargas, e demais autoridades federais, 
estaduais e municipais.   

CANDÓI; CANTAGALO; DIAMANTE DO SUL; 
FOZ DO JORDÃO; GOIOXIM; GUARANIAÇU; 
LARANJEIRAS DO SUL; MARQUINHO; NOVA 
LARANJEIRAS; PINHÃO; PORTO BARREIRO; 
RESERVA DO IGUAÇU, VIRMOND, CÂNDIDO 
DE ABREU, LARANJAL, MANOEL RIBAS, NOVA 
CANTU, NOVA TEBAS, PALMITAL, PITANGA, 
RIO BRANCO DO IVAÍ, ROSÁRIO DO IVAÍ, 
SANTA MARIA DO OESTE E TURVO. 

MUNICÍPIOS DA BASE DO DEPUTADO 
ARTAGÃO JÚNIOR CONTEMPLADOS

CONVENÇÃO DO PMDB EM BORRAZÓPOLIS  
O deputado Artagão Júnior esteve em 
Borrazópolis no dia 24, quando foi 
realizada a convenção do PMDB que 
definiu como candidato a prefeito 
Valdinei Del Grande (Di), presidente da 
sigla local, e como vice o Pastor 
Gesoé, do PSD. A convenção foi 
realizada na Câmara de Vereadores, 
que ficou lotada de filiados e 
simpatizantes. O ex-governador e atual 
conselheiro do BNDES, Orlando Pessuti, 
também esteve presente. A coligação 
envolve os partidos PTB;  PSD;  PDT e 
PP e vai lançar 26 candidatos a 
vereador. 
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PAÇO MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
No dia 26, o prefeito de Inácio Martins, Junior Benato, recebeu a ordem de 
serviço no valor de para a conclusão do paço municipal. A 
obra já estava em andamento, mas precisou ser licitada novamente em 
detrimento de a empreiteira ter abandonado os trabalhos. A prefeitura 
funciona hoje em um prédio antigo de madeira que foi construído há 65 
anos pelo então prefeito Aragão de Mattos Leão, avô do deputado Artagão 
Júnior. “

”, disse o 
deputado. O prefeito também assinou o termo de adesão no Detran-PR 
para o recebimento dos recursos provenientes das multas efetuadas no 
município.

R$ 500 mil 

É um momento de muita alegria poder auxiliar o prefeito Junior 
Benato na construção do novo prédio da prefeitura, uma estrutura 
moderna, adequada para atender a população de Inácio Martins

RECAPE EM MARILÂNDIA DO SUL
O deputado Artagão Júnior recebeu no dia 27 o prefeito de 
Marilândia do Sul, Pedro Sério Mileski, e o recém empossado 
chefe da Ciretran, Marcos Antonio Gomes de Couto. Mileski 
trouxe o processo licitatório do recape asfáltico, o qual será 
analisado pela Sedu/Paranacidade para posterior homologação. 
O recape vai recuperar as principais ruas no centro da cidade. O 
prefeito, a exemplo de Junior Benato de Inácio Martins,  também 
assinou o termo de adesão no Detran-PR para o recebimento dos 
recursos provenientes das multas efetuadas no município. 

ELEVAÇÃO DA PR-650 EM GODOY MOREIRA
Em audiência com o diretor geral do DER, Paulo Melani, no dia 
27, ficou definido que será elaborado um novo projeto para a 
elevação perimetral da PR-650, que liga Godoy Moreira a São 
João do Ivaí, e solucionar de vez o transbordamento do Rio 
Corumbataí. O deputado Artagão Júnior e o prefeito Primis de 
Oliveira comentaram sobre o sofrimento que a população passa 
em dias de fortes chuvas e alertaram para a urgência da obra. O 
DER vai fazer o levantamento completo das pontes que precisam 
de alargamento para a elaboração do projeto que vai girar em 
torno de R$ 2 milhões.

MUDANÇA DE FLUXO EM PALMITAL
No mesmo dia 27 no DER, Artagão Júnior reforçou uma antiga 
reivindicação de Palmital: a mudança do fluxo viário. A PR-456 
(saída para Pitanga/Guarapuava) e a BR-158 (saída para 
Laranjeiras do Sul/Cascavel) passam por dentro da cidade, onde 
há grande movimentação de pessoas, hospital, colégio e grande 
parte do comércio. O parlamentar solicitou que seja pavimentada 
a Rua João Ferreira Neves, que fica na quadra de baixo e não 
causaria transtorno. A mudança de fluxo já havia sido viabilizada 
pelo deputado na gestão do governo anterior. Porém, por uma 
decisão judicial à época a obra não pôde ser iniciada. 
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ENTREGA DE MAQUINÁRIO EM CAMBIRA
RECURSOS PARA O ABATEDOURO TAMBÉM FORAM GARANTIDOS 

Em Cambira, no dia 28, o 
deputado Artagão Júnior fez a 
entrega de uma escavadeira 
hidráulica e um 
caminhão basculante 

. O deputado esteve 
reunido com a prefeita Neusa 
Bellini, com o secretário 
administrativo Sidney Bellini, 
demais secretários, 
vereadores e lideranças. 

(R$ 350 mil) 
(R$ 150 

mil)

Ainda aproveitou a oportunidade para levar o 
.

convênio da Seab (Secretaria da Agricultura e Abastecimento), 
no valor de R$ 50 mil para a compra de equipamentos que serão destinados ao abatedouro municipal

MAIS DE R$ 900 MIL PARA SANTA TEREZA DO OESTE 
Mais recursos viabilizados pelo deputado Artagão 
Júnior sendo liberados. A Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano) efetuou no dia 29 a 
homologação do processo licitatório de:    

 Também liberou a ordem serviço para o início das 
obras da pavimentação asfáltica

1 Rolo Compactador 

2 Caminhões Basculantes
(R$ 237, 500)

(R$ 434 mil)

(R$ 291 mil)

PMDB E PT COLIGAM EM GUARAPUAVA
Em Guarapuava, estão homologadas as 
candidaturas do médico petista Antenor 
Gomes de Lima (prefeito) e do 
peemedebista, ex-chefe regional da 
Sanepar, Evandro Dalmolin (vice). O 
chapão de vereadores reúne PT, PMDB, 
PT, PTC e PSDC e terá 42 candidatos ao 
legislativo. No dia 28, Artagão Júnior 
esteve na convenção do PMDB, quando 
definiram que a executiva do partido 
divulgaria no sábado (30) a posição 
tomada. “

”, ressaltou o 
deputado.  

A escolha oferece uma opção 
diferente para os eleitores. Evandro 
Dalmolin tem vasta experiência e 
conhece muito Guarapuava. Já foi chefe 
regional da Sanepar. Sabemos que a 
saúde é prioridade e o Dr. Antenor pode 
tirar Guarapuava da UTI
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MAIS ATENDIMENTOS NO GABINETE

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

junho. Fique por dentro acessando o site

Siga também no Twitter:  

 
www.artagaojunior.com.br

@artagaojunior

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

Centro Cívico – Curitiba/PR
E-mail: artagaojunior@pr.gov.br
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Victor Almeida
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