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No dia 10, o deputado Artagão Júnior recebeu a 
visita do prefeito eleito de Cantagalo, Everson 
Konjunski. O futuro chefe do executivo cantagalense 
foi eleito com 4.063 votos - 52,87% dos votos válidos 
- e agradeceu o deputado pelo apoio e confiança na 
sua campanha. 
“O deputado Artagão Júnior sempre foi um 
grande parceiro de Cantagalo, preocupado em 
trazer recursos e melhorias para a nossa terra. O 
seu pai, Artagão de Mattos Leão, quando era 
deputado na década de oitenta, já ajudava muito 
o nosso município, em parceria com o meu pai, 
João Konjunski, que era prefeito. Tenho certeza 
que, juntos, faremos um grande trabalho”, disse 
Everson Konjunski. 

No dia 11, o deputado Artagão Júnior recebeu 
o prefeito de Ariranha do Ivaí, Carlos 
Bandiera de Mattos (Carlão), acompanhado 
pelo vereador Valdemar Hort. Na ocasião, 
discutiram a continuação da obra da escola 
municipal que teve recentemente os recursos 
de R$ 2.412.985,41 liberados pelo Governo 
do Estado. A obra deve ser licitada dentro dos 
próximos dias.
No município, também está sendo reformada 
e ampliada a Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Os recursos (R$ 500 mil) foram 
viabilizados pelo deputado Artagão Júnior 

OBRAS EM ANDAMENTO EM ARIRANHA DO IVAÍ

Abastecimento de água e 
calçamento

Também estão em obras o novo sistema de 
abastecimento de água cujo poço artesiano 
está sendo abastecido pelo Aquífero 
Guarani e o calçamento de 7.714,92 m² no 
quadro urbano do município. Ainda estão 
sendo construídas galerias pluviais, 
calçadas e meio-fios.  O investimento, via 
Paraná Urbano, é de R$ 375 mil.

PREFEITO ELEITO DE CANTAGALO NO GABINETE

ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS
Após o término da campanha eleitoral nos municípios do interior, 
o deputado Artagão Júnior, no dia 9, retomou às atividades em 
plenário e o acompanhamento da liberação de recursos nas 
secretarias de Estado. Com sua assessoria, o deputado 
despachou sobre casos pontuais, como, por exemplo, a liberação 
do processo licitatório da massa asfáltica que pavimentará a 
estrada que liga as comunidades de São Pedro e Rio Novo, em 
Candói, e também a construção de duas novas unidades 
escolares em Guarapuava: Leni Marlene Jacob e Pedro Carli.
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CAMPORI DE JOVENS EM FOZ DO IGUAÇU

Na noite do dia 11, o deputado Artagão Júnior, um 
dos colaboradores do Campori de Jovens da União 
Sul-Brasileira, em Foz do Iguaçu, participou da 
abertura do evento, que contou com a participação 
de mais de 8500 jovens adventistas do sul do país. 
Eles ficaram alojados em mais de duas mil barracas 
durante quatro dias. Além de desafios e momentos 
de programação espiritual no auditório do Centro de 
Convenções, os participantes saíram às ruas 
também para entregar DVDs com mensagens 
bíblicas e promover campanha contra a dengue.

Para o deputado Artagão Júnior, que é ancião da 
Igreja da Vista Alegre, em Curitiba, foi um momento 
especial. “Tivemos a participação de jovens que 
fizeram a opção de buscar um conhecimento 
mais aprofundado das orientações de Deus para 
nossa vida, fortalecendo sua fé, sua comunhão e 
princípios que norteiam a vida de um bom 
cristão. Foi motivo de muita felicidade poder 
ajudar na organização, no custeio desse evento 
que certamente tem como objetivo principal a 
relação destes jovens com Deus”, exaltou.

PREFEITO ZAMPIER É REELEITO EM PITANGA
No dia 15, o prefeito reeleito de Pitanga, Altair 
Zampier, visitou o deputado Artagão Júnior. 
Zampier fez 11 mil votos – 54,22% dos votos 
válidos. Na oportunidade, o prefeito 
aproveitou para solicitar a intervenção do 
deputado junto ao DER para viabilizar a 
patrulha rodoviária, a qual dará continuidade 
no trabalho de cascalhamento das estradas 
do município. Ainda aproveitou para conferir a 
capacidade de endividamento na  Sedu 

(Secretaria de Desenvolvimento Urbano).  “O 
nosso objetivo é o de cumprimento 
das propostas no nosso plano de 
governo eleito nas urnas”, afirmou 
Zampier.
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PRIMEIRA PREFEITA DA HISTÓRIA DE PORTO BARREIRO
No dia 16, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita 
da prefeita eleita de Porto Barreiro, Marinez Crotti. 
Eleita com 1422 votos (51,06% dos votos válidos), a 
primeira prefeita da história de Porto Barreiro esteve 
acompanhada do vice Jean Francisco dos Santos, do 
marido e ex-prefeito José Crotti e do sogro Severino 
Crotti. ‘‘Tenho certeza de que faremos um ótimo 
trabalho ao lado do deputado Artagão Júnior, que 
já tem um grande histórico no nosso município’’, 
disse Marinez. 

REELEITO 1º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
Também no dia 16, o deputado Artagão Júnior foi reeleito 1º Vice-Presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná. A chapa Consolidação foi a única inscrita para 
a eleição da Mesa Executiva do legislativo paranaense relativa ao biênio 2013-
2014 da 17ª Legislatura. 

:
Presidente: Valdir Rossoni (PSDB); 1º Vice-presidente: Artagão Júnior (PMDB); 2º 
Vice-presidente: Douglas Fabrício (PPS); 3º Vice-presidente: Nelson Luersen 
(PDT); 1º Secretário: Plauto Miró (DEM); 2º Secretário: Ademir Bier (PMDB); 3º 
Secretário: Gilson de Souza (PSC); 4º Secretário: Fábio Camargo (PTB); 5º 
Secretário: Gilberto Ribeiro (PSB).

A Mesa ficou constituída desta forma
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MAIS 372 PROFISSIONAIS PARA A POLÍCIA CIVIL
No dia 19, o deputado Artagão Júnior recebeu a 
notícia do secretário de Segurança Pública do 
Paraná, Cid Vasques, de que, através do 
decreto 6.263/12, o Governo do Estado está 
nomeando 372 profissionais para a Polícia Civil. 
Serão 245 escrivães, 81 investigadores e 46 
papiloscopistas. Para o deputado Artagão 
Júnior, que esteve em audiência com o 
secretário dois dias antes (foto1), a medida é de 
extrema urgência. “Havíamos reivindicado 
exatamente a contratação de novos 
profissionais para a Polícia Civil, uma vez 
que sabemos desta necessidade, através dos 
municípios que atendemos. Parabenizo a 
Secretaria de Segurança Pública e o 
governador Beto Richa pela resposta que 
vem dando à sociedade e às nossas 
reivindicações no que se refere ao combate à 
violência”, disse o deputado, que também 
esteve em audiência com o delegado-geral da 
Polícia Civil, Marcus Vinicius Michelotto (foto 2), 
no dia 18.

Segurança Pública

Polícia Civil

PREFEITO ELEITO DE IVAIPORÃ COM O GOVERNADOR

No dia 17, o deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito eleito de Ivaiporã, Carlos Gil, no 
Palácio Iguaçu, oportunidade em que recebeu os cumprimentos do governador Beto Richa. 
Estiveram presentes o vice Adail Rother Junior, vereadores, entre outras lideranças.

Na reunião, algumas demandas do município foram expostas ao governador, como ações voltadas 
ao Campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a parceria para a construção de casas 
populares e atendimento à saúde regionalizado.
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PREFEITA ELEITA DE JARDIM ALEGRE NO GABINETE
No dia 22, o deputado Artagão Júnior recebeu a prefeita eleita 
de Jardim Alegre, Neuza Pessuti, acompanhada pelo seu 
irmão, o ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti. “Temos 
um grande trabalho pela frente. Com a parceria do 
deputado Artagão Júnior, Vice-Presidente da Assembleia, 
tenho certeza de que faremos um bom trabalho”, resume 
Neuza Pessuti. O ex-governador reforçou “

”.

. A família Mattos 
Leão sempre ajudou Jardim Alegre. É uma história de mais 
de 40 anos de amizade e parceria política com a família 
Pessuti. A nossa expectativa é que o deputado Artagão 
Júnior possa ser o grande parceiro nas mudanças e 
transformações que a Neuza fará em sua gestão  

PREFEITO ELEITO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ COM O GOVERNADOR
Também no dia 22, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito eleito de São João do Ivaí, 
Fábio Hidek, no Palácio Iguaçu, para receber os 
cumprimentos do governador Beto Richa.
Hidek se elegeu com 58,71% dos votos válidos (4535 
votos).
Logo após, acompanhado pelo assessor do deputado 
Artagão Júnior, Enerson Antoniolli, Hidek foi à Seab 
(Secretaria de Agricultura e Abastecimento), quando se 
reuniu com o secretário Norberto Ortigara. Na reunião, 
foram discutidas as principais ações da Seab para o 
município, dentre elas, programas de incentivo ao 
manejo de solo, patrulha rodoviária rural e calcário. O 
secretário também adiantou que será ampliado o 
incentivo aos pequenos empreendedores rurais.
Acompanharam as visitas no Palácio Iguaçu e na Seab 
o empresário Cleverton Paz e o chefe regional da Seab, 
Vila Real.

VISITA À SEAB
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PREFEITOS COM REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO
No dia 24, após o seminário “Novos Gestores 
2013 – 2016”, promovido pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), do qual prefeitos 
eleitos no Paraná estavam participando, o 
deputado Artagão Júnior convidou parte dos 
prefeitos de sua base de atuação para um 
encontro, seguido de almoço, com representantes 
do Governo do Estado.

Estiveram na reunião o chefe de gabinete do 
governador Beto Richa, Deonilson Roldo; o 
secretário de Infraestrutura e Logística (Seil), 
Pepe Richa; o assessor especial da Seil, Luiz 
Cláudio da Luz; o secretário de Desenvolvimento 
Urbano (Sedu), Cezar Silvestri; o diretor-geral do 
DER, Paulo Melani; o presidente da Cohapar 
(Companhia de Habitação do Paraná), Mounir 
Chaowiche, e o chefe de gabinete da Cohapar, 
Alexandre Lima.

Dos municípios, estiveram comitivas lideradas 
pelos prefeitos eleitos de Porto Barreiro, 
Cantagalo, Laranjeiras do Sul, Novo Itacolomi, 
Rio Branco do Ivaí, Cambira, Marilândia do Sul, 
Cândido de Abreu, Campina do Simão, 
Guamiranga, Rio Azul, Rebouças, Pinhão e 
Ipiranga.
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Ainda no dia 24, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito eleito de Pinhão, Dirceu de 
Oliveira, acompanhado pelo atual vice-prefeito 
do município, Paulo Basílio. Na oportunidade, foi 
discutido o atual cenário político de Pinhão e 
projetos para o início do ano que vem.

Dirceu de Oliveira foi eleito com 45,88% dos 
votos válidos (8358 votos). 

PREFEITO ELEITO DE PINHÃO

Também no dia 24, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito eleito do município de Ipiranga, 
Roger Selski.

Roger, aos 26 anos, é o prefeito mais jovem do 
Paraná eleito nestas eleições. 

Ele obteve 42,20% dos votos válidos (3764 votos). 

PREFEITO ELEITO DE IPIRANGA É O MAIS JOVEM DO PARANÁ

PREFEITO DE LIDIANÓPOLIS DISCUTE PROJETOS E OBRAS
No dia 25, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
prefeito Celso Antônio Barbosa (Magrelo), de 
Lidianópolis. Magrelo esteve acompanhado pelo 
presidente da Câmara, vereador Val do Pessuti, 
e pelo secretário da prefeitura Amarildo Oliveira. 
Entre os assuntos, foram discutidos o projeto 
para a construção de uma 

, no distrito de Porto Ubá, e a 
liberação dos equipamentos para a 

, através de emenda do deputado. 
Magrelo ainda reiterou o pedido da liberação de 
um  para o atendimento na área de 
saúde e ação social daquele distrito. 

Unidade Básica de 
Saúde (UBS)

Academia da 
Terceira Idade

veículo Kombi

PREFEITO ELEITO DE RIO BRANCO DO IVAÍ
Também na parte da manhã do dia 25, o deputado 
Artagão Júnior atendeu ao prefeito eleito de Rio 
Branco do Ivaí, Gerôncio José Carneiro Rosa, quando 
discutiram projetos para o município para o início do 
ano que vem.

Gerôncio foi eleito com 52,78% dos votos válidos 
(1526 votos). 
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INVESTIMENTOS NA SAÚDE DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS 
DO SUL E REGIÃO

No dia 26, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou o secretário da 
Saúde, Michele Caputo Neto, em 
visitas a hospitais em Guarapuava e 
Laranjeiras do Sul. 
Participaram da inauguração da 
nova UTI do Hospital São Vicente 
de Paulo. O espaço foi adequado 
para abrigar onze leitos de UTI, 
sendo sete neonatais e quatro para 
adultos. Também serão repassados 
R$ 86 mil para aquisição de móveis 
e equipamentos para o Banco de 
Leite Humano de Guarapuava.
Logo após, visitaram o Hospital 
Santa Tereza/Instituto Virmond, 
que recentemente recebeu o 
credenciamento para realizar 
cirurgias bariátricas pelo SUS. 

Assistência Farmacêutica
Ainda em Guarapuava, participaram da abertura do curso de Capacitação em Assistência Farmacêutica 
para gerentes municipais. O curso visa à continuidade do programa Farmácia do Paraná, com foco na 
estruturação, custeio e educação continuada da assistência farmacêutica municipal.

LARANJEIRAS DO SUL
No período da tarde, em Laranjeiras do 
Sul, visitaram o Instituto São José, que 
acabou de assinar um convênio no valor 
de R$ 277 mil com o Governo do Estado 
para equipar 10 leitos de UTI Adulto.
Os leitos serão referência para região da 
Cantuquiriguaçu (aproximadamente 115 
mil habitantes), que abrange os 
municípios de Marquinho ,  Nova 
Laranjeiras, Quedas do Iguaçu, Porto 
Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu, 
Virmond e Laranjeiras do Sul. Além de 
atender vítimas de acidentes de trânsito 
ocorridos nas duas principais rodovias 
federais que cortam a região (BR 277 e BR 
158). Ainda visitaram o Hospital São 
Lucas, que integra a Rede Mãe 
Paranaense.
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TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DE UM CAPS EM GUARAPUAVA
Durante a visita a Guarapuava, o secretário de 
Saúde, Michele Caputo Neto, anunciou a disposição 
de ajudar no custeio do aluguel, para a instalação de 
um Caps AD III - Centro de Atenção Psicossocial em 
Álcool e Drogas – no município. O projeto é para que 
as estruturas do Caps AD III e do CIS Centro Oeste 
(Consórcio Intermunicipal de Saúde) sejam 
instaladas no prédio do Hospital Estrela de Belém.

Inicialmente, ainda no término do governo anterior, o 
pensamento era de reabrir o Hospital Estrela de 
Belém. Depois, dentro da filosofia do governo Beto 
Richa, o projeto foi transformado na implantação do 
Caps AD III e do CIS, aproveitando esta mesma 
estrutura.

O deputado Artagão Júnior, inclusive, vem mantendo contato permanente com o secretário de Saúde 
Caputo Neto e com o diretor da 5ª RS (Regional de Saúde) de Guarapuava, Vinicius Traiano, o qual 
vem fazendo o trabalho de interlocução com o CIS.

ASSUMINDO A PRESIDÊNCIA INTERINA DA ASSEMBLEIA 
No dia 29, o deputado Artagão Júnior assumiu a presidência 
interina da Assembleia Legislativa do Paraná, devido o 
presidente Valdir Rossoni estar em viagem oficial.  

Artagão Júnior, que atualmente é o 1º Vice-Presidente do 
legislativo paranaense, fica à frente da presidência da Casa até 
o dia 5 de novembro. 

PREFEITO ELEITO DE FERNANDES PINHEIRO 
No dia 30, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito eleito de Fernandes 
Pinheiro, Oziel Neivert. Em sua 
companhia estavam o advogado 
Vinicius Laskoski e o assessor regional 
do deputado Artagão Júnior, Celso 
Specht.

Oziel disse que pretende fazer uma 
gestão em parceria com o deputado 
Artagão Júnior, para que os recursos do 
Governo do Estado possam ser 
canalizados para o município. 
“

”, 
disse o prefeito eleito.

Fernandes Pinheiro é um município 
muito carente. Trabalharemos duro para 
promover o seu desenvolvimento

Oziel Neivert se elegeu com 51,66% dos votos válidos (2506 votos).
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PREFEITO ELEITO DE REBOUÇAS 
Ainda no dia 30, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
prefeito eleito de Rebouças, Claudemir Herthel, que 
esteve acompanhado por parte de seus futuros 
assessores e secretários: o advogado José Carlos 
Leandro, o policial militar João Miguel Ferreira e o 
empresário Denis Macsymowicz. Na oportunidade, 
discutiram projetos de governo e gestão pública.  

Claudemir se elegeu com 51,12% dos votos (5.041 votos)

VEREADOR MAIS VOTADO DE JARDIM ALEGRE 
Também no dia 30, o deputado Artagão Júnior recebeu a 
visita do vereador mais votado de Jardim Alegre, Agnaldo 
Rodrigues, o Guina. O vereador eleito esteve 
acompanhado pela comerciante Adriane Anacleto e pelo 
ex-secretário de Esporte do município, Marcio Aguiar.

Guina, que também é do PMDB, foi eleito com 483 votos 
(6,22% dos votos válidos). 

RILDO SAFRAIDER E COMITIVA DE RIO BONITO DO IGUAÇU 
No dia 31, o deputado Artagão Júnior recebeu uma 
comitiva de Rio Bonito do Iguaçu. 

Para um bate-papo sobre política, estiveram o vice-
prefeito Rildo Safraider, que concorreu à prefeitura neste 
pleito; os vereadores eleitos Nelço Bortoluzzi, Irineu 
Camilo e Daizi Camello. Também estiveram no gabinete o 
vereador reeleito Milton Rodrigues e o professor Rafael 
Nascimento. 

VEREADORES DE FAXINAL 
Também no dia 31, o deputado Artagão Júnior recebeu os 
vereadores reeleitos de Faxinal, Paulinho Portela e 
Fernando Decarle, acompanhados pelo vereador eleito 
Rafael Cantagallo, neto do ex-prefeito Juarez Barreto.

Rafael Cantagallo, que cumprirá o seu primeiro mandato 
no legislativo, foi eleito com 646 votos; Fernando Decarle, 
o Fernandinho, obteve 445 votos; e Paulinho Portela, o 
mais votado, reelegeu-se com 809 votos. 
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Jornalista responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

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

outubro. 
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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