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PREFEITOS DE PITANGA E TURVO NO GABINETE 

Janeiro/2014

O deputado Artagão Júnior voltou às atividades no dia 23. No mesmo dia, recebeu 
o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, e o prefeito de Turvo, Nacir Bruger, 
acompanhado do secretário de Educação, Gilmar Garcia de Almeida, e do 
assessor jurídico Luiz Cláudio Sebrenski.

PITANGA

TURVO

Zampier trouxe documentações referentes à licitação dos 
seis quilômetros de calçamento que vai ligar a sede à 
comunidade do Rio do Meio. A obra vai beneficiar também 
outras comunidades que ficam situadas entre o trecho a ser 
calçado. O prefeito de Pitanga também discutiu com o 
deputado adequações no projeto de iluminação no distrito 
de Vila Nova.

O prefeito Nacir Bruger fez a sua primeira visita ao deputado 
como prefeito. Procurou se inteirar dos programas do 
Governo do Estado e trouxe os orçamentos de maquinários 
que serão financiados na Sedu/Paranacidade. O prefeito 
também entregou o orçamento de um caminhão basculante 
que será adquirido com recursos do PAM (Plano de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios). 
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PREFEITO DE PARANAGUÁ PEDE INTERVENÇÃO NO IAP  

Janeiro/2014

Também no dia 23, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito de 
Paranaguá, Edison Kersten, 
oportunidade em que reforçou a 
parceria com o parlamentar e 
encaminhou pleitos que requerem o 
apoio do Governo do Estado. Em 
especial, pediu que o deputado 
interceda junto ao IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná) para que 
Paranaguá receba uma compensação 
financeira pelas despesas de 
manutenção da Ilha do Mel, as quais 
são arcadas pelo município.

Livro

O prefeito também presentou o parlamentar com um livro que conta a história do 
município. Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná, criada através da Lei 
nº05 de 29 de julho de 1648. 
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RECAPE ASFÁLTICO EM TEIXEIRA SOARES  

Janeiro/2014

Pá carregadeira

O deputado também recebeu a autorização para a licitação de uma pá 
carregadeira de rodas que será comprada através de financiamento. O valor 
viabilizado também na Sedu/Paranacidade é de R$ 444.430,00.

No dia 24, o deputado 
Artagão Júnior recebeu da 
Sedu/Paranacidade a 
homologação para o início 
das obras de recape 
asfáltico em Teixeira 
Soares. Os recursos 
liberados através do PAM 
(Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Municípios) ultrapassam R$ 
360 mil (R$ 360.898,06), e 
vão ajudar na recuperação 
de aproximadamente dez 
mil metros quadrados em 
vias urbanas.

PREFEITO DE REBOUÇAS  

Ainda no dia 24, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do prefeito de 
Rebouças, Claudemir Herthel, que também é presidente da Amcespar 
(Associação dos Municípios Centro do Sul do Paraná).
“Em nome da prefeitura de Rebouças e da Amcespar desejo ao deputado e 
a sua equipe um excelente ano de trabalho, com muita paz e saúde”, disse o 
prefeito. 
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MAIS ATENDIMENTOS NO GABINETE
No dia 27, o deputado Artagão Júnior fez mais atendimentos no gabinete. 
Confira: 

Ao secretário de Esportes do Paraná, 
Evandro Rogério Roman o deputado pediu 
atenção especial aos projetos dos 
municípios de sua base de atuação 
protocolados ainda em 2013.

O deputado Artagão Júnior será o autor do 
projeto de lei para tornar de utilidade pública a 
ADRA-PR (Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais). 
Para discutir o assunto, o parlamentar recebeu o 
gerente regional da entidade, o Pastor Célio 
Longo.

O prefeito de Nova Cantu, Airton Agnolin, pediu 
atenção especial ao andamento do processo 
licitatório da construção da ponte sobre o Rio 
Tonete, na BR-239. Também foi discutido o 
projeto do calçamento de seis quilômetros, com 
pedras irregulares, no distrito de Geremias 
Lunardelli. 

O prefeito de Cantagalo, Everson Konjunski, 
pediu a intervenção do deputado para agilizar o 
processo licitatório da readequação de seis 
quilômetros na estrada que liga a sede ao 
distrito do Cavaco e a pavimentação na Vila 
Maria Augusta, na Vila Nova e Vila Verde.

Esporte

Igreja

Nova Cantu

Cantagalo



6Janeiro/2014

PASSANDO POR CANTAGALO, TURVO E PITANGA

No dia 28, o deputado Artagão Júnior saiu de viagem, passando por 
Catangalo Turvo e Pitanga. Confira:

O deputado começou 
suas atividades 
tomando café da 
manhã em Cantagalo, 
com o prefeito Everson 
Konjunski e demais 
lideranças.

Cantagalo

Turvo 

Depois, o deputado Artagão 
Júnior passou por Turvo, 
onde foi recebido pelo 
prefeito Nacir Bruger, 
secretários e demais 
funcionários da prefeitura.

O deputado reforçou o seu 
compromisso de trabalho em 
prol do município, no sentido 
de viabilizar recursos do 
Governo do Estado. Na 
reunião, o parlamentar se 
inteirou das demandas 
pendentes e dos projetos a 
serem trabalhados este ano. 
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Finalizando o roteiro do dia 28, 
o deputado Artagão Júnior foi a 
Pitanga, que completou 70 
anos de emancipação política. 

Diversas atividades foram 
realizadas, como o tradicional 
passeio ciclístico, torneio de 
futebol de areia, na praça do 
redondo, e torneio de Bocha e 
Bolão, no ginásio de esportes 
Lôlo Cleve. Na praça ainda 
houve brinquedos infláveis e 
trenzinho para as crianças.

Pitanga
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DEPUTADO PEDE AGILIDADE EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

No dia 29, o deputado Artagão 
Júnior esteve em audiência com o 
secretário de Infraestrutura e 
Logística (Seil), José Richa Filho, 
quando reforçou o pedido de 
agilidade no atendimento das 
demandas dos municípios de sua 
representação. Os pleitos são para 
pavimentação asfáltica, calçamento 
com pedras irregulares, construção 
e readequação de pontes, entre 
outros.

O secretário garantiu o atendimento 
das obras, algumas em processo 
licitatório, outras aguardando a 
ordem de serviço.  Segundo ele, a 
Seil aguarda a abertura do 
orçamento do Estado para o 
exercício de 2014, ainda em 
fevereiro, para em seguida fazer o 
empenho dos recursos.

ATENDENDO ÀS DEMANDAS DE LUNARDELLI 

No mesmo dia, o deputado Artagão 
Júnior atendeu o prefeito de 
Lunardelli, Padre Hilário. O prefeito 
veio acompanhado do secretário 
administrativo, Marcelo Peres de 
Castro, e do presidente da Câmara, 
Professor Roberto.

O prefeito pediu a intervenção do 
deputado na viabilização de uma 
ambulância. A comitiva de 
Lunardelli ainda foi à Fomento 
Paraná para buscar informações 
sobre o financiamento de 
pavimentação urbana.

Também foram à Funasa (Fundação Nacional de Saúde), onde foi protocolado o 
pedido de aditivo de prazo para obras na rede de esgoto. 
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DIA DE ATIVIDADES EM GUARAPUAVA

No dia 30, o deputado Artagão 
Júnior cumpriu agenda em 
Guarapuava. Na parte da manhã, 
atendeu a imprensa local, visitou o 
Distrito de Guará e participou de 
reuniões com lideranças políticas.

À tarde, visitou o Câmpus da 
UTFPR (Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná), quando 
conversou com o diretor-geral, Prof. 
João Paulo Aires, e a Unicentro 
(Universidade Estadual do Centro 
Oeste), onde se reuniu com o reitor 
Aldo Nelson Bona e a professora 
Katielle Córdova. Demandas das 
unidades educacionais foram 
repassadas ao deputado. 

FESTA DA PADROEIRA
Ainda em Guarapuava, o deputado Artagão 
Júnior prestigiou a Festa da Padroeira, na 
Catedral Nossa Senhora de Belém. 
O parlamentar esteve reunido com os 
organizadores da festa, com o vereador 
Rodrigo Crema e demais lideranças do 
PMDB.
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Este é apenas um resumo das 

atividades do deputado 

Artagão Júnior em janeiro.
Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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