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No dia 1º, o deputado Artagão Júnior visitou o chefe do 
Núcleo Regional de Educação - Área Metropolitana Norte, 
Sérgio Ferraz. 

Na oportunidade, o deputado esteve acompanhado de seu 
assessor da região metropolitana de Curitiba, Vilson Goinski, 
ex-prefeito de Almirante Tamandaré. 

NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

No dia 2, o deputado Artagão Júnior recebeu os prefeitos Primis de Oliveira (Godoy Moreira) e 
Fábio Hidek (São João do Ivaí). 
Ambos os municípios foram atingidos pelas fortes chuvas, o que levou ao decreto de situação 
de emergência por parte do Estado. Também já receberam da Defesa Civil kits cozinha, cama, 
mesa e banho.

GODOY MOREIRA E SÃO JOÃO DO IVÁI

No dia 3, o deputado Artagão Júnior participou da entrega de 268 viaturas para as polícias 
Militar, Civil e Científica, quando 15 municípios de sua base de atuação foram contemplados. 
Confira quais os municípios:

Reserva (1 Duster 4x4, para a PM)
Guamiranga (1 Duster 2.0, para a PM)
Imbituva (1 Duster 2.0, para a PM)
Ipiranga (1 Fluence, para a PM)
Irati (1 Fluence, 1 Duster 1.6, 1 Duster 2.0, para a PM)
Rio Azul (1 Duster 4×4, para a PM)
Teixeira Soares (1 Duster 4×4, para a PM)
Faxinal (1 Duster 1.6, para a PM)
Grandes Rios (1 Duster 1.6, para a PM)
Ivaiporã (1 Fluence e 1 Duster 1.6, para a PM)
Jardim Alegre (1 Duster 1.6, para a PM)
São João do Ivaí (1 Duster 1.6, para a PM)
Rosário do Ivaí (1 Duster 1.6, para a PM)
Laranjeiras do Sul (1 Amarock e 1 Fluence, para a 2ª SDP)
Guarapuava (quatro veículos Pajero para o 16º BPM; um Fluence para a 14ª SDP, outro 
Fluence para o IML, e dois veículos Duster (4x2 e 4x4) para o Instituto de Criminalística).

VIATURAS POLICIAIS PARA MAIS 15 MUNICÍPIOS
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No dia 4, em Guarapuava, o deputado 
Artagão Júnior participou da abertura do 4º 
Encontro Regional da Aerp (Associação 
das Emissoras de Radiodifusão do Paraná) 
e Sert (Sindicato das Empresas de Rádio e 
Televisão do Paraná).

O evento, realizado no Hotel Atalaia, teve a 
participação das emissoras da região 
Centro-Sul do estado. O objetivo do evento 
foi discutir as ações já realizadas e futuros 
projetos da Aerp e da Sert, bem como 
aproveitar para se atualizar sobre 
importantes temas para a radiodifusão 
paranaense. O encontro apresentou 
palestras sobre compensação fiscal 
referente ao horário eleitoral, migração do 
rádio AM para o FM e rádio digital, além de 
palestras sobre as ações e os preparativos 
para a Copa do Mundo 2014 e mídia 
Social.
Estiveram no evento o presidente da Aerp, 
Márcio Villela,  o vice-presidente regional 
Centro-Sul, Ivaldir Peracchi, o presidente 
da Sert, Caíque Agustini, o secretário de 
Comunicação do Paraná, Marcelo Cattani,  
o secretário Especial para Assuntos da 
Copa do Mundo 2014, Mario Celso Cunha, 
o deputado Bernardo Carli e o prefeito de 
Guarapuava, Cesar Silvestri. 

ENCONTRO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO
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Passando por Cantagalo, Virmond, Laranjeiras 
do Sul e Porto Barreiro

Em Cantagalo, foi recebido pelo 
prefeito Everson Konjunski, 
secretários, vereadores e 
funcionários da prefeitura, 
oportunidade em que foram 
entregues dois veículos (uma Van e 
um Doblo) para a saúde do 
município, adquiridos com recursos 
próprios da prefeitura. O deputado 
parabenizou a organização do 
prefeito. O deputado relembrou de 
parte dos recursos que já estão 
garantidos, como os programas do 
calcário, óleo diesel, calçamento 
com pedras irregulares, a unidade 
nova do Colégio Estadual Olavo 
Bilac e a Unidade Básica de Saúde. 
Recentemente, uma viatura policial 
também foi entregue. Depois do 
evento da entrega dos veículos, o 
deputado participou de uma reunião 
com o prefeito, secretários, 
funcionários da prefeitura e 
vereadores.

Ainda no dia 4, o deputado Artagão Júnior percorreu os municípios de Cantagalo, 
Virmond, Laranjeiras do Sul e Porto Barreiro.

Cantagalo



Laranjeiras do Sul

Virmond
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Logo em seguida, 
esteve em Virmond, 
onde fez uma visita ao 
ex-prefeito Osmar 
Palinski. O vereador 
Neimar Granoski, o ex-
vereador Celso 
Pszdzimirski, o 
agricultor Luiz 
Sverdovski e o 
empresário Arno 
Passarin também 
recepcionaram o 
deputado.

A prefeita Sirlene Svartz recebeu o deputado 
Artagão Júnior para uma reunião na prefeitura 
de Laranjeiras do Sul, onde também estavam 
o vice Ivan Theo, a presidente da Câmara, 
Ivone Portela, além de secretários e demais 
funcionários da prefeitura. Na oportunidade, 
foram entregues dois veículos doados pela 
Receita Federal. O deputado ainda visitou o 
local onde será construída a Unidade Básica 
de Saúde (R$ 800 mil). Também reforçou a 
informação à secretária de Saúde, Giorgia 
Luchese, e aos demais funcionários, que está 
garantida uma ambulância nova para o 
município.
Artagão Júnior também esteve na Rua 
Coronel Guilherme de Paula (em frente à 
Escola Municipal Aluísio Maier). A rua será 
pavimentada com recursos do PAM (Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios). 
São R$ 500 mil a fundo perdido e R$ 81 mil de 
contrapartida da prefeitura, que, além da 
pavimentação, fará a aquisição de um 
caminhão coletor de lixo.
.Outra demanda diz respeito à implantação do 
campus definitivo da Unicentro. O parlamentar 
disse que as discussões com a Seti 
(Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior) estão avançando e que se trata de 
uma questão de tempo.
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Porto Barreiro
Em Porto Barreiro, o deputado anunciou 
uma grande obra: 10 km de calçamento com 
pedras irregulares, ligando a sede ao distrito 
de Porto Santana; 5 km para este ano e 5 
km para o ano que vem.  A obra é um 
grande sonho da comunidade, que 
recepcionou o deputado na prefeitura. O 
trecho total, que liga a sede a Porto 
Santana, tem 17 km.  “Já tivemos a 
garantia da Secretaria de Infraestrutura e 
Logística da pavimentação de 10 km. 
Depois, lutaremos para conseguir o 
restante”, disse o deputado. A prefeita 
Marinez Crotti fez um balanço dos seus 
primeiros seis meses de gestão. O deputado 
parabenizou a prefeita e toda a sua equipe, 
destacando outras obras, como mais 6 km 
de calçamento com pedras irregulares, 
através do programa Caminho das Pedras. A 
prefeitura utilizará os recursos (mais de R$ 1 
milhão) para pavimentar a Vila Rural e a 
Água do Boi. Ainda foram mencionados os 
programas do óleo diesel, calcário, Patrulha 
do Campo, tubos de concreto, casas 
populares e o PAM, cujos R$ 300 mil serão 
usados na compra do terreno para 
construção do centro de eventos.
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Roteiro em Guarapuava
No dia 5, em Guarapuava, o deputado Artagão Júnior fez visitas à Apae, ao 
Hospital São Vicente de Paulo, participou da reunião dos Conselhos Municipais 
de Sanidade Agropecuária e ainda visitou o prefeito Cesar Silvstri Filho. 

Na Apae, o parlamentar foi 
recebido pelo presidente da 
entidade, Valdeney 
Domingues da Silva, pela 
diretora Elisandra Schroeder 
e pelas funcionárias Marcia 
Faria e Jane Sell da Silva. 
Na ocasião, alguns pleitos 
foram apresentados, como a 
cobertura do ginásio de 
esportes da Apae Rural e um 
veículo para o transporte de 
alunos que requerem 
maiores cuidados clínicos. 

“Mensalmente, realizamos 
mais de 2600 atendimentos 
na área de saúde para 
alunos com grau de 
comprometimento mais 
avançado”, frisou a diretora 
Elisandra.

O deputado Artagão Júnior 
também confirmou sua 
participação na tradicional 
Festa do Soquete, cuja 
finalidade é angariar fundos 
a entidades filantrópicas. 
Esse ano, a festa será 
realizada no dia 24 de 
agosto.  

“Eu louvo a atitude e 
comprometimento de 
todos vocês que trabalham 
na Apae. O nosso gabinete 
está à disposição sempre”, 
reforçou o deputado.

Apae
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Em seguida, o deputado, na 
companhia do vereador Rodrigo 
Crema, foi ao Hospital São Vicente de 
Paulo, quando participou de uma 
reunião com o provedor Rui Primak, 
com a vice-provedora Viviane Ribas e 
com o diretor de infraestrutura e 2º 
tesoureiro, Huberto José Limberger. 
Na oportunidade, o deputado se 
inteirou das principais demandas do 
hospital, que recentemente recebeu 
um bisturi elétrico, através de emenda 
parlamentar. Uma das principais 
reivindicações são equipamentos para 
as sete UTIs neonatais que compõe a 
estrutura do hospital. “A saúde de 
Guarapuava é prioridade, devido a 
tudo que aconteceu nos últimos 
anos, principalmente com o 
fechamento do Hospital Estrela de 
Belém, sobrecarregando os dois 
hospitais da cidade”, ressaltou o 
parlamentar. O assessor regional, 
Chico Anciutti, acompanhou as visitas.

São Vicente de Paulo

Sanidade Agropecuária
Na parte da tarde, o deputado Artagão 
Júnior também foi ao Sindicato Rural, 
onde foi realizado o encontro entre 
representantes dos Conselhos 
Municipais de Sanidade Agropecuária 
(CSAs) da região para discutir, entre 
outros temas, a proposta de criação de 
um fundo indenizatório para o abate de 
animais com tuberculose. 

O deputado Artagão Júnior se 
comprometeu a agendar uma 
audiência com o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, Norberto 
Ortigara, para tratar do assunto. A 
audiência foi realizada no dia 17.

Veja a matéria na página 15.
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Prefeitura 
Finalizando o roteiro do dia 5, o deputado 
Artagão Júnior foi recebido pelo prefeito de 
Guarapuava, Cesar Silvestri Filho. O 
deputado atendeu o convite do prefeito, que 
solicitou o apoio e o encaminhamento das 
demandas de Guarapuava à prefeitura.
O deputado Artagão Júnior reiterou seu 
compromisso com a população 
guarapuavana e disse que estará 
trabalhando em sintonia com o executivo 
municipal. 

MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
No dia 8, no Palácio Iguaçu, o 
deputado Artagão Júnior saudou os 
representantes dos 80 municípios em 
Situação de Emergência, que 
participaram do evento técnico 
coordenado pela Defesa Civil. O 
evento definiu plano de trabalho para 
recuperar a infraestrutura afetada nos 
municípios.
Da base de atuação do deputado, 11 
municípios se encontram em Situação 
de Emergência: Santa Tereza do 
Oeste, Pitanga, Reserva, São João do 
Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Godoy 
Moreira, Laranjeiras do Sul, Teixeira 
Soares, Rio Azul, Rebouças e 
Cantagalo. 



110INFORMATIVO JULHO 2013

O “Mutirão de Natal” da Associação 
Central Paranaense (ACP) da Igreja 
Adventista do 7º Dia está contando com 
o apoio do deputado Artagão Júnior, 
interlocutor junto ao Governo do Estado. 
O deputado Artagão Júnior esteve com o 
departamental da ACP, pastor Célio 
Longo, no dia 10, quando conversaram 
sobre a campanha a ser lançada 
oficialmente em setembro.

O objetivo é arrecadar alimentos e 
roupas e distribuir a famílias carentes 
através do Provopar (Programa do 
Voluntariado Paranaense). O deputado 
Artagão Júnior já apresentou o projeto à 
primeira-dama do Estado e secretária da 
Família e Ação Social, Fernanda Richa. 
Outras audiências serão agendadas para 
que sejam firmadas parcerias em prol da 
iniciativa. 

MUTIRÃO DE NATAL DA ACP

Também no dia 10, o deputado Artagão 
Júnior recebeu professores do Colégio 
Estadual João Negrão Júnior, de Teixeira 
Soares, nesta quarta-feira (10). O deputado 
está intervindo junto à Secretaria da 
Educação para viabilizar a construção do 
novo prédio do colégio, que possui mais de 
1000 alunos e oferece cursos técnicos, 
ensinos regular, médio e EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), nos três turnos.
Estiveram no gabinete do deputado a 
diretora Sandra Mara Luy, o presidente da 

APMF, Lédio Clovis Lohmann, e os professores Sérgio Antonio Palcikoski, Arieus 
Gubert, Janete Aparecida Luft, Arlene Maria Dib Mertens e Claudinei de Souza. 
Em seguida, foram à Secretaria de Educação, onde foi afirmado que a obra é 
prioridade do governo. Também foram orientados na elaboração do projeto, em 
parceria com a prefeitura, que já dou o terreno, com 12 mil metros quadrados, 
para a construção da nova unidade.

NOVO PRÉDIO DE COLÉGIO EM TEIXEIRA SOARES 
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Passando por Reserva e 
Rosário do Ivaí
No dia 11, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa em 
Reserva e Rosário do Ivaí. Confira: 

Em Reserva, foram recebidos 
pelo prefeito Luizinho Vosniak, 
quando foi assinado o convênio 
com o consórcio intermunicipal 
Caminhos do Tibagi para entrega 
de uma Patrulha do Campo - 
conjunto de máquinas e 
equipamentos para readequação 
e modernização de estradas 
rurais. 

O município ainda tem R$ 450 
mil, a fundo perdido, do PAM 
(Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Municípios), e irá comprar uma 
retroescavadeira e uma 
ambulância. 

Reserva também já recebeu uma 
viatura para a Polícia Militar.  

Em Rosário do Ivaí, foram 
anunciados R$ 216 mil para 
pavimentação de ruas com pedras 
irregulares e R$ 330 mil do PAM 
(Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios). 

Na habitação, os investimentos 
somam R$ 3,8 milhões. Estão 
sendo construídas moradias para 
100 famílias da área urbana e 
para 20 famílias da área rural. 
Estão projetadas mais 16 
unidades rurais.
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No dia 15, foi realizada a primeira 
reunião ordinária da CPI dos 
Pedágios, quando foi debatido o 
cronograma de trabalho. Ficou 
acordado que as reuniões 
ordinárias acontecerão sempre às 
terças-feiras, a partir das 9 horas, 
na Sala das Comissões, ou, 
conforme a necessidade, no 
Plenarinho.

“É uma CPI de suma importância, 
de interesse da população do 
Paraná, mas que tem reflexo 
nacional. É preciso um trabalho 
amplo, com a participação da 
sociedade, para que ao final 
tenhamos resultados concretos”, 
disse o deputado Artagão Júnior, 
membro da CPI.

Os parlamentares discutiram 
também a formação de uma equipe 
técnica, especialmente com a 

presença de assessoria jurídica e contábil, além da necessidade de participação e 
acompanhamento por representantes de entidades e organizações sociais. 

O prazo de atuação da CPI é de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias.  

PRIMEIRA REUNIÃO DA CPI DOS PEDÁGIOS
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Viaturas policiais para 
Teixeira Soares, Fernanes 
Pinheiro e Rio Azul
No dia 16, o deputado Artagão Júnior foi a Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro e 
Rio Azul para fazer a entrega oficial das chaves de uma viatura policial (Renault 
Duster) a cada município. Da Polícia Militar, acompanharam as solenidades o 
Chefe do Estado Maior do 4º Comando Regional de Ponta Grossa, tenente-
coronel João Jorge, o comandante da 8ª Companhia Independente de Irati, Major 
Taborda, e o comandante do 1º Pelotão (Irati), 1º Tenente Crevelin.

Teixeira Soares
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Fernandes Pinheiro

Rio Azul
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No dia 17, durante a segunda reunião 
ordinária da CPI dos Pedágios, o 
deputado Artagão Júnior defendeu 
que Guarapuava esteja inserida nas 
cidades-polo que sediarão as 
audiências públicas. Depois de 
muitas intervenções por parte dos 
deputados membros da CPI, ficou 
previamente acordado que as 
cidades que realizarão audiências 
públicas serão Guarapuava, 
Paranaguá, Cascavel, Campo 
Mourão e Curitiba.
Na reunião, também foi deliberada a 

disponibilização de um site da CPI e o requerimento de documentos oficiais de 
autarquias e demais órgãos do Estado que serão analisados pela equipe técnica 
na comissão.

CPI DOS PEDÁGIOS - AUDIÊNCIA EM GUARAPUAVA

Ainda no dia 17, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou representantes 
dos Conselhos Municipais de 
Sanidade Agropecuária (CSAs) da 
região de Guarapuava em audiência 
com o secretário de Agricultura e 
Abastecimento (Seab), Norberto 
Ortigara.  Na reunião, apresentaram 
ao secretário a proposta de criação 
de um fundo indenizatório para o 
abate de animais com tuberculose. 
Os produtores manifestaram a 
preocupação com a disseminação da 
tuberculose bovina, cuja incidência é 

considerada elevada na região.
O secretário Ortigara se sensibilizou com a situação e pediu a contribuição das 
lideranças para encaminhar uma mensagem de lei à Assembleia Legislativa 
constituindo um fundo para indenizar os produtores. 

De acordo com o Secretário da Agricultura do município de Turvo, Jeronimo 
Gadens do Rosário, tem produtor em seu município que teve que sacrificar 40% 
do rebanho por causa da tuberculose. E outros que saíram da atividade leiteira 
porque tiveram que sacrificar até 100% de seus animais.

ANIMAIS COM TUBERCULOSE CAUSAM PREJUÍZO
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Viaturas policiais para 
Guamiranga, Jardim Alegre, 
Lidianópolis, Lunardelli, São João 
do Ivaí e Godoy Moreira 
No dia 18, o deputado Artagão Júnior começou o dia entregando uma viatura 
policial em Guamiranga, juntamente com o comandante do 3º Pelotão da 8ª 
Companhia Independente da PM de Irati, 1º Tenente Marcondes. Em Jardim 
Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, São João do Ivaí e Godoy Moreira, as viaturas 
foram entregues juntamente com o comandante da 6ª Companhia Independente 
da PM de Ivaiporã, Major Francisco. 

Guamiranga

Jardim Alegre
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Lidianópolis

Lunardelli

São João Ivaí
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Godoy Moreira

Passando por Ivaiporã
No dia 19, o deputado Artagão Júnior 
passou por Ivaiporã, onde se reuniu 
com o prefeito Carlos Gil, vereadores 
e lideranças para uma reunião de 
trabalho. Estiveram o diretor do 
Colégio Estadual Barbosa Ferraz, 
Ivan Mendes, e o diretor do Colégio 
Estadual Barão do Cerro Azul, Anuar 
Paracat. Os dois colégios têm 
recursos do Governo do Estado já 
assegurados para reforma e 
ampliação e estão em fase de 
projetos. Também participaram da 
reunião os vereadores Edivaldo 
Montanheri (o Sabão, presidente da 
Câmara), e Fábio Moraes, os ex-
vereadores Mario Hort e Zé Maria, o 
Professor Sérgio Chaves, o secretário 
do colégio Barbosa Ferraz, Marcos 
Quadros, o chefe regional da Seab, 
Antonio Vila Real, e o presidente do 
PMDB, Mauro Merigue. Ainda em 
Ivaiporã, o deputado Artagão Júnior 
participou da abertura da IX 
Conferência Municipal de Assistência 
social, na AABB, e visitou a 
Prefeitura.



119INFORMATIVO JULHO 2013

Passando Bom Sucesso
Ainda no dia 19, o deputado 
Artagão Júnior esteve num 
grande almoço em Bom 
Sucesso, na Casa da Amizade, 
que reuniu prefeitos, vereadores 
e lideranças de toda a região. O 
deputado foi recepcionado pelo 
prefeito Mauricio Aparecido de 
Castro, o Ná, e pelo vice 
Alduino Lúcio Romani. O 
município recentemente foi 
incluído no programa de 
sinalização viária do Detran, 
através da intervenção do 
deputado Artagão Júnior. O 
parlamentar ainda recebeu da 
prefeita de São Pedro do Ivaí, 
Maria Regina Della Rosa Magri, 
e vereadores um ofício 
direcionado ao governador Beto 
Richa no qual é solicitado 
urgência nas obras de recape 
asfáltico no trecho de 
aproximadamente 25 km da PR-
369, que liga Bom Sucesso à 
ponte do Rio Ivaí, em São 
Pedro do Ivaí. 
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No dia 22, o deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos de Bom Sucesso, 
Marilândia do Sul e Pitanga em audiência com o secretário de Saúde, Michele 
Caputo Neto.

SAÚDE DE BOM SUCESSO, MARILÂNDIA DO SUL E PITANGA

O prefeito Mauricio Aparecido de 
Castro, o Ná, esteve acompanhado do 
secretário municipal de Saúde, Marcos 
Aurélio Raniero, quando apresentaram 
pleitos do hospital municipal, que 
possui 29 leitos e está precisando de 
uma série de equipamentos e 
mobiliários. De imediato, Caputo Neto 
garantiu a liberação de parte dos 
equipamentos que já estão disponíveis 
para entrega. O restante será adquirido 
e repassado ao município através de 
convênio. 

Bom Sucesso

Marilândia do Sul
A Unidade Básica de Saúde central de 
Marilândia do Sul, que está em fase de 
conclusão das obras, também receberá 
equipamentos. O prefeito Pedro Sérgio 
Mileski esteve na companhia do 
secretário municipal de Saúde, Aquiles 
Takeda. Também foram solicitados 
recursos para a construção da sala de 
estabilização e ampliação das 
enfermarias. 

Pitanga
O pleito de Pitanga também foi 
atendido. A Secretaria de Saúde vai 
liberar R$ 141 mil para a conclusão da 
reforma e ampliação do Posto de Saúde 
central. O prefeito Altair Zampier esteve 
acompanhado do secretário municipal 
de Saúde, Celso Henrique Brusiani, e 
do presidente da Câmara, Orlando 
Valec. 

Com a garantia do repasse, será 
firmado um novo convênio. 
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REUNIÃO COM PREFEITO DE CAMPO LARGO
No dia 24, o deputado Artagão 
Júnior se reuniu com o prefeito de 
Campo Largo, Dr. Afonso Portugal 
Guimarães, o Beco. Também esteve 
na reunião o secretário da 
controladoria da prefeitura, Gilmar 
Coltro, oportunidade em que 
discutiram demandas gerais do 
município. 

GARANTIDO O PRÉDIO DO CREAS DE RIO AZUL 

No dia 25, o município de Rio Azul recebeu a confirmação de que será 
construído o prédio do Creas (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social). A informação foi da secretária da Família e Desenvolvimento 
Social, Fernanda Richa. O prefeito Paulo Girardi e a primeira-dama e secretária 
de Promoção Social, Alba Maria Mores Girardi, foram acompanhados na 
audiência pelo deputado Artagão Júnior.

Segundo a secretária Alba, o Creas funciona hoje em uma sala improvisada da 
Secretaria de Promoção Social de Rio Azul. 
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Acústico Gospel da IASD Boa Vista
No dia 27, o deputado Artagão 
Júnior prestigiou o “Acústico 
Gospel”, programa musical 
realizado pela liderança jovem da 
Igreja Adventista do 7º Dia da Boa 
Vista, em Curitiba.

O evento foi realizado no auditório 
do Emater, local viabilizado pelo 
deputado, e contou com a presença 
de jovens e lideranças da Igreja da 
Boa Vista, Juvevê, Santa Efigênia, 
entre outras da região, que fizeram 
apresentações musicais gospel.

“É muito bom ver os nossos 
jovens participando de um evento 
tão bonito como esse. Poderiam 
estar em outros lugares, mas 
estão aqui louvando ao Senhor”, 
disse o deputado, na abertura do 
evento, quando também fez a 
oração inicial. 
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No domingo, dia 28, o deputado Artagão Júnior visitou Cantagalo e Guamiranga. 
Ambos os municípios estavam realizando a 12ª Festa do Agricultor. 

Cantagalo

Guamiranga

Festa do Agricultor em Cantagalo e 
Guamiranga
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 Em Rio Azul, na companhia do prefeito 
Paulo Girardi, foi inaugurado o Cras 
(Centro de Referência em Assistência 
Social) e anunciada a construção do 
prédio do Creas (Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social), 
que atende pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. O Cras de Rio 
Azul recebeu investimento de cerca de 
R$ 322 mil e tem capacidade para 
atender até 2.500 famílias.  
Ainda foi assinado o convênio para 
repasse de R$ 90 mil para aquisição 
de calcário e mais R$ 42 mil para 
compra de óleo diesel usado em 
máquinas de melhoria de estradas 
rurais.
Do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios), Rio 
Azul está recebendo R$ 350 mil, que 
serão investidos na construção de um 
barracão industrial.
Também já foram repassados cerca de 
R$ 25 mil em tubos de concreto, 
usados para obras de combate à 
erosão urbana. Na área da habitação, 
já foram entregues moradias para 27 
famílias da área rural e existem outras 
41 em obras. Estão em fase de projeto 
mais 49 unidades para famílias da área 
urbana. O investimento é de R$ 3 
milhões. Também foi anunciada a 
realização de obras de reparos nos 
colégios estaduais Doutor Chafic Cury 
e Miguel Desanoski, no total de R$ 277 
mil.
Outras ações foram anunciadas, como 
a construção de uma ponte e o 
alargamento de duas outras. O 
investimento é de R$ 240 mil.

Passando por Rio Azul, Irati e Campo Largo
No dia 30, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa em 
Rio Azul, Irati e Campo Largo.

Rio Azul
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Irati
Em Irati, foi assinado o convênio com o 
Consórcio Intermunicipal Conder para 
entrega de Patrulha do Campo e 
entregue veículos que fazem parte do 
Pró-Rural.

A Patrulha do Campo irá atuar na 
adequação e modernização das 
estradas rurais dos municípios que 
formam o Consórcio Conder: Irati, 
Rebouças, Fernandes Pinheiro, Inácio 
Martins, Ipiranga, Guamiranga, Teixeira 
Soares, Mallet, Prudentópolis, 
Imbituva, Rio Azul e Ivaí. 

A área da habitação é outro destaque. 
Estão começando as obras de 
construção de moradias para 300 
famílias da área urbana e para nove 
famílias rurais. Há outras 40 em 
projeto, também para a área rural. O 
investimento da Caixa e da Cohapar 
somam R$ 20,2 milhões.

Irati já recebeu quatro viaturas para a 
Polícia Militar e uma para a Polícia 
Civil. 

A Copel investe na revitalização da 
linha de distribuição Gonçalves 
Júnior/subestação Irati e em várias 
obras de interligação. 

No total, está sendo aplicado R$ 1,8 
milhão. No encontro, o governador 
anunciou, também, melhorias no 
sistema de abastecimento de água, 
com a construção de cinco mil metros 
de rede de distribuição. O investimento 
da Sanepar é de R$ 693 mil.
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Campo Largo
Em Campo Largo, 
foram dadas ordens de 
serviço para início das 
obras da Sanepar no 
município e na Região 
Metropolitana de 
Curitiba, que somam R$ 
54,9 milhões. Será 
executada a ampliação 
do sistema de 
distribuição de água e 
de esgoto sanitário. A 
meta é que 77% dos 
domicílios de Campo 
Largo tenham cobertura 
da rede de esgoto até 
2015.

No sistema de esgoto, 
serão aplicados R$ 44 milhões em melhorias na estação de tratamento Cambuí, 
construção da estação de tratamento Itaqui e das estações elevatórias de esgoto 
Jardim Itália, São Luiz, Vila Lourdes e Acácia e na execução de 112 quilômetros 
de rede coletora de esgoto e 5.211 novas ligações prediais.

No sistema de abastecimento de água, os recursos serão aplicados na melhoria 
da captação de água bruta na barragem do Rio Verde e na execução de 6,9 
quilômetros de adutoras e 16,3 quilômetros de rede de distribuição de água. O 
investimento total será de R$ 10,9 milhões.

O prefeito contou que desde o final da década de 1990 o contrato com a Sanepar 
estava vencido em Campo Largo. “Nós renovamos e agora pudemos garantir 
esses importantes investimentos para a cidade”, disse Affonso Guimarães.

Durante o encontro, foi autorizado financiamento, pela Paranacidade, R$ 2,5 
milhões para obras de pavimentação.

O prefeito Affonso Portugal Guimarães enfatizou o investimento feito pelo Estado 
em segurança. Campo Largo recebeu sete viaturas, cinco para a Polícia Militar e 
duas para a Polícia Civil. “Passamos dias sem registrar assassinatos, fato 
histórico no município”, disse o prefeito. O índice de homicídios na cidade reduziu 
em 60%.



São João do IvaíCampo Bonito

127INFORMATIVO JULHO 2013

Atendimentos no gabinete 

Godoy Moreira

Santa Tereza do Oste



Bocaiúva do Sul
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Jardim Alegre Porto Barreiro

Ipiranga
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GuarapuavaSão João do Ivaí

Cantagalo

Imbituva
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Bom Sucesso

Rio Bonito do Iguaçu

Este é apenas um resumo das atividades 

do deputado Artagão Júnior em julho.
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

Fique por dentro das notícias diárias acessando o site: www.artagaojunior.com.br               

Siga também no             @artagaojunior            
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