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No dia 3, segunda-feira, o 
deputado Artagão Júnior 
representou a Assembleia 
Legislativa na abertura do 
debate “Os Novos Desafios 
dos Órgãos de Controle”, 
alusivo à comemoração dos 
66 anos de criação do 
Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR).  

A abertura do evento foi feita 
pelo presidente do TCE, 
conselheiro Artagão de 
Mattos Leão. O ciclo de 
painéis foi iniciado pelo 
presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
ministro Augusto Nardes, 
que falou sobre O Controle 
Externo como Indutor da 
Governança em Prol do 
Desenvolvimento Nacional.
O ministro Sérgio Luiz 
Kukina, do Superior Tribunal 
de Justiça, palestrou sobre o 
tema “A Jurisprudência do 
STJ no Tocante aos 
Tribunais de Contas”. O 
professor mineiro Luciano 
Ferraz abordou o tema: 
Controle Consensual da 
Administração Pública e 
Termo de Ajustamento de 
Gestão. 
O professor curitibano Daniel 
Ferreira, também doutor em 
Direito Administrativo, 
concluiu o ciclo de palestras. 
Professor da Unicuritiba, 
membro da Comissão de 
Gestão Pública da Ordem 
dos Advogados do Brasil - 
Seccional Paraná e autor de 
ensaios sobre o tema, 
Ferreira falou sobre 
“Licitações e Contratações 
Públicas Sustentáveis”.

66 ANOS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ
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Também no dia 3, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou a prefeita de Porto Barreiro, 
Marinez Crotti, em audiência com o secretário 
da Agricultura e Abastecimento (Seab), 
Norberto Ortigara. O parlamentar pediu 
atenção especial aos pleitos do município. 
Na audiência, foi solicitada a inclusão do 
município no programa de preservação de 
microbacias das localidades de Rio Novo, Vila 
Rural e Barra Grande.

Laboratório veterinário

A prefeita Marinez também solicitou recursos 
da Seab para a criação do laboratório 

veterinário do município. A intenção de se ter um laboratório em Porto Barreiro deve-se ao 
grande número de agricultores (80% da população) no município, que possui cerca de 3700 
habitantes. O laboratório terá como finalidade dar assistência técnica, como exames e 
vacinas de brucelose e tuberculose, bem como diagnóstico de gestação por ultrassom. 
Estima-se que os agricultores reduziriam seus custos em até 50%. “Esse é um dos nossos 
compromissos assumidos com a nossa população”, destacou a prefeita.

O secretário disse que o Governo do Estado é parceiro na iniciativa e garantiu que estará 
mobilizando sua equipe técnica para analisar o impacto financeiro e estrutural.
 

AGRICULTURA DE PORTO BARREIRO

Emater garante escritório em Porto 
Barreiro 
Porto Barreiro terá um escritório 
do Emater (Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural). A informação 
foi do diretor administrativo 
financeiro do órgão, Richard 
Golba, em audiência com o 
deputado Artagão Júnior e com 
a prefeita Marinez Crotti, no dia 
4.
O município vai disponibilizar o 
terreno e a mão de obra.  A 
sede do Emater vai ficar ao lado 
da Secretaria de Agricultura do 
município. “Desta forma, vai 
facilitar o atendimento à 
população”, disse o deputado, 
que também manifestou a 
intenção de mais municípios de 
sua base em ter o escritório.
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Também no dia 4, o deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Primis de Oliveira 
(Godoy Moreira), Gerôncio Carneiro Rosa (Rio Branco do Ivaí) e Marinez Crotti (Porto 
Barreiro) na Secretaria de Infraestrutura e Logística, onde conversaram com o assessor 
especial Luiz Cláudio da Luz.

AUDIÊNCIAS NA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Godoy Moreira

O prefeito Primis de Oliveira, 
juntamente com o presidente da 
Câmara, Miguel da Bananeira, 
acompanhou o andamento de pleitos, 
como o da elevação da PR-650 que 
teve a ordem de serviço autorizada no 
dia 9 de maio. O projeto já está sendo 
executado. Na mesma PR-650, o 
prefeito Primis solicita a poda de 
árvores, que, segundo ele, atrapalha a 
visão dos motoristas e obstrui o 
trânsito em dias de chuva com a 
queda de galhos no meio da pista.

Porto Barreiro 

A prefeita Marinez Crotti conversou 
sobre o pleito para a pavimentação 
com pedras irregulares de 17 km da 
PR-565. O trecho liga a sede do 
município ao distrito de Porto Santana, 
que, através de balsa pelo Rio Iguaçu, 
dá acesso ao sudoeste do estado. Luiz 
Cláudio disse que sua equipe está 
fazendo análises técnicas do local. 

Rio Branco do Ivaí

O prefeito Gerôncio também foi 
acompanhado pelo deputado na Seil, 
onde acompanhou o andamento do 
projeto do alargamento da ponte da 
Klabin, na PR-535, e a pavimentação 
da estrada que liga o município a 
Cândido de Abreu. 

O prefeito ainda entregou o projeto de 
readequação da estrada que liga a 
sede ao distrito de Porto Espanhol e 
solicitou a doação de um rolo 
compactador.
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LIBERDADE RELIGIOSA PARA TODOS
Em audiência com o vice-
governador e secretário da 
Educação, Flávio Arns, na última 
segunda-feira (3), o deputado 
Artagão Júnior solicitou que o 
Estado cumpra as leis vigentes 
sobre a liberdade religiosa.  A lei 
nº 11662, de 1997, assegura 
abono de faltas de alunos, 
motivadas por princípio de 
consciência religiosa. Já a lei nº 
16653, de 2010, de autoria do 
deputado Artagão Júnior, dispõe 
que as provas e demais 
avaliações, atividades referentes 
a concursos públicos e 
vestibulares, em qualquer de 

suas fases, não devem ser realizadas aos sábados.

O deputado Artagão Júnior, que é membro da Igreja Adventista do 7º dia, recebe muitas 
reclamações de outros membros da igreja, que alegam não serem respeitados por 
instituições de ensino. A Igreja Adventista é uma das religiões que guardam o Sábado.
O parlamentar também citou exemplos positivos de respeito à liberdade religiosa, como o de 
alunos que fizeram a prova do Enem em horários alternativos, assim como já ocorreu em 
exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outros concursos públicos.
De acordo com Flávio Arns, o descumprimento da lei deve ser averiguado e garantiu que sua 
assessoria jurídica estará trabalhando para solucionar esse problema. “Se há lei, tem que 
ser cumprida”, disse o secretário.

Lidianópolis

São João do Ivaí

VEÍCULOS PARA LIDIANÓPOLIS E SÃO JOÃO DO IVAÍ
Ainda no dia 4, os municípios de 
Lidianópolis e São João do Ivaí 
tiveram a liberação de um 
veículo, através do Deto 
(Departamento de Transporte 
Oficial).
O prefeito de Lidianópolis, Celso 
Antonio Barbosa (Magrelo), e o 
engenheiro agrônomo Rogério 
Maia estiveram no gabinete do 
deputado Artagão Júnior..

De São João do Ivaí, o prefeito 
Fábio Hidek esteve com o 
presidente da Câmara, Valdeci 
do Luar, e com o presidente do 
PMDB local, Adeilde Alves de 
Souza (Grilo). 
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Na noite do dia 4, o deputado Artagão Júnior 
se reuniu com a executiva do PMDB de 
Almirante Tamandaré. Participaram da 
reunião o presidente do diretório, Sandro 
Miguel Mendes, e demais membros do 
partido, como o ex-prefeito Vilson Goinski, o 
ex-secretário de administração do município, 
Gerson Colodel, entre outros ex-secretários. 
Na ocasião, foram discutidas as ações do 
diretório e demandas do município. O 
deputado reforçou a sua disposição de 
canalizar recursos do Governo do Estado 
para Almirante Tamandaré e assumiu o 
compromisso de trabalhar em parceria com 
o PMDB local.

REUNIÃO COM O PMDB DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

No dia 5, seis municípios da base de 
atuação do deputado Artagão Júnior 
assinaram o convênio do PAM (Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios). 
Em evento no Palácio Iguaçu, na presença 
do governador Beto Richa, os municípios de 
Campo Bonito, Laranjeiras do Sul, 
Lidianópolis, Lunardelli, Rio Branco do Ivaí e 
Santa Tereza do Oeste garantiram os 
recursos, a fundo perdido, para realizarem 
obras prioritárias, definidas através de 
consulta popular. 
Confira quanto cada município está 
recebendo do Governo do Estado e o que 
fará com o recurso:

RECURSOS DO PAM PARA SEIS MUNICÍPIOS

Campo Bonito: R$ 300 mil – 

Laranjeiras do Sul: R$ 500 mil -

Lidianópolis: R$ 300 mil – 

Lunardelli: R$ 330 mil – 

Rio Branco do Ivaí: R$ 300 mil –

Santa Tereza do Oeste: R$ 350 mil –

Capela mortuária
 

Pavimentação asfáltica

Rolo compactador

Centro de eventos
 

Terreno para habitação
 

PavimentaçãoDois dias antes, assinaram o convênio: Diamante 
do Sul, Ivaiporã, Marquinho, Pinhão, 
Guamiranga, Porto Barreiro e Rebouças.
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No início da noite do dia 5, o deputado Artagão 
Júnior esteve no município de Rio Azul para uma 
reunião com o prefeito Paulo Girardi, sua equipe 
de secretários e demais vereadores.
A reunião realizada na prefeitura foi motivo de 
muita satisfação para o deputado. “Fico muito 
feliz de estar aqui no município, sendo 
recebido por toda a equipe da prefeitura para 
podermos trabalhar em parceria”.
O deputado orientou os secretários na elaboração 
de projetos para que seja possível a viabilização 
de recursos junto ao Governo do Estado. Foram 
apresentadas diversas demandas, como 
cascalhamento em estradas do interior, resfriador 
de leite para produtores da comunidade de Areia 
Branca, projeto de reciclagem, estádio de futebol, 
curso de arbitragem, entre outros.
O deputado ainda lembrou que está trabalhando 
na viabilização de uma ambulância e na 
construção de uma Unidade Básica de Saúde 
para o município. Paulo Girardi aproveitou para 
agradecer a intervenção do deputado na 
implantação do curso de formação de docentes 
(Magistério). “Era um antigo sonho de nosso 
município. Em pouco tempo de administração, 
com o apoio do deputado, conseguimos 
realizá-lo”, disse o prefeito.

REUNIÃO NA PREFEITURA DE RIO AZUL
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No dia 6, em Rebouças, ao lado do 
prefeito Claudemir Herthel, do vice 
Antonio Padilha, vereadores e 
secretários, o deputado entregou as 
chaves de uma viatura nova (Amarok) 
para a Polícia Militar, sendo recebida 
pelo major Taborda e pelo sargento 
Fernandes, da 8ª Companhia 
Independente de Irati.

“O prefeito Claudemir havia nos 
alertado do aumento nos índices de 
criminalidade e expôs a necessidade 
de uma nova viatura para reforçar a 
estrutura da PM”, lembrou o deputado.
Artagão Júnior ainda destacou que 
estão sendo canalizados recursos para 
Rebouças, como o calçamento de 6 km 
com pedras irregulares (mais de R$ 1 
milhão), o programa do calcário e do 
óleo diesel, além do aparelho de Raio-
X, entregue ao Hospital de Caridade 
Dona Darcy Vargas, através de emenda 
parlamentar. Ainda falou do PAM 
(Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios) cujo 
convênio dever ser assinado dentro dos 
próximos dias.
Crianças, estudantes das escolas São 
José e Iracema de Azevedo Bittencourt 
também presenciaram o ato e tiraram 
foto com o deputado.

VIATURA POLICIAL PARA REBOUÇAS
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VIATURA POLICIAL PARA INÁCIO MARTINS
Em seguida, seguiu a Inácio Martins 
para também entregar uma viatura nova 
para a PM. O deputado esteve ao lado 
do prefeito Valdir Cabral da Silva 
(bandidão), dos ex-prefeitos Junior 
Benato e Pedro Ivo Gonçalves Dias, 
vereadores, secretários e demais 
funcionários da prefeitura. O deputado 
se disse impressionado com a 
disposição e empenho do prefeito. “Ele 
está semanalmente no meu gabinete, 
levando projetos, atrás de recursos”.

Artagão Júnior destacou outras obras, 
como o último trecho de ligação do 
distrito de Góes Artigas ao distrito de 
Guará, em Guarapuava, na PR-364, 
que foi licitado recentemente. A obra 
ultrapassa os R$ 22 milhões. Também 
falou do novo prédio do Paço Municipal, 
que está em fase de conclusão das 
obras. Lembrou ainda da liberação de 
R$ 380 mil oriundos do PAM, cujos 
recursos serão utilizados na compra de 
um britador móvel e na construção da 
sede da Apae.
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Continuando no dia 6, em 
Nova Cantu, o deputado 
Artagão Júnior acompanhou 
agenda do governador Beto 
Richa, quando foi 
inaugurada a Unidade de 
Saúde da Família. 

O deputado esteve com o 
prefeito Airton Agnolin e com 
o vice Vanderlei Esser, 
quando destacou, diante da 
população, todos os projetos 
que estão sendo trabalhados 
através do gabinete, como o 
programa de manilhas, óleo 
diesel e calcário, o pedido de 
um poço artesiano para o 
assentamento José Arnaldo, 
a construção de duas 
pontes, entre outros. 

Também falou do PAM. Os 
recursos disponíveis são de 
R$ 330 mil. Segundo o 
prefeito, serão feitas 
pequenas obras em vários 
pontos do município.

INAUGURAÇÕES EM NOVA CANTU
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No dia 7, o deputado Artagão Júnior 
entregou duas viaturas para a Polícia 
Militar de Pinhão, juntamente com o 
prefeito Dirceu de Oliveira, o vice Zé do 
Zoraldo, secretários e vereadores. As 
chaves de uma Ford Ecosport e de 
uma Volkswagen Amarok foram 
entregues ao tenente coronel Edson 
Solak, comandante do 16º Batalhão da 
PM de Guarapuava, e ao 1º tenente 
Dalton, do 4º Pelotão de Pinhão.

“Recordo-me quando recebi em meu 
gabinete o prefeito Dirceu e fizemos 
uma ligação para o Solak. Logo em 
seguida marcamos uma audiência 
com o comandante-geral Roberson 
Bondaruk, para solicitarmos as 
viaturas e o reforço no efetivo”, 
contou o deputado.

Além das viaturas, o município de 
Pinhão obteve grande reforço no 
policiamento: de 12 policiais à 
disposição do 4º Pelotão, passaram-se 
a 18; quatro soldados por turno. Antes 
eram apenas dois.

“Já sentimos uma tranquilidade 
maior por parte dos cidadãos de 
Pinhão”, disse o prefeito.

DUAS VIATURAS POLICIAIS PARA PINHÃO

62ª Festa do Divino
No dia interior, em Pinhão, o deputado 
Artagão Júnior participou da 62ª Festa 
do Divino. O prefeito Dirceu de Oliveira, 
o vice Zé do Zoraldo, secretários e 
lideranças recepcionaram o 
parlamentar. 
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No dia 10, mais nove municípios da base de atuação do deputado Artagão Júnior assinaram 
convênio com a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) para a construção de 
moradias na área rural.

Confira quais os municípios e quantas casas garantiram:

Fernandes Pinheiro: 30

Rebouças: 30

Teixeira Soares: 15

Rio Azul: 30

Guamiranga: 25

Laranjeiras do Sul: 20

Inácio Martins: 20

Cândido de Abreu: 30

Reserva: 30

CONVÊNIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 230 CASAS

Através do Programa Minha Casa Minha Vida Rural, 
as famílias garantem a casa própria com apenas 
quatro parcelas anuais de R$ 250,00.
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Ainda no dia 10, mais quatro municípios da base de atuação do deputado Artagão Júnior 
assinaram o convênio do PAM (Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios). Veja:

Fernandes Pinheiro: R$ 300 mil –

São João do Ivaí: R$ 350 mil - 

Tapejara: R$ 350 mil – 

Teixeira Soares: R$ 350 mil –

 
Recape asfáltico

Recape asfáltico

Pavimentação Asfáltica

 
Recape asfáltico

MAIS QUATRO MUNICÍPIOS ASSINAM O PAM

Fernandes Pinheiro 

São João do Ivaí

Tapejara

Teixeira Soares 

O PAM foi criado para atender municípios de até 50 
mil habitantes, que definem as obras através de 
consulta popular.
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No dia 11, outros quatro municípios da base de atuação do deputado Artagão júnior assinaram 
o convênio do PAM. Veja:

Cruzmaltina: R$ 300 mil – 

Faxinal: R$ 400 mil –

Nova Cantu: R$ 330 mil - 

Reserva: R$ 450 mil – 

Recapeamento de vias

Um caminhão coletor de lixo e um rolo compactador

Reforma da rodoviária, a ponte que liga a sede à Vila Rural Araucária, entre 
outras pequenas obras no interior

Uma retroescavadeira, uma ambulância e uma van escolar

PAM CONTEMPLA OUTROS QUATRO MUNICÍPIOS

Ao todo, são R$ 282,2 milhões destinados para o PAM. 
Deste montante, R$ 150 milhões são oriundos de 
economia feita pela Assembleia Legislativa.

Faxinal

Nova Cantu Reserva

Cruzmaltina
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CONSELHO GESTOR DA UNALE SE REÚNE EM BRASÍLIA
No dia 12, o deputado Artagão Júnior, 
tesoureiro geral da Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais), se 
reuniu com o Conselho Gestor da entidade, em 
Brasília. Na oportunidade, foram feitas a 
avaliação e aprovação das contas da XVII 
Conferência Nacional da Unale, que ocorreu 
em Recife (PE), em maio, e para o 
encerramento do exercício fiscal de 2012.

Este foi o primeiro encontro comandado pelo 
novo presidente da entidade, deputado 
Venâncio Fonseca (PP-SE). O parlamentar 

falou dos objetivos de sua gestão. Segundo ele uma de suas principais metas é promover a 
discussão sobre o aumento do repasse para a saúde pela União, que atualmente não possui 
um valor definido.

Passando por Campina do 
Simão, Goioxim, Marquinho, 
Cantagalo e Guarapuava
No dia 13, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa pela região de 
Guarapuava. Confira:

Em Campina do Simão, foi 
anunciada a construção de uma 
escola municipal (R$ 1,5 milhão) e 
um ginásio de esportes (R$ 426 
mil). Também, uma Unidade de 
Saúde da Família (R$ 310 mil). 
Ainda estão sendo construídas 40 
moradias urbanas e 22 rurais, em 
um investimento de R$ 2,1 
milhões. Foi autorizada a licitação 
para a implantação do 
abastecimento de água nas 
comunidades de Xerê e Boa Vista 
(R$ 123 mil). Ainda foi assinado o 
convênio do PAM (Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios), onde Campina do 
Simão estará recebendo R$ 300 
mil para a construção de uma 
capela mortuária e aquisição de um 
terreno para instalação de 
barracões industriais. Foram 
assinados os convênios do calcário 
e óleo diesel.

Campina do Simão
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Em Goioxim, foi anunciada a ampliação do Colégio 
Estadual Ferreira Neves (R$ 330 mil). Foram 
assinadas adesões aos programas Família 
Paranaense, Compra Direta e programas de 
distribuição de calcário e calçamento em 6 km de 
estradas rurais. Também a retomada da construção do 
Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e 
construção de oito moradias rurais

Goioxim

Em Marquinho, foi assinado o convênio para a 
Patrulha Rural, entregue 1.834 cobertores para 
917 famílias, através da campanha Espalhe Calor 
e assinado a licença para o programa de 
abastecimento de água e dos repasses do PAM 
(R$ 300 mil), que serão utilizados em 
infraestrutura urbana. O município também aderiu 
ao programa Família Paranaense e foi anunciada 
a conclusão do recape asfáltico e a construção de 
20 moradias rurais. Outras 50 casas estão em 
fase de projetos.

Marquinho
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Em Cantagalo foi assinado o convênio do PAM 
(R$ 350 mil); adesão aos programas Família 
Paranaense e Compra Direta; e, em obras, o 
município está recebendo mais de R$ 3 milhões 
para a construção do novo prédio do Colégio 
Estadual Olavo Bilac. Também foi anunciada a 
construção de 15 moradias rurais e 50 urbanas, 
convênios do óleo diesel e calcário, a viabilização 
de uma Unidade de Saúde da Família (R$ 430 
mil) e melhorias no sistema de água e esgoto (R$ 
2,8 milhões).

Cantagalo

Finalizando o roteiro, em Guarapuava, foram 
anunciados R$ 49 milhões em recursos. Foi 
assinada a ordem de serviço da Patrulha do 
Campo, com investimento de R$ 5 milhões; 
anunciados recursos para pavimentação 
asfáltica em ruas do residencial 2000 (R$ 11,2 
milhões), melhorias no sistema de esgoto (R$ 
10,4 milhões) e abastecimento de água (R$ 9 
milhões), a construção de 500 unidades 
habitacionais urbanas, já em obras, e outas 16 
na área rural (R$ 3,8 milhões); outro grande 
anúncio foi a construção dos colégios Leni 
Marlene Jacob, na Primavera, e Professor 
Pedro Carli, na Vila Bela, com investimentos de 
R$ 8 milhões. Sem precisar datas, o 
governador Beto Richa também falou da 
intenção do Estado em duplicar trechos da BR-
277. O município também assinou a adesão ao 
programa Família Paranaense. 

Guarapuava
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Passando por Laranjeiras do 
Sul, Nova Laranjeiras e 
Diamante do Sul
No dia 14, o deputado Artagão Júnior, também ao lado do governador Beto Richa, visitou mais três 
municípios. Confira:

Recepcionados pela prefeita Sirlene 
Svartz, uma série de recursos foi 
anunciada para Laranjeiras do Sul: a 
adesão ao município no Programa 
Família Paranaense e PAM, a 
autorização da elaboração do projeto 
para construção do novo prédio do 
Colégio Estadual José Marcondes 
Sobrinho no valor superior a R$ 4,2 
milhões, a nova Unidade Básica de 
Saúde da Barão (R$ 800 mil), 
programas do calcário e óleo diesel.

A prefeita aproveitou para reforçar o 
pedido de uma ambulância, a 
construção de seis quilômetros de 
calçamento na Vila Rural e outros seis 
para a localidade de Rio do Tigre, além 
do posicionamento do governo do 
Estado quanto à situação da Unicentro 
no município.

Laranjeiras do Sul
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Em Nova Laranjeiras foi anunciada a construção de 
quadras esportivas no Centro de Educação Integral 
Candoca Fidência e da Escola Indígena Feg Prag 
Fernandes. O investimento soma R$ 988 mil. Outras obras 
como a execução dos sistemas de abastecimento de água 
nas comunidades rurais Linha Concórdia e parte da Linha 
Sarandi e Nossa Senhora do Rocio também foram 
anunciadas.
Outro benefício que a cidade recebe são 40 casas urbanas 
e 26 rurais. Além disso, serão construídas 100 moradias 
indígenas com recursos de R$ 1,4 milhão da Cohapar e 
Caixa Econômica.  Do PAM, são R$ 350 mil a fundo 
perdido e R$ 1,1 milhão do Programa Caminho das 
Pedras para pavimentar seis quilômetros de estradas. O 
governo, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, conclui recape asfáltico na cidade (R$ 220 mil).

Nova Laranjeiras

Recepcionados pelo prefeito 
Darci Tirelli, foi entregue a nova 
estrutura física da Escola 
Municipal Edirce Neneve de 
Carvalho (R$ 1,32 milhão). 
Diamante do Sul ainda aderiu 
aos programas do óleo diesel e 
fósforo mineral, Compra Direta e 
calçamento com pedras 
irregulares.

Foi autorizada a licitação para o 
sistema de abastecimento de 
água na comunidade Vila União, 
e liberados R$ 330 mil do PAM.

O município terá R$ 300 mil 
para obras de reparos em dois 
colégios estaduais e R$ 103 mil 
para equipamentos para 
produção do bicho da seda 
(sericicultura). Na área da 
habitação, o município recebe 
investimento de R$ 2,8 
milhões. Estão em construção 
40 moradias urbanas e 17 
rurais.

O município também aderiu ao 
Programa Brasil Paranaense. 
Ainda foi feita adesão ao 
programa Caminhos das 
Pedras, para repasse de R$ 1,1 
milhão. Tirelli citou o convênio 
firmado com o Detran, no ano 
passado, pelo qual o Estado 
investe R$ 120 mil em obras de 
sinalização no município.

Diamante do Sul
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MAIS 10 MUNICÍPIOS ASSINAM O CONVÊNIO DO PAM
No dia 17, o deputado Artagão Júnior acompanhou prefeitos de sua base política na 
assinatura do convênio do PAM. Representando os parlamentares em sua fala, Artagão 
Júnior agradeceu ao governador Beto Richa e parabenizou os prefeitos. “Para os recursos 
serem liberados é preciso organização. Os prefeitos estão de parabéns por terem 
elaborado os projetos e estarem aqui hoje assinando o convênio. Mas é preciso 
reconhecer a sensibilidade do Governo do Estado. Sabemos que esses recursos fazem 
diferença nos pequenos municípios”, disse.

Campina do Simão: R$ 300 mil – 

Cândido de Abreu: R$ 400 mil – 

Cantagalo: R$ 350 mil – 

Godoy Moreira: R$ 300 mil – 

Jardim Alegre: R$ 350 mil – 

Lidianópolis: R$ 300 mil – 

Lindoeste: R$ 330 mil – 

Marilândia do Sul: R$ 330 mil – 

Novo Itacolomi: R$ 300 mil – 

Pitanga: R$ 500 mil – 

Capela mortuária

Rolo compactador

Calçamento com pedras irregulares

Revitalização de vias

Pavimentação e recape

Rolo compactador e um veículo para a Saúde

Barracões industriais

Pavimentação asfáltica

Barracão para garagem de maquinário

Pavimentação com pedra irregular
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Campina do Simão Cândido de Abreu

Novo Itacolomi

Godoy Moreira

Pitanga

Lindoeste Marilândia do Sul

Cantagalo

LidianópolisJardim Alegre
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No dia 18, na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), três municípios da base de 
atuação do deputado Artagão Júnior assinaram convênio para a construção de casas na zona 
rural. O município de Pitanga esteve representado pela vice-prefeita Mirna Galafassi; Campina 
do Simão, pelo prefeito Laureci Miranda; e Pinhão, pelo prefeito Dirceu de Oliveira. Cada 
município garantiu 20 casas, através do programa Minha Casa Minha Vida Rural.

CASAS RURAIS PARA PITANGA, CAMPINA DO SIMÃO E PINHÃO

Ainda no dia 18, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou a prefeita de Laranjeiras do 
Sul, Sirlene Svartz, e o 

 em audiência com o 
presidente da Sanepar, Fernando Ghignone. 

Para Laranjeiras do Sul, foi solicitada a 
construção da rede de esgoto no prédio do 
Centro da Juventude, que aguarda a obra 
para ser inaugurado. De acordo com a 
prefeita, a prefeitura disponibiliza 
maquinário, mas não dispõe de recursos 
para realizar a obra. Outra demanda é no 
bairro Água Verde, onde já há rede de 
esgoto, porém com problemas no 
bombeamento, o que impossibilita o seu 
funcionamento.

Já para Lindoeste, juntamente com o vice-
prefeito David Pereira de Andrade, feito o 
convite ao presidente para que a Sanepar 
participe como expositora na 5ª Expolin, 
tradicional festa de exposição da indústria, 
comércio e agropecuária do município, que 
será realizada de 5 a 8 de setembro. 
Ghignone garantiu participação no evento.

prefeito de Lindoeste, 
Silvio Santana,

LARANJEIRAS DO SUL E LINDOESTE NA SANEPAR
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No dia 19, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou a prefeita de Laranjeiras do Sul, 
Sirlene Svartz, em audiência com o 
superintendente de Desenvolvimento 
Educacional do Paraná (Sude), Jaime Sunye 
Neto. Na ocasião, pediram agilidade na 
inauguração da Escola Técnica. No local onde 
foi construída e escola, ainda não há a ligação 
da rede de esgoto, motivo pelo qual a obra 
ainda não foi inaugurada. Sunye Neto afirmou 
que o Governo do Estado está a par da 
situação e que o problema será sanado, para 
que a obra seja inaugurada ainda este ano.

José Marcondes Sobrinho

Ainda na audiência, o superintendente garantiu que a licitação para a construção do novo 
prédio do Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho sai em julho, com previsão de início das 
obras para outubro. Os recursos liberados ultrapassam os R$ 3 milhões.

Acompanharam a audiência o assessor do deputado Artagão Júnior, Cesar Augusto da Silva, 
o secretário de Gestão e Governo de Laranjeiras do Sul, Gizélio Linhares, e a assessora de 
gabinete da Sude, Marise Ritzmann Loures. 

PLEITOS DA EDUCAÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL

No mesmo dia 19, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou os prefeitos de Lindoeste e 
Laranjeiras do Sul na Seab (Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento), quando se 
reuniram com o secretário Norberto Ortigara. 
De Lindoeste, o prefeito Silvio Santana e o 
vice David Pereira de Andrade convidaram a 
Seab a estar prestigiando a 5ª Expolin, que 
acontece de 5 a 8 de setembro.
lJá a prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene 
Svartz recebeu a informação do secretário de 
que está garantida a construção dos núcleos 
regionais da Seab e Emater está. Também 
garantiu a liberação de sementes de milho e 
feijão a produtores do município. Outro 
assunto discutido diz respeito à nova sede da 
feira do produtor rural. Ortigara disse que a 
Seab é parceira na liberação de equipamentos 
tão logo ela esteja pronta. Também 
acompanharam a audiência o assessor de 
assuntos do legislativo, Valmir Viola, e os 
secretários Ademir Severino Alves 
(Agricultura) e Gizélio Linhares (Gestão e 
Governo).

Lindoeste e Laranjeiras do Sul na Agricultura
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Inauguração de casas nas 
zonas rurais de Jardim Alegre e 
Lidianópolis
No dia 20, o deputado Artagão Júnior foi a Jardim Alegre, onde, ao lado da prefeita Neuza 
Pessuti e do presidente da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), Mounir 
Chaowiche, entregou as chaves da casa própria a 20 famílias da zona rural. Logo após, 
foram a Lidianópolis, onde nove famílias receberam as chaves, juntamente com o prefeito 
Magrelo e o vice Julinho. As casas fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida Rural, o 
qual é uma parceria dos governos federal e estadual. As famílias que vivem na zona rural, 
cuja renda seja de até R$ 15 mil ao ano, pagam quatro parcelas anuais de R$ 250,00.

Jardim Alegre Lidianópolis



125INFORMATIVO JUNHO 2013

Reunião em Marilândia do Sul
Ainda no dia 20, à noite, o 
deputado esteve em Marilândia do 
Sul, para uma reunião com o 
prefeito Pedro Sérgio Mileski, com 
a primeira-dama e secretária de 
Ação Social, Anderléia Bueno 
Mileski, secretários, vereadores e 
demais funcionários da prefeitura. 
O deputado destacou a vinda da 
Patrulha do Campo, que vai ajudar 
na recuperação de estradas rurais, 
uma viatura policial nova, 20 
casas rurais já contratadas, o PAM 
(R$ 330 mil), calçamento com 
pedras irregulares, e os demais 
programas de governo. 

O deputado também falou do 
financiamento de R$ 2 milhões 
para a compra de um terreno, 
onde a prefeitura pretende 
construir o parque industrial.
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Reuniões em Cândido de Abreu 
e Reserva
No dia 21, o deputado Artagão Júnior cumpriu agenda em Cândido de Abreu e Reserva.

Em Cândido de Abreu, foi recebido pelo prefeito 
Júnior da Rádio, pelo vice Dr. Samuel, pelo 
presidente da Câmara, Josnei Freitas, além de 
vereadores da base e secretários. Na 
oportunidade, foi entregue uma van (Renault) 
que está à disposição da Saúde. Também foram 
discutidos novos projetos a serem trabalhados 
junto ao Governo do Estado. Recentemente, 
anúncios de obras e recursos foram feitos no 
município, como a chegada da Patrulha do 
Campo, e os R$ 400 mil a fundo perdido do PAM. 
Ainda já está sinalizada a construção de uma 
Unidade Básica de Saúde, calçamento com 
pedras irregulares, programas do calcário, 
manilhas, óleo diesel, reforma de quatro balsas, 
perfuração do poço artesiano na comunidade de 
Ubazinho II, além da ligação do sistema de água 
entre as comunidades de Tereza Cristina, 
Saltinho e Imbuia, numa extensão de 13 km.

Cândido de Abreu

Em Reserva, participou de uma reunião com o 
prefeito Luizinho Vosniak, com o vice Germano, 
com o presidente da Câmara, Orlei Ferreira, 
demais vereadores, secretários e funcionários da 
prefeitura. 

“Primeiramente, gostaria de pedir licença, 
para junto com vocês desenvolver um 
trabalho para Reserva”, disse o deputado 
Artagão Júnior ao se apresentar.

O parlamentar falou dos primeiros resultados da 
parceria com o prefeito Luizinho, como os R$ 
450 mil do PAM, os programas do calcário, óleo 
diesel, calçamento com pedras irregulares, a 
Patrulha do Campo que deve iniciar os trabalhos 
dentro dos próximos dias, e demais projetos que 
estão sendo desenvolvidos em todas as áreas da 
administração pública. 

Reserva
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Festa da Paróquia São João 
Batista de Irati

No Domingo, dia 23, o deputado 
Artagão Júnior foi a Irati, quando 
prestigiou a Festa da Paróquia São 
João Batista, que foi realizada nos 
dias 21, 22 e 23. De acordo com o 
coordenador da paróquia, o assessor 
regional do deputado, Celso Specht, 
mais de quatro mil pessoas passaram 
entre os três dias pela festa. Também 
estiveram lideranças regionais, como 
o peemedebista Mário Pianaro, a 
chefe do DER, Lucimara Farias; o 
provedor da Santa Casa de Irati, 
Germano Strassmann; a diretora do 
Orfanato São Valdomiro, Irmã Eliane; 
o vereador soldado Elias, entre 
outros.

O deputado também esteve com o 
empresário Jorge Derbli, que estava 
de aniversário. 
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No dia 25, o deputado Artagão Júnior recebeu 
a presidente do Provopar (Programa do 
Voluntariado Paranaense), Carlise 
Kwiatkowski, que aproveitou a agenda de 
visitas à Assembleia para visitar o gabinete do 
parlamentar.

O deputado Artagão Júnior havia solicitado 
uma audiência no Provopar com Carlise para 
tratar de várias demandas dos municípios que 
representa.

PRESIDENTE DO PROVOPAR NO GABINETE 

Ainda no dia 25, o deputado 
Artagão Júnior acompanhou os 
prefeitos Maurílio dos Santos 
(Cambira) e Valdir Cabral da 
Silva (Inácio Martins) na 
assinatura do PAM. 

Inácio Martins está recebendo 
R$ 350 mil, e utilizará o 
recurso na compra de um 
britador móvel e na construção 
da Apae. 

Já Cambira, com R$ 330 mil, 
vai comprar um caminhão 
compactador de lixo e uma mini 
pá carregadeira. 

INÁCIO MARTINS E CAMBIRA ASSINAM O PAM 

INÁCIO MARTINS

CAMBIRA
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No dia 26, no gabinete do deputado Artagão 
Júnior, o prefeito de Cantagalo, Everson 
Konjunski, assinou o documento que autoriza 
a transmissão aberta da TV Novo Tempo no 
município. O ato foi intermediado pelo diretor 
de comunicação da emissora, Pastor Paulo 
Machado. A TV Novo Tempo, que já chega a 
670 municípios brasileiros, possui 
programação para a comunidade evangélica e 
será sintonizada em Cantagalo no canal 9. 
Sua sede fica em Jacareí (SP).

TV NOVO TEMPO SERÁ TRANSMITIDA EM CANTAGALO 

Reuniões em Fernandes 
Pinheiro, Pitanga, Manoel Ribas 
e Ariranha do Ivaí

Em Fernandes Pinheiro, o deputado foi 
recebido na prefeitura pelo prefeito 
Oziel Neivert, secretários e 
vereadores, quando pôde conhecer 
melhor os funcionários e falar das 
ações que estão sendo desenvolvidas, 
como os mil metros de tubo de 
concreto, os programas do calcário e 
óleo diesel, as roupas e mobiliário 
viabilizados no Provopar (Programa do 
Voluntariado Paranaense), e a 
Patrulha do Campo, que em breve 
estará no município. Recentemente, 
Fernandes Pinheiro assinou o 
convênio do PAM, cujos recursos de 
R$ 330 mil serão utilizados em recape 
asfáltico e na construção do módulo 
policial. Dias atrás ainda foi assinado o 
convênio para a construção de 30 
casas na zona rural. Outras demandas 
foram apresentadas, como o pedido de 
implantação do Ensino Médio na 
Escola Estadual Bituva das Campinas, 
que atende alunos de seis 
comunidades.

No dia 27, o deputado Artagão Júnior passou por Fernandes Pinheiro, Pitanga, Manoel Ribas 
e Ariranha do Ivaí. Confira:

Fernandes Pinheiro
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Pitanga
Na reunião da Amocentro (Associação dos 
Municípios do Centro do Paraná), em Pitanga, 
o deputado participou de um debate com o 
secretário de Indústria, Comércio e Assuntos 
do Mercosul, Ricardo Barros, e prefeitos de 
toda a região, quando foram apresentados 
números do programa “Paraná Competitivo”. 
Recepcionado pelo prefeito de Pitanga, Altair 
Zampier, o deputado se somou ao coro de que 
a região precisa ter incentivos para que haja 
um processo de industrialização. “Quem sabe 
o Estado possa desenvolver uma ação 
especial, talvez um programa piloto, para 
Pitanga e municípios da Amocentro, no 
sentido de apoiar o empreendedorismo, 
gerando empregos e renda”, disse o 
parlamentar, que através de lei de sua autoria, 
transformou Pitanga em sede da Região 
Administrativa do centro do Paraná . A região 
tem uma das maiores bacias leiteiras do 
estado.
O prefeito Zampier também lembrou do gás 
natural que o município possui, cuja licitação 
para exploração será feita pela ANP (Agência 
Nacional do Petróleo) ainda este ano.

Logo após, foi a Manoel Ribas, onde se 
reuniu com o ex-prefeito Valentin 
Darcin, os vereadores Ronaldinho, 
Buca e Vilmar Dircksen, além de 
lideranças locais. Também esteve o 
presidente do diretório do PMDB, 
Germano Ghizone. “Fico feliz por 
estar mantido o grupo, do qual sinto 
privilégio de fazer parte”, enfatizou 
Artagão Júnior. 
Recentemente, 141 casas populares 
foram inauguradas no município, as 
quais foram viabilizadas pelo deputado 
na gestão do prefeito Valentin. O ex-
prefeito também lembrou que a Escola 
Técnica está em fase final das obras. O 
deputado ainda destacou que, através 
de economia feita pela Assembleia, o 
município está recebendo R$ 350 mil 
do PAM, além da Patrulha do Campo, 
que já está atuando.

Manoel Ribas
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Finalizando o roteiro do dia, o deputado 
Artagão Júnior foi recebido na 
residência do ex-prefeito de Ariranha do 
Ivaí, Carlos Bandiera de Mattos, o 
Carlão. Estiveram presentes os 
vereadores Celso Kusminski (Tocera), 
Zezinho, Chico Hort, Claudiney Taconi 
(presidente da Câmara) e Regiane 
Cicatto, além de lideranças do 
município. 

“Continuamos compromissados com 
Ariranha do Ivaí, e o nosso gabinete 
está à disposição de vocês”, disse o 
parlamentar. Carlão lembrou da 
estadualização da estrada que liga o 
município a PR-466, que recentemente 
passou por obras de tapa-buraco. 

“Graças à lei do deputado, esses 12 
km de estrada foram estadualizados 
e estão sendo conservados pelo 
governo, fazendo toda a diferença 
nesses dias de fortes chuvas”, 
destacou Carlão. O deputado Artagão 
Júnior também falou do PAM, onde o 
município está recebendo R$ 300 mil. 

“Esses recursos poderiam ser 
utilizados como contrapartida para o 
término da escola municipal, que 
passou por nova licitação no final da 
gestão do Carlão”, disse o deputado.

Ariranha do Ivaí
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Reuniões em São Pedro do Ivaí, 
Bom Sucesso, Kaloré e 
Borrazópolis

Logo cedo, em São Pedro do 
Ivaí, o deputado Artagão 
Júnior se reuniu com os ex-
prefeitos Luiz Bento e 
Cristiane Bento, os vereadores 
Neri Lobo, Wagner Ascencio, 
Rildo Camargo e José Carlos 
de Souza, além de lideranças 
locais. Na oportunidade, o 
grupo político falou ao 
deputado da grande demanda 
por casa populares e a saúde 
do município que está em más 
condições. Também falaram 
da necessidade de 
conservação na PR-369, no 
trecho que vai até Bom 
Sucesso.

No dia 28, mais quatro municípios foram visitados. Confira:

São Pedro do Ivaí

Em Bom Sucesso, foi recebido pelo 
prefeito Mauricio Aparecido de 
Castro, o Ná, que chamou para uma 
reunião os secretários Marcos Aurélio 
Raniero (Saúde), Anderson Carlos 
Teixeira (Esporte), Osvaldo Sincero 
(Agricultura), além da primeira-dama, 
que também é secretária de Ação 
Social, Rosana Ferreira Lopes, e o 
vereador Professor Raimundo. 

Também acompanharam o secretário 
geral da prefeitura, Pedro Nogueira, e 
o vice-prefeito, Alduino Lúcio Romani.
Na oportunidade, discutiram as 
principais demandas, como a reforma 
do hospital municipal, a recuperação 
do asfalto e construção de calçadas 
da principal rua da cidade.

Bom Sucesso
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Artagão Júnior esteve em Kaloré com 
o ex-prefeito Adnan Canelo, os 
vereadores Décio Bochio e André 
Pereira, e lideranças locais. Na 
ocasião, o deputado recebeu 
documentações referentes à 
Associação Vale Vida, para a qual 
está trabalhando no processo de 
declaração de utilidade pública. O 
deputado ainda lembrou que, embora 
não tenha mais um contato direto 
com a prefeitura, muitas ações são 
desenvolvidas pensando em Kaloré, 
como os R$ 300 mil do PAM 
(Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios) e a 
Patrulha do Campo, que tiveram aval 
da Assembleia Legislativa.

Kaloré

Borrazópolis
Finalizando o roteiro, o deputado Artagão Júnior 
foi a Borrazópolis para participar da reunião da 
Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do 
Ivaí). Além dos prefeitos, vices, vereadores e 
lideranças políticas da região, o evento contou 
com a presença dos deputados federais André 
Vargas e Alex Canziani, do secretário do 
Esporte, Evandro Rogério Roman, e do ex-
governador Orlando Pessuti. Artagão Júnior 
recebeu a incumbência do presidente da Amuvi 
e prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, de levar as 
reivindicações ao governador Beto Richa. Entre 
as principais demandas, a recuperação de 
estradas atingidas pelas chuvas e reforço na 
segurança pública. O prefeito de São João do 
Ivaí, Fábio Hidek, inclusive sugeriu que os 
prefeitos formem uma comitiva para ir a Curitiba 
conversar com o governador. O deputado 
Artagão Júnior apoiou. “Talvez seja o 
diferencial para ecoar nossas 
reivindicações. Podemos marcar uma 
audiência também com o secretário de 
Segurança Pública, Cid Vasquez, e com os 
comandos das polícias Militar e Civil”, 
reforçou o parlamentar.

O deputado também informou que o governador Beto Richa havia assinado pela manhã o 
decreto de estado de emergência em 53 municípios do estado atingidos pelas fortes chuvas. 
Da região, Rio Branco do Ivaí, São João do Ivaí e Godoy Moreira. 
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Atendimentos no gabinete

Ivaiporã

Nova Cantu Ponta Grossa

Morretes Pitanga

Marilândia do SulTurvo

Ivaiporã
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Este é apenas um resumo das atividades do deputado 
Artagão Júnior em junho.

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            

São João do Ivaí Pinhão

Cambira

Colombo Porto Barreiro

Lidianópolis
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