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Dia 7Festividades 

Manoel Ribas e São João do Ivaí 

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão 
Júnior, visitou Manoel Ribas e São João do Ivaí, no dia 7, para participar das 
festividades alusivas ao aniversário de emancipação dos municípios.

Já em São João do Ivaí, o deputado foi recepcionado pelo prefeito Fábio 
Hidek, pela vice Carla Emerenciano, o presidente da Câmara, Henrique 
da Saúde, demais vereadores, secretários e lideranças. O município 
completou 53 anos. 
O deputado falou dos recursos viabilizados para o município.  “Só em 
2017, foram viabilizados aproximadamente R$ 2,5 milhões em 
equipamentos; vans de transportes; caminhão basculante; caminhão 
para coleta de lixo; Meu Campinho; pavimentação asfáltica, dentre 
outras obras que estão sendo realizadas aqui em São João”, explicou 
Artagão Júnior.

Em Manoel Ribas, que estava comemorando 63 
anos, Artagão Júnior foi recebido pela prefeita Bete 
Camilo, pelo vice Moacir Comunello, vereadores e 
demais secretários municipais. Na oportunidade, foi 
anunciada a liberação de R$ 100 mil para aquisição 
de uma mini-carregadeira Bobcat. A festa contou 
também com o presença do prefeito de Ariranha do 
Ivaí, Augusto Cicatto e o ex-prefeito de Pitanga, 
Altair Zampier.
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EM IVAIPORÃ

Artagão Júnior esteve em Ivaiporã no dia 8, oportunidade em que visitou o vereador José 
Aparecido Peres, o “ Zé do Bar”, para debater sobre novos recursos para o município.

Ainda em Ivaiporã, o deputado passou pela obra do Hospital Regional de Ivaiporã. A estrutura 
viabilizada pelo Governo do Estado, licitada no valor de R$ 32 milhões, será responsável por 
cobrir as demandas da população dos municípios atendidos pela 22ªRegional de Saúde: Arapuã, 
Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Ivaiporã, Jardim Alegre, 
Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Tebas, Rio Branco do Ivaí, Rosário do 
Ivaí, Santa Maria do Oeste e São João do Ivaí.

Dia 8
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Estado entrega mais 
50 veículos para área 
da Saúde em 41 municípios
O Governo do Estado entregou no dia 9 mais 50 veículos 
para uso na área da saúde em 41 municípios. O secretário e 
deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos de 
Palmital, Ney de Souza; São João do Ivaí, Fábio Hidek e 
Diamante do Sul, Fernando Risso, que também receberam 
um automóvel para utilizarem no transporte de técnicos, de 
medicamentos e campanhas de vacinação nos municípios.

PREFEITA DE RANCHO ALEGRE

A prefeita de Rancho Alegre,  Suely Alves Pereira 
Silva, e o presidente da Câmara, Amarildo José da 
Silva, receberam a notícia da viabilização de R$ 70 mil 
para a construção de um playground no município. O 
parque vai atender as crianças de Rancho Alegre que 
também participam do Projeto Municipal Férias Feliz. 

Dia 9

Dia 10
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Colégios do NRE de Ivaiporã 
são autorizados a inciarem obras

Uma série de recursos do Governo do Estado 
está sendo liberada para a Educação de 
municípios do Vale do Ivaí, que compõe o 
Núcleo Regional de Educação (NRE) de 
Ivaiporã. Artagão Júnior foi a Ivaiporã no dia 
17, onde, ao lado do chefe da Casa Civil, Valdir 
Rossoni, e demais autoridades foi dada a ordem 
de serviço para obras em colégios, assinados 
termos de adesões e autorizadas licitações.

 Para obras de reparos, foi dada a ordem de 
serviço para os seguintes colégios estaduais:

Colégio Dr. Cândido de Abreu (Cândido de 
Abreu): R$ 350 mil
Colégio Anita Garibaldi (Jardim Alegre): R$ 
300 mil
Colégio Ary Borba Carneiro (Cândido de 
Abreu): R$ 350 mil
Colégio Júlio Emerenciano (São João do Ivaí): 
R$ 300 mil
Colégio Geremias Lunardelli (Lunardelli): R$ 
350 mil
Colégio Comendador Geremias Lunardelli 
(Grandes Rios): R$ 300 mil
Colégio José Siqueira Rosas (Rosário do Ivaí): R$ 
300 mil

Escola Augusto Kauling (Manoel Ribas): R$ 
200 mil

 Na mesma solenidade, foi autorizado o 
processo licitatório para obras no colégio 
Barbosa Ferraz, de Ivaiporã (R$ 800 mil) e no 
Colégio Estadual de Rio Branco do Ivaí (R$ 350 
mil).

 Ainda assinaram o termo de adesão para o 
programa Escola Conectada os colégios: C.E. de 
Arapuã (Arapuã), C.E. Dr. Cândido de Abreu 
(Cândido de Abreu), CEEBJA Ivaiporã, C.E. 
Anita Garibaldi (Jardim Alegre), C.E. Geremias 
Lunardelli (Lunardelli), C.E.E.P Manoel Ribas 
(Manoel Ribas), C.E. Nereu Ramos (Manoel 
Ribas), C.E. Reni Correia Gamper (Manoel 
Ribas), C.E Rio Branco do Ivaí (Rio Branco do 
Ivaí), C.E. Arthur de Azevedo (São João do Ivaí), 
C. E. Conj. Hab. Virgílio Seco (São Pedro do 
Ivaí). C. E. Vicente Machado (São Pedro do Ivaí).

O programa tem como objetivo fornecer novos 
equipamentos de tecnologia e capacitar os 
alunos para o uso dos computadores no 
processo de aprendizagem.

Dia 17
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Colégio em distrito de Pitanga 
recebe ordem de serviço para 
construção de muro e passarela

Em Pitanga, no dia 17, foi assinada a ordem de serviço para a 
construção de um muro e uma passarela no Colégio Estadual 
Aurélio Buarque de Holanda, no Distrito de Vila Nova dos Alemães. 
A obra, no valor de R$ 203 mil, era uma reivindicação antiga da 
comunidade escolar e foi trabalhada pelo chefe do NRE de Pitanga, 
Jonas Crensiglova, e o deputado Artagão Júnior, para que os 
recursos fossem liberados.  

Dia 17
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DIA 6
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Escolas receberão mais de
R$ 3 milhões em Laranjeiras do Sul e região

No dia 18, unidades educacionais do NRE de 
Laranjeiras do Sul assinaram o termo de adesão 
do programa Escola Conectada.

Nesta primeira fase, estão sendo contemplados:

CEEBJA – Laranjeiras do Sul – Laranjeiras do Sul;
CEEP Professora Naiana B. Souza – Laranjeiras do 
Sul;
C.E. Floriano Peixoto - Laranjeiras do Sul;
C.E. Professor Gildo A. Schuck - Laranjeiras do Sul;
C.E. Tancredo Neves - Laranjeiras do Sul;
C.E. Olavo Bilac – Cantagalo;
C.E. Rui Barbosa – Nova Laranjeiras;
C.E. Alto Recreio – Quedas do Iguaçu;
C.E. Arnaldo Busato - Quedas do Iguaçu;
C.E. Castro Alves - Quedas do Iguaçu;

CEEBJA - Quedas do Iguaçu - Quedas do Iguaçu;
C.E. José de Ancheita - Quedas do Iguaçu;
C.E. Vila John Kennedy - Quedas do Iguaçu;
C.E Residencial Pindorama - Quedas do Iguaçu;
C.E. Pe. Segismundo - Quedas do Iguaçu;
C.E. Alvaro N.de Camargo – Espigão A. do Iguaçu.

Com investimento de R$ 3,1 milhões, o Governo 
do Estado, por meio da Fundepar, vai comprar 
novos computadores, melhorar a estrutura de 
laboratórios e conexão com a Internet.
Na mesma solenidade, foi anunciado o repasse de 
R$ 100 mil para 200 APAES do Estado e 
autorizado o início do processo licitatório para 
obras de reparo no muro de arrimo e fundação do 
Colégio Estadual Laranjeiras do Sul. O valor 
viabilizado é de R$ 145 mil.

Na mesma 
solenidade, foi 
anunciado o 
repasse de R$ 100 
mil para 200 
APAES do Estado

nOVA LARANJEIRAS

Também no dia 18, antes do 
evento em Laranjeiras do Sul, 
Artagão Júnior passou por Nova 
Laranjeiras, onde se reuniu com o 
presidente da Câmara, Altamiro 
Scheffer, o ex-prefeito Eugênio 
Bittencourt, e demais lideranças.

Dia 18



Dia 15
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Guarapuava já recebeu mais 
de R$ 500 milhões do Governo 
do Estado nos últimos anos Artagão Júnior esteve no dia 19 em 

Guarapuava para a implementação 
do programa Mãos Amigas.. O 
programa consiste no 
aproveitamento de presos que 
cumprem pena em regime de 
semiliberdade, para realizar 
pequenos reparos de obras nas 
escolas. A cada três dias trabalhados, 
um a menos na pena. 
Durante o evento, foi assinado o 
termo de adesão ao programa Escola 
Conectada, para renovar 
computadores, laboratórios e acesso à 
Internet nas unidades de ensino da 
região.

As escolas da região de Guarapuava que serão 
contempladas com o programa são:

C.E.C de Paz - Candói; C.E. de Segredo – Foz do 
Jordão; C.E. Dr João F. Neves – Goioxim; C.E. 
Professor Amarildo – Guarapuava; C.E. Professora 
Ana Vanda Bassara – Guarapuava; C.E. Bibiana 
Bitencourt – Guarapuava; C.E Cesar Stange – 
Guarapuava; C.E. Padre Chagas – Guarapuava; C.E. 
Dulce Maschio – Guarapuava; C.E. Professor 
Francisco Martins  - Guarapuava; C.E.Visconde de 
Guarapuava – Guarapuava; C.E. Vereador Heitor 
Rocha Kramer – Guarapuava; C.E. Liane Marta da 
Costa – Guarapuava; C.E. Mahatma Gandhi – 
Guarapuava; C.E. Manoel Ribas – Guarapuava; E.E. 
Moacyr Julio Silvestri – Guarapuava; C.E.C de 
Palmeirinha – Guarapuava; C.E.C. Dom Pedro I – 
Guarapuava; Ceebja Procópio F. Caldas – Pinhão; 
Ceebja Pinhão – Pinhão; C.E. Professora Izabel F. 
Siqueira – Reserva do Iguaçu; E.E. Edite C. Marques - 

Turvo.

Foram ainda assinadas ordens de serviço para obras 
em colégios que compõem o Núcleo Regional de 
educação de Guarapuava, através do programa 
Reparo Rápido, num total de R$ 3 milhões para a 
região.

Cada uma das escolas a seguir vai receber R$ 250 
mil para investir na manutenção das unidades:

C.E. de Segredo – Foz do Jordão; C.E. Professor 
Amarildo – Guarapuava; C.E. Padre Chagas – 
Guarapuava; C.E. Manoel Ribas – Guarapuava; 
C.E.E.P Arlindo Ribeiro – Guarapuava; C.E. Professor 
Júlio Moreira – Pinhão; C.E. Vereador Heitor Rocha 
Kramer – Guarapuava; E.E. Moacyr Julio Silvestri – 
Guarapuava; C.E. Dulce Maschio – Guarapuava; E.E. 
Edite C. Marques – Turvo; Ceebja Guarapuava – 
Guarapuava; C.E do Campo São José – Pinhão.

Durante o evento foram anunciados ainda 
investimento para as APAES da região.

 “São muitos investimentos e ações do Governo do 
Paraná no nosso município. Se somarmos todos os 
investimentos canalizados para Guarapuava nos 
últimos anos, em todas as áreas, o valor passa dos 
R$ 500 milhões”, analisou o deputado Artagão 
Júnior.  

Dia 19
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Irati e municípios vizinhos 
também recebem recursos 
do Programa Escola Conectada
Diretores das escolas que compõem o Núcleo Regional de 
Educação de Irati assinaram no dia 19 o termo de adesão ao 
Programa Escola Conectada. O Programa Escola Conectada visa 
a modernização dos equipamentos de informática das escolas 
paranaenses. No fim do ano passado, o Estado concluiu a compra 
de 10 mil novos computadores para as escolas e disponibilizou R$ 
283 milhões para a modernização do parque tecnológico da rede 
de ensino estadual. 

As escolas da região de Irati que serão contempladas com o 
programa são: C.E. Getúlio Vargas – Fernandes Pinheiro; C.E. 
Francisco Ramos – Guamiranga; E.E. Antônio Lopes Júnior – 
Irati; Ceebja Irati - Irati; C.E. Costa e Silva – Irati; C.E. João XXIII 
– Irati; E.E. Nossa Senhora das Graças – Irati; C.E. São Vicente 
de Paulo – Irati; C.E Trajano Garcia – Irati; E.E. Fernando 
Moreira – Mallet; E.E. Nicolau Copérnico – Mallet; C.E. Alberto 
de Carvalho – Prudentópolis; C.E. Vila Nova – Prudentópolis; 
C.E. Padre Cristoforo Myskiv – Prudentópolis; C.E. Dr. Afonso 
A. De Camargo – Rio Azul.

MAIS INVESTIMENTOS

Em reunião na prefeitura, 
foram anunciados mais 
recursos do Governo do Estado 
para Irati: R$ 300 mil para a 
compra de 20 câmeras de 
monitoramento que vão 
reforçar a segurança da cidade, 
e R$ 450 mil para obras de 
recape asfáltico na rua de 
acesso ao IFPR. Também estão 
garantidos R$ 4,8 milhões para 
a Feira do Podutor, R$ 3 milhões 
para o Centro de Eventos, R$ 2,2 
milhões para revitalização da 
estrada do distrito de Gonçalves 
Junior, R$ 1,7 millhão em 
veículos para a Saúde, entre 
outros. 

PRUDENTÓPOLIS
Em Prudentópolis, houve uma 
reunião com diretores das escolas 
estaduais do município também para 
anunciar recursos paras as APAES e 
discutir o programa Escola Conectada, 
cujo termo de adesão será assinado 
em breve. 

Dia 19
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O prefeito de Inácio Martins, Junior Benato, esteve com o secretário e deputado Artagão Júnior, no dia 
22, oportunidade em que discutiram os preparativos do Paraná Cidadão.
A feira de serviços do Governo do Estado, que é gestionada pela Seju, estará no município nos dias 6, 7 e 
8 de fevereiro. 
O Paraná Cidadão oferece serviços como a emissão de documentos pessoais, intermediação de vagas de 
emprego, cadastro no programa Nota Paraná, tarifa social de água e luz, orientação jurídica e 
orientação do consumidor, além de informações sobre direitos humanos e assistência social.

Inácio martins

ibaiti

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely, solicitou a intervenção do deputado para a liberação de recursos 
junto à Secretaria de Saúde. A intenção é construir uma nova unidade básica no município.  

Dia 22
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rosário do ívai

irati

reserva do iguaçu

Atendendo o prefeito Ilton Kuroda. 

Atendimentos

Prefeito Jorge Derbli.  

Presidente da Câmara, 
Juarez Aramis Senoski Pinto.

Dia 23
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Virmond é o primeiro município do Paraná contemplado no projeto-piloto Caixa 
D’água, desenvolvido pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, em 
parceria com a Sanepar. No dia 23, o prefeito Neimar Granoski, acompanhado da 
assessoria do deputado Artagão Júnior, assinou convênio para atender 44 famílias.
 O programa tem o objetivo de atender 499 famílias, de nove municípios prioritários 
do programa Família Paranaense. Na fase seguinte, a intenção é levar o programa 
para cerca de 20 mil famílias em situação de pobreza, em todo o Paraná.

As famílias receberão auxílio financeiro para investir na mão de obra necessária à 
instalação de caixas d’água. Os materiais serão fornecidos pela Sanepar e caberá às 
prefeituras distribuir os kits às famílias que se enquadram nos critérios do projeto. As 
famílias foram selecionadas com base no levantamento da Sanepar e da SEDS. O 
estudo indica que a cada cinco casas paranaenses uma não tem caixa d’água. Entre a 
população com renda mensal abaixo de R$ 1,3 mil, a falta é ainda mais comum e é 
observada em 30% das casas.

Mais de 40 famílias em Virmond são as 
primeiras do Paraná contempladas 
no programa Caixa D'água
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Atendimentos
teixeira soares

fazenda rio grande

ariranha do ivaí

fernandes pinheiro

marilândia do sul

Vereador Sandro Pires

Prefeito Márcio Wosniak e 
secretários municipais. 

Prefeito Augusto Cicatto acompanhado da 
primeira-dama e secretária de Administração, 
Regiane Cicatto.

 Vereador Lourival Pacondes da Silva Junior 
(Juninho),  presidente da Associação Comunitária 
de Bituva dos Machados, Edimar Fernando da Silva, 
e tesoureiro Miguel Crevelin. 

Prefeito Aquiles Takeda Filho. 

Dia 24
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Seju continua processo de 
renovação de frota

O secretário e deputado Artagão Júnior fez a 
entrega de novos veículos a servidores no dia 24. 
Os dez veículos, que somam um investimento de 
quase R$ 530 mil, vão atender toda a estrutura da 
Seju.

 Entre os departamentos que receberam os novos 
veículos, seis carros SUVs e quatro de passeio, estão 
as unidades de socioeducação: Cense Fazenda Rio 
Grande, Cense Joana Richa, Cense Cascavel II, 
Cense Santo Antônio da Platina, Semiliberdade 
Londrina e Semiliberdade Cascavel.

Esta entrega de veículos vem complementar o 
processo de renovação da frota da Seju.

“A última compra de veículos para a Seju tinha sido 
uma caminhonete, em 2013. Ano passado, em julho, 
nós compramos sete vans e quatro kombis para a 
secretaria num investimento de quase um milhão 
de reais. Agora compramos mais 10 carros. São 
veículos que atendem toda a estrutura da Seju, seja 
na socioeducação, no departamento de trabalho, 
direitos humanos”, afirmou Artagão Júnior.

Para o coordenador-geral da Seju, Elias Thomé 
Gandour, renovar a frota é uma maneira de 
economizar. A grande maioria dos carros que 
atendem a Seju hoje, estão precisando de muitos 
reparos. São veículos que acabam gerando muitos 
custos de manutenção”, acrescentou Gandour.

Dia 24



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul

15 JANEIRO 2018

paranaguá

boa ventura de são roque

Ex-prefeito Edison Kersten.

O prefeito Edson Hoffmann, acompanhado do secretário administrativo 
Adilson Roque dos Santos e dos vereadores Josnei Gonçalves (Vaquinha), 
Jair Hoffmann, Rudinei Matiazzo e Vilson Viana, recebeu kits de 
materiais esportivos. Hoffmann também reforçou o pedido da 
construção da unidade nova do Colégio Estadual Adonis Morski. 

são joão do ivaí
Celeridade no início do processo 
licitatório de obras foi um dos assuntos 
discutidos pelo prefeito Fábio Hidek, 
acompanhado do vereador José 
Lomba. O prefeito aguarda o início dos 
processos para licitar um playground 
(R$ 70 mil) e um caminhão para a 
coleta seletiva do lixo (R$ 250 mil). 
Hidek ainda pediu a intervenção do 
deputado para que seja dada agilidade 
ao início da perfuração de poços 
artesianos no município.  

 

Dia 25Atendimentos
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Em Guarapuava, Artagão Júnior se reúne com 
vereadores e o prefeito Cesar Silvestri Filho

No dia 26, Artagão Júnior esteve em Guarapuava. Na Câmara de Vereadores, onde estava 
sendo realizada sessão extraordinária, recebeu demandas e solicitações de recursos por 
parte dos legisladores municipais.

 Artagão Júnior também se reuniu com o prefeito Cesar Silvestri Filho, quando foram 
discutidas parcerias com o Governo do Estado a serem trabalhadas este ano e a finalização 
do processo de doação do terreno para a construção do Cense (Centro de Socioeducação).  

Dia 26



Dia 29
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Estado entrega 164 novas viaturas para o sistema 
penitenciário; Guarapuava recebe 5 carros

No dia 29, em cerimônia no Palácio Iguaçu, foram entregues 164 viaturas para o Departamento 
Penitenciário do Paraná (Depen). Os investimentos somam R$ 15,7 milhões.
Além de modernizar a frota das unidades penais, uma parte será destinada para a Seção de Operações 
Especiais (SOE), grupo de elite do Depen, que atua em situações de crise no sistema prisional.

Os veículos são utilizados na escolta e transporte de presos, e nas abordagem em penitenciárias e 
delegacias durante situações de fuga, motins e rebeliões. O investimento total é de R$ 15,7 milhões, 
sendo R$ 3,8 milhões recursos próprios do Estado e R$ 11,9 milhões do Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen). Do total de veículos entregues ao Depen, 62 são caminhonetes Amarok, 40 veículos Gol, 25 
Duster e 37 caminhonetes Oroch. No ano passado, o Depen recebeu outros 45 veículos (25 Duster e 18 
camburões para o transporte de presos).
Artagão Júnior também esteve com o agente penitenciário Isenil Siqueira, da central de transportes do 
Depen de Guarapuava, e Juarez Vaz, do CRAG (Centro de Regime Semi-Aberto de Guarapuava).

A região de Guarapuava está recebendo cinco veículos.

Dia 29



Dia 16
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Atendimentos

rio branco do ivaí campina do simão

novo itacolomi quarto centenário

bom sucesso godoy moreira

Prefeito Gerôncio Carneiro Rosa. Ex-prefeito Laureci Miranda e a 
esposa, Maristela Brasil Miranda.

Prefeito Moacir Andreolla e o 
contador Amauri Jardim.

Prefeito Reinaldo Krachinski e secretários 
Márcio Krachinski (Administração) e Cido 
Varisto (Obras e Serviço Público). 

Prefeito Raimundo Severiano de Almeida Junior. Prefeito José Gonçalves e o assessor Elton Gomes. 

Dia 29
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Patrulha Rural começará obras nas 
estradas da região central do Paraná

No dia 29, foi assinado convênio para o repasse de máquinas da Patrulha Rural ao Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável Rural e Urbano Região Central do 
Estado. Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa, o secretário da Agricultura e 
Abastecimento, Norberto Ortigara, e prefeitos da região central.

O consórcio é integrado pelos municípios de Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, 
Cantagalo, Goioxim, Marquinho e Santa Maria do Oeste.

Os maquinários farão as obras de adequação, readequação, manutenção e melhorias em 
estradas rurais. Cada patrulha é composta por dois caminhões de 10 metros cúbicos, um 
caminhão-comboio com capacidade de 5 mil litros, uma motoniveladora, um rolo 
compactador, uma pá-carregadeira, um trator de esteira e uma escavadeira hidráulica. A 
meta mínima prevista pela Secretaria a ser atingida, com cada patrulha, é de executar 50 
quilômetros de projetos de adequação, readequação, manutenção e ou melhorias em 
estradas rurais por ano por Consórcio.

Dia 29
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Estado repassa R$ 121,8 milhões aos 399 
municípios através de cota extra do ICMS

No dia 30, em evento realizado noa palácio Iguaçu, o Governo do Estado autorizou o repasse de R$ 
121,8 milhões aos 399 municípios do Paraná, através de uma cota extra do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços). O valor refere-se ao pagamento do imposto por empresas que 
receberam incentivos fiscais do programa Paraná Competitivo para projetos de investimentos no 
Estado. É o segundo ano consecutivo que o Governo do Estado reforça o caixa dos municípios no 
início do exercício.
Desde 2013 já são quatro cotas extras, somando R$ 861 milhões liberados aos municípios.
Em janeiro de 2017, o governo fez o repasse extra de R$ 431 milhões às prefeituras. Tanto no ano 
passado como neste ano, os valores referem-se a impostos já devidos e que, por causa de incentivos 
concedidos para investimentos, tiveram parte do pagamento diferido.

Desde 2013 
já são 

quatro cotas 
extras, 

somando R$ 
861 milhões 

liberados 
aos 

municípios.
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Confira alguns municípios da base de atuação do deputado que foram contemplados:

Ariranha do Ivaí (R$ 49,912,72), Boa Ventura de São Roque (R$ 159.021,61), Bom Sucesso 
(R$ 85.117,737), Borrazópolis (R$ 89.050,04), Cândido de Abreu (R$ 208.795,35), Candói (R$ 
306,266.93), Cantagalo (R$ 103.965,66), Diamante do Sul (R$ 41.188,04), Foz do Jordão (R$ 
73.340,74), Godoy Moreira (R$ 31.908,56), Guarapuava (R$ 1.494.993,98), Imbituva (R$ 
313.064,91), Inácio Martins (R$ 151.150,62), Irati (R$ 442.147,60), Ivaiporã (R$ 189.501,97), 
Jaguariaíva (R$ 519.667,45), Jardim Alegre (R$ 114.175,87), Juranda (R$ 150.320,12), Kaloré 
(R$ 52.962,24), Laranjeiras do Sul (R$ 196.838,29), Lidianópolis (R$ 48.695,28), Lindoeste (R$ 
82.172,84), Lunardelli (R$ 56.372,46), Manoel Ribas (R$ 206.189,17), Marilândia do Sul (R$ 
154.618,64), Marumbi (R$ 47.401,32), Nova Cantu (R$ 133.035,54), Nova Laranjeiras (R$ 
165.287,83), Novo Itacolomi (R$ 69.485,67), Palmital (R$ 148.879,87), Paranaguá (R$ 
1.346,286,30), Pinhão (R$ 399.915,08), Pitanga (R$ 367.485,00), Porto Barreiro (R$ 
64.595,27), Prudentópolis (R$ 463.106,18), Quarto Centenário (R$ 142.587,53), Reserva (R$ 
271.349,23), Reserva do Iguaçu (R$ 125.431,14), Rio Bonito do Iguaçu (R$ 180.161,50), Rio 
Branco do Ivaí (R$ 58.529,07), Rosário do Ivaí (R$ 55.735,03), Santa Tereza do Oeste (R$ 
164.981,74), São João do Ivaí (R$ 116.610,25), São Pedro do Ivaí (R$ 149.632,39), Teixeira 
Soares (R$ 216.130,09), Turvo (R$ 256.530,94) e Virmond (R$ 56.366,33).   

É o segundo ano consecutivo que o 
Governo do Estado reforça o caixa dos 
municípios no início do exercício.
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reunião com prefeitos na casa civil

O prefeito Augusto Cicatto teve a 
confirmação de R$ 120 mil, que 
serão utilizados na compra de 
veículos para o transporte sanitário.

O secretário e deputado Artagão Júnior acompanhou prefeitos de sua base de 
atuação em reunião com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, no dia 30. Todos 
apresentaram demandas de seus respectivos municípios.

O prefeito Fábio Hidek teve a 
garantia de R$ 120 mil para a 
compra de veículos.

São João do Ivaí
O prefeito Aquiles Takeda 
Filho obteve a confirmação de 
R$ 200 mil para a aquisição de 
um caminhão basculante.

Marilândia do Sul
A prefeita Marinez Crotti reforçou o 
pedido para que seja dada sequência 
no projeto de construção do centro de 
eventos do município.

Porto Barreiro

O prefeito Edson Hoffmann 
também solicitou a 
continuidade do projeto de 
construção da unidade nova do 
Colégio Estadual Adonis Morski. 
Outras demandas foram 
apresentadas, como a 
construção de acostamento na 
PR-820, na entrada da cidade, e 
bueiros próximo ao parque 
industrial. O município ainda 
teve autorizado R$ 1,5 milhão 
para o financiamento de um 
ginásio de esportes.

Boa Ventura 
de São Roque O prefeito Raimundo 

Severiano de Almeida Junior 
garantiu R$ 240 mil para um 
micro-ônibus para a saúde.

Bom Sucesso Ariranha do Ivaí

Transporte escolar
Também na Casa 
Civil, prefeitos do 
Vale do Ivaí 
reforçaram o 
pedido para que o 
Estado aumente o 
repasse referente 
ao transporte 
escolar da região.

Artagão Júnior acompanhou os prefeitos de São João do Ivaí, 
Ariranha do Ivaí, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Lidianópolis, 
Jardim Alegre e Lunardelli na audiência.
“ ”, disse o O pedido também vale para Arapuã e Ivaiporã
prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek.
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Artagão Júnior confirmou um veículo 
novo para a agência do trabalhador de 
Goioerê, e uma minicarregadeira bobcat, 
cujos recursos de R$ 120 mil foram 
viabilizados pelo deputado junto à 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano. 
“O veículo para a agência é um pedido da 
nossa secretária de Indústria e Comércio, 
Regina Cruz, e que está sendo atendido. O 
bobcat é um equipamento multiuso para a 
prefeitura e que também vem em boa 
hora. Só temos a agradecer”, disse o 

prefeito Pedro Coelho, acompanhado do diretor do departamento de serviços gerais, Vilson Domingues 
Salvador. Coelho também solicitou a inclusão de Goierê no programa Paraná Cidadão, feira de serviços 
gratuitos ofertados à população, como a emissão de documentos pessoais, intermediação de vagas de 
emprego, programa Nota Paraná, tarifa social de água e luz, orientações jurídicas, do consumidor, 
informações sobre saúde, direitos humanos e assistência social.

Cense

A respeito da construção do Centro de Socioeducação (Cense), o prefeito afirmou que enviará o projeto de 
doação do terreno à Câmara de Vereadores já no mês que vem. O terreno escolhido pela prefeitura fica 
próximo à Vila Rural Candeias e já possui o aval da Seju.  
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O prefeito de Rosário do Ivaí, Ilton Kuroda, recebeu a 
confirmação de R$ 120 mil para a compra de uma 
minicarregadeira Bobcat. “Notícia que veio em boa 
hora, pois é um equipamento multiuso. O bobcat pode 
ser utilizado na limpeza de terrenos baldios, 
carregamento de cascalho e limpezas gerais”, disse o 
prefeito.
Os recursos foram viabilizados pelo deputado Artagão 
Júnior, a fundo perdido, na Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano.  

Rosário do Ivaí garante 
minicarregadeira bobcat

veículo e maquinário novos para Goioerê

O prefeito Fernando Risso recebeu a 
autorização do Instituto das Águas para 
licitar um caminhão adaptado para a coleta 
seletiva do lixo, no valor de R$ 290 mil. 
Também recebeu a confirmação do deputado 
de R$ 80 mil para a aquisição de óleo diesel e 
recebeu R$ 41 mil do Governo do Estado, 
através de cota extra do ICMS, recurso que 
será investido no conserto de máquinas. 
“Ainda temos garantida uma ambulância 
através da intervenção do deputado Artagão 
Júnior”, disse o prefeito.

Diamante do Sul vai licitar 
caminhão para coleta seletiva 
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Juranda vai realizar obras de asfalto e 
galerias no conjunto Bandeirantes

A prefeita de Juranda, Leila Amadei, recebeu a autorização do Governo do Estado para 
licitar obras na infraestrutura urbana do município no dia 31. Acompanhada da vice 
Joelma Demeneck, das vereadoras Amália Coltre (presidente da Câmara) e Simone 
Beienke (1ª secretária), a prefeita esteve com o secretário e deputado Artagão Júnior, 
quando recebeu o documento autorizando licitar R$ 1,5 milhão em obas de galerias e 
asfalto. Os recursos fazem parte de financiamento junto à Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano.

Deste total, R$ 1,2 milhão será investido em galeiras e asfalto novo e R$ 300 mil em 
recape. A prefeitura está entrando com contrapartida de R$ 76 mil.

“Vamos conseguir fazer o asfalto e galerias do Conjunto Bandeirantes, que é uma 
reivindicação antiga dos moradores”, explicou Leila.

Ainda por intermédio do deputado Artagão Júnior, a prefeita recebeu um veículo 
viabilizado na Secretaria de Administração e teve a garantia de R$ 80 mil para óleo diesel.  

Dia 31
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Jornalista responsável: Victor 

Fé, Ação e Resultados!

Secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos

Este é apenas um resumo das atividades do 
secretário e deputado Artagão Júnior em janeiro.

Acompanhe as notícias diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

 

www.artagaojunior.com.br
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