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Dia 1º

Recebendo prefeitos, 
secretários e vereadores 

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, 
recebeu prefeitos, secretários e vereadores em seu gabinete, no dia 1º.

Eles vieram para tratar de diversos assuntos de seus respectivos municípios que 
tramitam nas secretarias de Estado.

Artagão Júnior recebeu o prefeito Edson Hoffmann (Boa Ventura de São 
Roque), o prefeito José Gonçalves (Godoy Moreira), acompanhado do vice 
Miguel da Bananeira e do diretor do departamento de administração, Primis de 
Oliveira; o prefeito Gerôncio Carneiro Rosa (Rio Branco do Ivaí); o vice-prefeito 
Orlando Alves de Almeida (Rosário do Ivaí); o prefeito Fernando Risso 
(Diamante do Sul), acompanhado do secretário administrativo Darci Tirelli e da 
vereadora Elaine Campanholi; o prefeito Junior Benato (Inácio Martins); o 
prefeito Aquiles Takeda Filho (Marilândia do Sul) e o vereador Edivaldo 
Montanheri (Ivaiporã). 
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Durante o Paraná Cidadão, Sanepar 

anuncia investimentos de R$ 19 milhões

GUARAPUAVA

No dia 2, durante a realização do segundo 
dia do Paraná Cidadão em Guarapuava, 
foram anunciados mais R$ 19 milhões em 
investimentos do Governo do Estado, por 
meio da Sanepar.

São três editais diferentes. O primeiro é 
para execução e ampliação da rede 
coletora de esgoto. A obra será executada 
no Bairro Boqueirão, contemplando 
também a região do Mirante da Serra. 
Serão 1.500 novas ligações no bairro. O 
segundo é de projeto de engenharia para 
ampliação da captação, no valor de R$1,1 
milhão. Já o terceiro edital é para 
ampliação do sistema de abastecimento de 
água, com investimentos de mais de R$ 
11,1 milhões.

�Há alguns anos, cerca de 50% da população 
tinha sua residência ligada à rede coletora da 
Sanepar. Hoje são 80%. Depois desta obra 
se rão 83%�,  diss e Artagão Júnior,  
acompanhado do presidente da Sanepar, 
Mounir Chawoiche, do prefeito Cesar 
Silvestri Filho e demais autoridades.

Artagão Júnior lembrou de outras 
c o n qu i s t a s  qu e  G u a ra p u ava  t e m  
conseguido recentemente através do 
Governo do Estado. �Somente o Hospital 
Regional, que está em obras, terá um 
investimento de R$ 75 milhões, entre 
construção e equipamentos. Ainda há a 
duplicação da BR-277 sem qualquer 
aumento na tarifa do pedágio. Também 
temos a previsão da construção do Cense 
(Centro de Socioeducação), por meio da Seju, 
onde serão investidos cerca de R$ 20 
milhões. Isso demonstra a sintonia do 
município com o Governo do Estado e a 
sensibilidade do governador Beto Richa, que 
vem atendendo as demandas apresentadas 
de Guarapuava�.

Paraná Cidadão realiza 12 mil  atendimentos 

A feira de serviços Paraná Cidadão em 
Guarapuava realizou cerca de 12 mil 
atendimentos durante os três dias de feira (1, 2 
e 3). Passaram aproximadamente 5 mil 
pessoas pela Escola Total Xarquinho. O 
serviço mais procurado foi a emissão de 
documentação pessoal (RG) do Projeto 
Criança e Adolescentes Protegidos, que fez 
cerca 380 carteiras de identidade. 

Dia 2
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Dia 6
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Marilândia do Sul na pauta: 
Readequação da delegacia, 

viaturas e implantação da ROTAM

Questões envolvendo a segurança da 
população de Marilândia do Sul estão sendo 
tratadas pelo Governo do Estado e foram 
discutidas no dia 6, ocasião em que o prefeito 
Aquiles Takeda Filho, acompanhado da 
primeira-dama e contadora da prefeitura, 
Daiane Delamico, e do presidente da Câmara, 
Vinícius Costa, pediu a intervenção do 
secretário e deputado Artagão Júnior.

Acompanhado da assessoria do deputado, eles 
também estiveram estiveram na Secretaria de 
Segurança Pública  e  Ad ministração 
Penitenciária. Entre os principais pleitos está a 
readequação da delegacia da comarca de 
Marilândia do Sul, que abrange mais três 
municípios: Mauá, Califórnia e Rio Bom.

O prefeito ainda fez o pedido de uma viatura 
para a Polícia Civil, equipada para o transporte 
de presos, e outra para a Polícia Militar, além 
de reforçar o pedido da implantação da 
ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) no 
município.

�Devido sermos comarca, os nossos pleitos na 
área de seg urança envolvem mais três 
municípios.  Estamos contando com a 
intervenção do secretário e deputado Artagão 
Júnior e com a sensibilidade do Governo do 
Estado para que Marilândia do Sul seja atendida 
o mais rápido possível�, destacou o prefeito.

Pavimentação asfáltica  

Na Secretaria do Desenvolvimento Urbano 
(Sedu), Aquiles protocolou projeto para 
pavimentação asfáltica em vias urbanas, 
conforme capacidade de endividamento do 
município. O projeto contempla o centro, o 
bairro São José, o distrito de Nova Amoreira e 
o Núcleo Manoel Olegário de Proença. 
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O prefeito Ivan Pinheiro, acompanhado 
do secretário de Indústria e Comércio da 
prefeitura, Edirlei César Antunes, 
protocolou o pedido para que Foz do 
Jordão receba uma edição da feira 
Paraná Cidadão.

Mais atendimentos

FOZ DO JORDÃO

O prefeito Ney de Souza, acompanhado do 
secretário de Planejamento, Vidal Camilo 
Oliveira, o prefeito falou da demanda por 
casas populares no município, que hoje é de 
aproximadamente 500 unidades.

�Estamos trabalhando nos projetos para 
buscarmos a parceria na Cohapar�, disse.Dia 6

Dia 7

O secretário da Justiça e Cidadania de 
Pontal do Paraná, Flávio Hermes, esteve 
no dia 7 na Secretaria de Estado da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos 
(Seju).

Ele esteve acompanhado do prefeito 
Marcos Casquinha, do chefe de gabinete 
Paulo Sérgio Moreira, e do deputado 
estadual Gilson de Souza. 

Dia 6

PALMITAL

PONTAL 
DO PARANÁ
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O prefeito Raimundo Severiano de 
Almeida Junior (Raimundinho),  pediu 
intervenção na Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Penitenciária 
para a aquisição de uma viatura policial 
nova e kits de materiais esportivos, na 
Secretaria do Esporte e Turismo. 

Mais atendimentos

BOM SUCESSO

Dia 7

Prefeito Odir Gotardo, secretário de 
Administração, Ricardo Druchak; de 
Finanças, Otto Danzer e de Obras e 
Transporte, Denílson de Oliveira.
Na oportunidade foram tratadas 
demandas da segurança, saneamento, 
agricultura e educação. 

PINHÃO 

Dia 8

O prefeito Fernando Riso encaminhou 
demandas à Sedu e ao Instituto das Águas 
do Paraná. Os pleitos são para aquisição de 
equipamentos rodoviários, um caminhão 
para a coleta de lixo orgânico e a 
perfuração de poços artesianos. 
Acompanhou a reunião o secretário da 
Administração e Finanças e ex-prefeito, 
Darci Tirelli.

DIAMANTE DO SUL

Dia 8



Dia 12

7Fevereiro/2017

Mais atendimentos

SÃO PEDRO DO IVAÍ

O vereador  Gilvan Galera conheceu a 
estrutura da secretaria e os trabalhos do 
secretário na pasta.

Dia 9

O ex-prefeito Airton Agnolin fez uma 
visita de cortesia. Ele administrou o 
município de 2013 a 2016. 

Dia 9

RIO BONITO DO IGUAÇU

NOVA CANTU

Prefeito Zé Isalberti,  vice Zé da Horta, 
presidente da Câmara, vereador Toco; e 
vereadores Wagner Turcão; Marquinhos 
da Mariza e Rildo da Padaria. Eles 
solicitaram que São Pedro do Ivaí seja 
incluído no programa Paraná Cidadão.

Dia 9

Dia 9

Vereador Magrão visitou o secretário e 
pediu que continue intercedendo pelo 
município junto ao Governo do Estado.

LARANJEIRAS DO SUL



Dia 15
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Dia 10
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Dada Ordem de Serviço para obras no  

no entorno do Aquário Marinho 

PARANAGUÁ

No dia 10, Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa durante a assinatura da ordem de 
serviço para início das obras no entorno do Aquário de Paranaguá. O projeto está estimado em R$ 9,8 
milhões e os recursos são do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com a fiscalização sob 
responsabilidade da Paraná Edificações.

A reforma vai melhorar o mercado de peixes, que ganhará novo visual arquitetônico. O novo 
desenho leva em conta a acessibilidade e também o conforto dos clientes.

�Inicialmente, quando estávamos trabalhando na viabilização dos recursos com o ex-prefeito Edison e 
junto ao Governo do Estado, a obra seria realizada através de financiamento. Hoje podemos comemorar a 
assinatura da ordem de serviços das obras que vão potencializar o turismo da cidade�, disse Artagão 
Júnior. 

AQUÁRIO- O Aquário de Paranaguá é um dos 
maiores do país, com aproximadamente 2 mil 
metros quadrados e 23 tanques. Neles, há 
mais de 200 espécies marinhas, como 
tubarões-bambu, pinguins-de-magalhães, 
polvos, peixes-palhaço, raias, caranguejos, 
recifes de coral e também espécies de água 
doce, a exemplo do jacaré de papo amarelo, 
cagados e tartarugas.
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Mais atendimentos

RIO BONITO DO IGUAÇU

A prefeita Marinez Crotti, acompanhada do 
secretário administrativo José Crotti e da 
secretária de Saúde, Ednilce Rodacki, falou da 
necessidade de um mircro-ônibus para o 
transporte de pacientes de especialidades.

PORTO BARREIRO

VIRMOND

JAGUARIAÍVA

A secretária municipal de Saúde Keullin 
Oliboni, acompanhada da diretora da 
secretaria, Marcieli Pereira, pediu a 
intervenção junto ao Governo do Estado 
para que seja dada atenção especial ao 
Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de 
Maio, onde atualmente moram 1.500 
famílias, totalizando 6 mil pessoas.

O  p re f e i t o  N e i m a r  G ra n o s k i ,  n a  
companhia da secretária de Assistência 
Social, Marliza Schuartz Granoski, pediu 
apoio para a viabilização de casas via 
programa Famíl ia  Paranaens e.  A 
secretária Marliza encaminhou projeto ao 
P r o v o p a r  E s t a d u a l  s o l i c i t a n d o  
mantimentos e kits de material escolar 
para atender as famílias carentes do 
município. 

O ex-prefeito Ademar de Barros e ex-
vereador Juninho Pemac discutiram com 
Artagão Júnior o atual cenário político e 
demais assuntos de interesse do município. 

Dia 13

9
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Dia 14
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Cândido de Abreu, Diamante do Sul 

e Quarto Centenário investirão em 
maquinário e pavimentação

Investimentos em maquinários e pavimentação asfáltica para Cândido de Abreu, Diamante do Sul e Quarto 
Centenário foram discutidos no dia 14 na Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedu).
Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Junior Reis (Cândido de Abreu), Fernando Riso (Diamante do Sul) e 
Reinaldo Krachinski (Quarto Centenário) em audiência com o secretário da Sedu, Ratinho Junior.
�A reunião foi produtiva para que cada município tivesse conhecimento de sua capacidade de endividamento e 
pudesse tirar dúvidas técnicas a respeito dos projetos�, explicou Artagão Júnior.

CÂNDIDO DE ABREU

Com R$ 12 milhões disponíveis 
através da capacidade de 
endividamento, o prefeito 
Junior pretende utilizar apenas 
R$ 2,5 milhões deste montante. 
Os recursos serão investidos 
em 1 rolo compactador, 2 
patrolas, 1 pá carregadeira, 1 
retroescavadeira, 1 escavadeira 
hidráulica e demais veículos. O 
secetário administrativo da 
prefeitura Sandroval Probst 
acompanhou a reunião. 

DIAMANTE DO SUL

O prefeito Fernando comentou 
que fará os projetos para a 
compra de 1 caminhão truck e 2 
retroescavadeiras. O município 
tem disponível R$ 1,4 milhão.

A capacidade de Quarto 
Centenário na Sedu é de R$ 2 
milhões. O prefeito Reinaldo, 
acompanhado do secretário 
a d m i n i s t rat i vo  M a rc i o  
Krachinski, contou que 
dividirá o financiamento em 
obras de pavimentação 
asfáltica e na compra de 1 pá 
c a r r e g a d e i r a  e  1  r o l o  
compactador.

Os três municípios agora devem 
enviar os projetos paras as 
regionais da Sedu, que os 
destinará na sequência para 
aprovação do STN (Secretaria do 
Tesouro Nacional). 

QUARTO CENTENÁRIO
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Mais atendimentos

BORRAZÓPOLIS

NOVO ITACOLOMI

PONTAL DO PARANÁ

Dia 14

11

O prefeito Adilson Lucchetti (Didi) e o 
vereador Valdinei Del Grande (Di) 
discutiram demandas gerais do município.

o  prefeito Moacir Andreolla esteve na 
companhia do amigo Elias e dos vereadores 
Ruberval e João Crente, oportunidade em que 
discutiu a viabilização de recursos para obras 
de calçamento e uma viatura para a Polícia 
Militar. 

O vereador Polaco Moroz do Paraná, 
acompanhado do seu pai, Wolnei 
Moroz, e do funcionário público João 
Feio, fez a primeira visita ao secretário, 
oportunidade em que discutiram o 
cenário político e demandas do 
município junto ao Governo do Estado. 
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Dia 15
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Em reunião com Inácio Martins, 
Novo Itacolomi e Quarto Centenário

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, deputado Artagão Júnior, recebeu 
no dia 15 os prefeitos Junior Benato (Inácio Martins), Moacir Andreolla (Novo Itacolomi) e Reinaldo 
Krachinski (Quarto Centenário).   

Os prefeitos discutiram suas principais demandas junto ao Governo do Estado, como projetos 
protocolados com pleitos em diversas áreas da administração pública.

O prefeito Junior Benato, que também é presidente da Amcespar (Associação dos Municípios Centro 
Sul do Paraná), está trabalhando para que Prudentópolis passe a ser atendido exclusivamente pelas 
regionais de Irati. Atualmente, o município também está submetido a alguns órgãos governamentais 
de Guarapuava. 

Moacir Andreolla está trabalhando em projetos para calçamento e viabilização de viatura para a 
Polícia Militar. 

Já o prefeito Reinaldo, na companhia do secretário administrativo Marcio Krachinski, pediu 
intervenção na liberação de recursos na Secretaria da Saúde: R$ 450 mil para a compra de um ônibus e 
R$ 240 mil para a aquisição de uma ambulância e uma van.  
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Mais atendimentos

IVAIPORÃ

RIO BRANCO DO IVAÍ

ROSÁRIO DO IVAÍ

Dia 15

13

Prefeito Miguel Amaral tirou dúvidas sobre a 
aplicação de R$ 250 mil que o município terá 
direito através de emenda do deputado Artagão 
Júnior. 

O prefeito Gerôncio Carneiro Rosa além de 
discutir a emenda reforçou o pedido de uma 
viatura para a Polícia Militar. 

Prefeito Ilton Kuroda, acompanhado do 
diretor de projetos Fabrício de Sá, discutiu a 
emenda e recursos par a Educação. 

IRATI
O presidente da Câmara de Irati, Helio de Mello, pediu 
apoio para que sejam liberados recursos ao Colégio 
Estadual Rio do Couro, através da Secretaria de 
Educação. Também solicitou que o deputado continue 
dando atenção especial à Santa Casa de Irati. 



Dia 25
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Mais atendimentos

PRUDENTÓPOLIS
Prefeito Adelmo Luiz Klosowski acompanhado do chefe de gabinete Alex 
Fabiano Garcia.

NOVA LARANJEIRAS

Ex-prefeito Eugênio Bittencourt na companhia do advogado André Sberze. 

Dia 15



inauguração de Unidade Básica de 
Saúde em Rio Azul
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OAB Paraná completa 85 anos

Os 85 anos da OAB Paraná foram 
marcados com uma solenidade no 
dia 15 na sede da Seccional, em 
Curitiba. O secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos do 
Paraná, deputado Artagão Júnior, 
representou o governador Beto 
Richa no evento, que contou com a 
presença do presidente nacional da 
OAB, Claudio Lamachia, e de 
presidentes de seccionais de outros 
E s t a d o s ,  a l é m  d e  d i v e r s a s  
autoridades ligadas ao judiciário 
paranaense.

"Parabenizo a OAB Paraná pelos 
seus 85 anos de trabalho e pelo seu 
c o m p r o m e t i m e n t o  c o m  a  
Democracia e Estado de Direito", 
ressaltou Artagão Júnior.

A seccional paranaense, que 
registrou 127 advogados em sua 
primeira leva de inscritos, soma 
atualmente mais  de  59  mil  
advogados em seus quadros. Dia 15



Dia 26
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Dia 16
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Paraná Cidadão faz 2,5 mil atendimentos 

em São Jerônimo da Serra

No dia 16, Artagão Júnior foi a São Gerônimo da Serra, onde foi realizado o Paraná Cidadão. Entre os dia 15, 
16 e 17, cerca de 2,5 mil atendimentos foram realizados para 1,5 mil pessoas. Entre os serviços mais 
procurados a emissão de documentação pessoal (RG) do Projeto Criança e Adolescentes Protegidos, que fez 
cerca 100 carteiras de identidade, só no dia 15, específico para atender crianças e adolescentes.
Nesses dias de feira estavam disponíveis serviços de intermediação de vagas de emprego; emissão de 
documentos pessoais; inscrição nos cadastros de tarifa social de água e luz; orientação jurídica, trânsito; 
habitação e dos direitos humanos, ainda ações de saúde, segurança e atividades culturais e lazer.



Dia 29
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Dia 31

Fevereiro/2017

No dia 16, Artagão Júnior foi recebido pelo prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles 
Takeda Filho, e toda a sua equipe na prefeitura.
�É importante visitarmos os municípios, conhecer os funcionários da prefeitura e prestar 
contas do trabalho que estamos desenvolvendo em parceria com o prefeito, além de ouvir 
sugestões e receber novas demandas�, explica Artagão Júnior.

Marilândia do Sul receberá R$ 250 mil via emenda do deputado ao Orçamento do 
Estado de 2017. 

Visita a Marilândia do Sul

Dia 16
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Dia 16

Visita a Ivaiporã

No dia 16,  Artagão Júnior também passou por Ivaiporã, onde se reuniu com o prefeito Miguel Amaral, 
o vice-prefeito Ilson Gagliano e demais lideranças. 
De forma objetiva, o secretário e deputado anunciou empenho na construção do Centro de 
Socioeducação (Cense), cujo terreno foi definido pela Prefeitura de Ivaiporã, em 2016, e aprovado pela 
Seju, e da Delegacia Cidadã; e reafirmou a liberação de recursos via emenda parlamentar no valor de 
R$250 mil.

18
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Dia 16
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Na reunião da Amocentro, 
Artagão Júnior fala do asfaltamento 
entre Pitanga e Mato Rico

Em Pitanga, no dia 17, Artagão Júnior participou 
de uma reunião com prefeitos da Amocentro 
(Associação dos Municípios do Centro do 
Paraná), demais secretários de Estado, 
presidentes de autarquias e demais lideranças. 

�Uma belíssima reunião, que demonstra o 
compromisso do governador Beto Richa com a 
nossa cidade e região. Pudemos confirmar a 
ligação asfática de Pitanga a Mato Rico, uma obra 
de mais de R$ 140 milhões, e avaliar outras 
demandas regionais. Sem dúvida alguma, um 
encontro importante, com debate produtivo e 
resultado mais do que satisfatório�, avaliou 
Artagão Júnior.

Também participaram da reunião o presidente 
da Cohapar (Companhia de Habitação do 
Paraná), Abelardo Lupion, o diretor-presidente 
da Emater (Instituto Paranaense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural), Rubens Ernesto 
Niederheitmann, o diretor-presidente do IAP 
(Instituto Ambiental do Paraná ), Luiz Tarcísio 
Mossato Pintotacrcisio, e o secretário da 
Agricultura e Abastecimento, Norberto 
Ortigara.  

Logo após, Artagão Júnior e as demais 
lideranças visitaram o Produshow, feira de 
tecnologia agrícola de Pitanga e região. 

PRODUSHOW
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Inaugurada nova sede da Cohapar

O secretário da Justiça, Trabalho e 
D i re i t o s  H u m a n o s  d o  Pa ra n á ,  
deputado Artagão Júnior, participou 
da inauguração da nova sede da 
Cohapar (Companhia de Habitação do 
Paraná), no dia 20. 

O evento contou com a presença do 
governador Beto Richa, com o 
presidente da Cohapar, Abelardo 
L u p i o n ,  d e m a i s  s e c re t á r i o s  e  
parlamentares.

Nós últimos anos, 105 mil famílias 
foram atendidas com os projetos 
habitacionais do Governo do Estado, 
e n t r e  c a s a s  c o n s t r u í d a s ,  e m  
construção e regularização fundiária.

O novo prédio da companhia de 
habitação fica na Av. Mal. Humberto 
de Alencar Castelo Branco, 800 � 
Cristo Rei. 

Dia 20
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Pavimentação entre Irati e São Mateus do 
Sul terá investimento de R$ 140 milhões

Em relação à PR-364, o valor da obra é estimado 
em aproximadamente R$ 140 milhões. No total, 
serão pavimentados cerca de 49 km.  

�A satisfação é muito grande. Há muitos anos 
acompanhamos esta demanda. Agora, com a 
sensibilidade do governador Beto Richa em 
incluir o trecho entre as obras prioritárias neste 
convênio internacional significa que valeu a pena 
todo o esforço, todos esses anos de luta. São 
muitos anos de trabalho�, ressaltou Artagão 
Júnior.

TRÂMITE

No momento, a comissão do BID está fazendo uma análise dos projetos e do perfil das obras 
elaborados pelo DER. Até abril o parecer final será dado. Em seguida, o projeto será enviado 
para aprovação do STN (Secretaria do Tesouro Nacional), já podendo ser licitado. Caso o 
trâmite ocorra normalmente, a obra pode começar entre dezembro de 2017 e janeiro de 
2018.

O prefeito de Irati disse estar confiante. �Hoje senti a firmeza de que a obra vai sair. Volto para 
Irati com muita alegria. O Governo do Paraná está provando a sua eficiência. A pavimentação 
vai trazer um desenvolvimento muito grande, visto que algumas empresas já estão se 
instalando à beira da rodovia. Vai desenvolver a região inteira, que é polo agrícola. Um presente 
do Estado�, destacou Jorge Derbli. 

O edital de licitação da pavimentação ligando Irati a São Mateus do Sul, na PR-364, deve ser lançado a partir 
junho ou julho deste ano. A informação foi confirmada pelo secretário de Infraestrutura e Logística, José 
Richa Filho, em audiência no dia 21, com Artagão Júnior, o prefeito de Irati, Jorge Derbli, o prefeito de São 
Mateus do Sul, Luiz Adyr, e demais técnicos da Seil e do DER. 

A obra faz parte de um programa de pavimentacão em diversos trechos da malha viária do Estado e é tida 
como prioridade. Os recursos virão de um financiamento que está sendo negociado com o BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) de US$ 235 milhões. A contrapartida do governo no pacote será de 
US$ 200 milhões. Ao todo, são mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos, levando em contado o câmbio atual.

Dia 21
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Visita ao  TJPR

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos (Seju), deputado Artagão Júnior, 
foi recebido no dia 21 pelo presidente do 
Tribunal de Justiça, desembargador Renato 
Braga Bettega.

No encontro, o secretário Artagão Júnior 
entregou ao presidente o relatório de 
atividades do ano de 2016 da Seju e reforçou 
a disposição em continuar com os projetos 
em parceria entre as instituições. �Quero 
reiterar a disponibilidade da Seju em 
desenvolver 

parcerias de políticas públicas no sentido de 
promover a igualdade e os direitos humanos 
para melhor atender a sociedade�, ressaltou 
Artagão.
O desembargador Renato Braga Bettega se 
elegeu presidente da entidade em 
novembro e ficará à frente da instituição no 
biênio 2017/2018.
Acompanharam a visita o coordenador-
geral da Seju, Elias Thomé, o diretor-geral 
Hatsuo Fukuda e o diretor do Departamento 
de Atendimento Socioeducativo, Pedro 
Giamberardino

Dia 21
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Mais atendimentos

LARANJEIRAS DO SUL
E PORTO BARREIRO

vereador Marcio Gonçalves (Marcio 
dos Alexandre), de Laranjeiras do Sul, e 
vereador Valdir José dos Santos Lima 
(Dico), de Porto Barreiro.  
Eles se inteiraram dos trabalhos e 
programas da Seju e pediram que 
Artagão Júnior continue intercedendo 
pelos seus municípios junto ao 
Governo do Estado. 

NOVO ITACOLOMI

Dia 22

Dia 22

O prefeito Moacir Andreolla, 
acompanhado dos vereadores 
Ebisom de Souza Quevedo e 
Maurídio Garcia Junior (Meloso), 
entregou o resultado da audiência 
pública do município que decidiu 
onde será aplicado os R$ 250 mil, 
via emenda parlamentar. Será 
adquirida lama asfáltica para 
cobrir as pedras irregulares dos 
conjuntos habitacionais. 

SÃO JOÃO DO IVAÍ

O prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek, 
e a vice Carla Emerenciano apresentaram 
reivindicação dos pais de alunos do 3º ano 
do Colégio Estadual Arthur de Azevedo. 
Segundo os pais, a turma na manhã está 
superlotada, com 52 alunos dentro da 
mesma sala de aula, fazendo-se necessária 
a abertura de nova turma.

Além desta demanda, o prefeito anunciou 
que o município utilizará os R$ 250 mil 
oriundos de emenda do deputado Artagão 
Júnior para a compra de um caminhão 
basculante. A decisão foi tomada depois de 
audiência pública realizada no município.

Dia 23
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Este é apenas um resumo 
das atividades do 
secretário e deputado 
Artagão Júnior em 
Fevereiro.

Acompanhe as notícias 
diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

 

Jornalista responsável: Victor Almeida

Fé, Ação e Resultados!

Secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos

www.artagaojunior.com.br

Fevereiro/2017
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