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AMCG debate contas públicas com presidente do TCE
Prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) estiveram
reunidos o mês de julho com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE), Nestor Baptista. O presidente participou da abertura do curso de
Obras Públicas ministrado para servidores municipais na Unicesumar e na
sequência atendeu aos prefeitos. As contas públicas municipais e a terceirização de
serviços públicos foram os principais assuntos abordados no encontro. “A
capacitação do funcionalismo público é essencial para o bom andamento das
Prefeituras”, destacou o presidente da AMCG, prefeito de Telêmaco Borba, Marcio de
Matos durante a abertura do Curso. Para o presidente do TCE, hoje “não há mais
lugar para amadorismo” nas Prefeituras Municipais. “Além de capacitar o
funcionalismo, os prefeitos devem estar em sintonia com seus servidores”, destacou,
acrescentando a obrigação do trabalho com pessoal técnico. “A qualificação é uma
das obrigações do servidor. Além disso, as pessoas devem ter caráter”, ressaltou
Baptista.

Curso qualifica servidores
Mais de 400 servidores municipais de todo o Paraná participaram do curso de Obras
Públicas realizado pela Escola de Gestão do Tribunal de Contas em Ponta Grossa,
em parceria com a AMCG. Todas as fases das obras foram abordadas, o
planejamento, a licitação, a fiscalização e a efetividade das execuções. “Temos 90
bilhões de obras paradas no país. Temos que mudar essa situação”, disse o
presidente do TCE Nestor Batista.
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AMCG Esportes prepara Desafios de Futebol
Após a finalização das competições masculinas da 9ª Copa AMCG de Futsal, os
gestores de Esportes da Associação dos Municípios dos Campos Gerais se reuniram
para premiar os atletas e equipes que se destacaram. Foram entregues os troféus de
artilharia e melhor defesa. Na artilharia se destacaram os atletas Vanderlei Juliano da
Silva da equipe adulto de Ventania, e Ramon Barbosa Taques do time Sub 17 de
Tibagi. O primeiro marcou 14 gols durante a 9ª Copa, já Ramon acertou o travessão 8
vezes. A melhor defesa também ficou para a equipe adulto de Ventania, que ficou
em 1º lugar na 9ª Copa AMCG de Futsal. No Sub 17 a melhor defesa ficou com a
equipe campeã. O time de Castro é quem recebeu o troféu.

AMCG Esportes define Futebol de Campo
As próximas competições da AMCG Esportes serão na modalidade de Futebol
de Campo. No dia 29 de setembro iniciam os Desafios de Futebol de Campo na
categoria Sub 17. As equipes de Tibagi, Telêmaco Borba, Ipiranga, Imbaú, castro
e Ventania estarão participando dos jogos no município de Tibagi. A 6ª Copa
AMCG de Futebol, que contempla as equipes do adulto, também foi definida
pelos gestores. O Congresso Técnico foi agendado para a próxima reunião no dia
7 de agosto.

2

AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais
Ano VI - Edição VI de 2019 / Distribuição Eletrônica

Jornalista responsável: Luciane Rosas Rodrigues - MTB 6541 ( imprensa@amcg.com.br ) | Diagramação: James Robson França

Estado orienta realização de Conferências da Cultura
O assessor da secretaria de Comunicação Social e Cultura do Governo do Estado,
Danilo Peres Buss participou da reunião do mês de julho da AMCG Cultura
realizada em Ipiranga. Na pauta a realização das Conferências Municipais de
Cultura. “Elas acontecem para que os municípios possam debater e propor
políticas para os próximos anos”, disse. Para o assessor é muito importante a
realização das conferências para que sejam respeitadas as especificidades de
cada município. Assim podem surgir as proposições para serem levadas à
Conferência Estadual. Em sua fala, Buss destacou as diretrizes e regulamento de
cada conferência, além da participação popular que deve acontecer. Para o
coordenador da AMCG Cultura, o secretário de Patrimônio Histórico, Turismo,
Cultura e Relações Públicas, Waldir Joanassi Filho, essas discussões são
primordiais para a realização e o aproveitamento das Conferências Municipais.
“Temos que fortalecer o setor cultural e promover a participação da sociedade”,
avalia.

AMCG busca patrocínio para continuidade dos ‘Contos e Lendas’
A realização do projeto ‘Contos e Lendas dos Campos Gerais’ também entrou na
pauta da reunião realizada em Ipiranga. A primeira etapa do projeto já foi
finalizada. Em parceria com a CCR RodoNorte, a AMCG trouxe a cada sábado
reportagem de um causo de seus municípios associados. “Agora seguimos para
a segunda fase que é a publicação de um Box com 19 livretos, cada um contando
uma lenda”, conta a diretora da AMCG, Katiane Pires, lembrando que para a
concretização do projeto, a Associação está em busca de patrocínios.
“Precisamos imprimir os Box e fazer o seu lançamento”, disse.
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Carambeí recebe gestores do turismo
Após processo de cadastro dos municípios da região dos Campos Gerais no
Mapa Brasileiro de Regionalização do Turismo, a Agência de Desenvolvimento
do Turismo dos Campos Gerais (Adetur) realizou reunião com gestores do
turismo no Parque Histórico de Carambeí no mês de julho. Na pauta, as
demandas dos municípios na área do turismo e a realização da 3ª edição do
Salão do Turismo dos Campos Gerais. “O turismo é a bola da vez na economia.
Temos que aproveitar o momento para debater e desenvolver a área”, avalia a
presidente da Adetur, Wagnilda Alves Minasi, destacando um trabalho feito com
qualidade e profissionalismo por todo o trade. Na nova atualização do Mapa do
Turismo, a Adetur em parceria com a Associação dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG), inseriu 12 dos seus 19 municípios. Para inserção no Mapa, as
Prefeituras devem contar com alguns quesitos, como responsável pela Pasta,
verba destinada ao turismo, Conselho de Turismo formado e ativo, além de
estabelecimentos da área cadastrados no Cadastur.

Samu Regional prepara licitação para operações
O Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais (CIMSAMU) está preparando
processo licitatório para o início das operações do Samu Regional. “Alguns
municípios da região receberam ambulâncias do Governo Federal, equipadas
para o atendimento do Serviço Móvel de Urgência, mas elas só podem ser
operacionalizadas por equipes capacitadas”, explica o diretor geral do CIMSAMU,
Jaime Menegoto Nogueira. As equipes capacitadas devem ser contratadas para
operacionalizar as ambulâncias recebidas após o processo licitatório do
Consórcio, que deve ter seu edital publicado em breve para chamar as empresas
interessadas em participar. Já receberam as ambulâncias os municípios de Ivaí,
Jaguariaíva, São João do Triunfo, Arapoti, Curiúva, Imbaú e Ponta Grossa. “Estes
estão em situação regular com o Consórcio”, conta Nogueira, destacando que
para a operacionalização estão sendo feitos novos contratos. “Primeiro eles
aderiram ao Consórcio, agora estamos no processo de Contrato para o Programa
do SAMU”, explica.
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