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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Reuniões da AMCG voltam a ser itinerantes 
“Nesta gestão voltaremos a realizar as nossas reuniões itinerantes. Assim podemos 
conhecer melhor a realidade de cada um dos nossos municípios”, adiantou o 
presidente da AMCG e prefeito de Castro, Moacyr Fadel, ainda em sua posse. Ele 
pretende montar uma pauta municipalista na região e leva-las aos Governos 
Estadual e Federal. Durante a primeira reunião ordinária de 2021 o presidente 
contou que já agendou previamente uma reunião com o governador do Estado, 
Carlos Massa Ratinho Junior. “A Associação entrará em contato com todos os 
prefeitos da região para coletar as pautas municipalistas e as levarmos até o Estado”, 
antecipa.

Prefeitos pedem apoio ao Estado para volta às aulas segura
O retorno escolar nos municípios durante a pandemia do Coronavírus, os custos com 
o transporte escolar e suas adequações para atender os Colégios Cívico-Militares. 
Essas foram as questões levantadas por prefeitos e secretários durante reunião no 
mês de fevereiro realizada em Castro no Parque de Exposições Dario Macedo com a 
Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) e Associação dos Municípios 
do Centro Sul do Paraná (Amcespar). "Queríamos propor um retorno que convergisse 
com todos os municípios, independente das discussões locais”, expôs o presidente 
da AMCG, prefeito de Castro, Moacyr Fadel. Para responder as questões destacadas 
pelos gestores estiveram presentes o diretor-presidente do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Alessandro da Silva Oliveira, e a chefe do 
Núcleo de Educação de Ponta Grossa, Luciane Sleutjes. "Foi muito importante ouvir 
todas as demandas e verificar que os gestores estão preocupados com a sua 
população", avaliou o diretor da Fundepar. Sobre a defasagem do repasse para o 
custeio do transporte escolar estadual, Oliveira adiantou que vem sendo debatido 
junto à Pasta da Educação. Todas as questões apontadas pelos gestores durante o 
encontro foram encaminhadas ainda por meio de ofício, protocolado no dia 19, à 
Secretaria de Educação do Estado.
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Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Fadel busca ‘descentralização’ de investimentos
O presidente da AMCG e prefeito de Castro, Moacyr Fadel cumpriu agenda já 
deu início na “busca de novas oportunidades para a região”. Na capital 
paranaense, em encontro com o secretário estadual de Planejamento e Projetos 
Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge debateu a descentralização de 
investimentos. “A AMCG irá auxiliar em um novo modelo de desenvolvimento 
regional beneficiando os municípios menores”, antecipou. A construção de 
mecanismos para atrair indústrias para os municípios com menos de 100 mil 
habitantes deve ser prioridade no Estado. Para contar um pouco mais sobre a 
proposta e ouvir os gestores da região, Jorge deve participar de encontro 
ordinário da AMCG nos próximos meses. 

AMCG oficia Estado para resolução de problemas devido
 à pandemia
A saúde e o bem-estar da população regional. Com este objetivo que a AMCG 
protocolou dois ofícios junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Os dois 
referentes a situações causadas pela pandemia. “Nós prefeitos estamos sofrendo 
com os efeitos da pandemia. Estamos solicitando apoio para que a situação de 
nossos munícipes seja amenizada nesse período”, explica o presidente da 
Associação e prefeito de Castro, Moacyr Fadel.  O primeiro ofício solicitou a 
interferência do Estado quanto à comunicação dos Hospitais que estão atuando 
como referência contra a covid-19, sejam eles públicos ou privados, junto aos 
familiares de pacientes internados com o vírus. Já o segundo, pediu o 
reativamento do serviço ambulatorial para transporte de pacientes com, ou sob 
suspeita de, covid-19. “Este serviço foi cancelado pelo Estado no mês de janeiro, 
o que está sobrecarregando o nosso SAMU Regional”, esclarece Fadel. Os ofícios 
ainda não foram respondidos, mas, ao presidente da AMCG, o secretário Beto 
Preto garantiu que as providências estão sendo tomadas.
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Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Municípios seguem decreto estadual e determinam lockdown
O decreto número 6.983/2021 do Governo Estadual que entrou em vigor no dia 
27 de fevereiro foi seguido por todas as Prefeituras da AMCG. A suspensão do 
funcionamento dos serviços e atividades não essenciais, bem como a ampliação 
na restrição de circulação das pessoas, que passa a ser entre as 20 horas e às 5 
horas, deve conter os casos de covid-19 em todo o Paraná. Antes de anunciar o 
decreto, o governador Ratinho Junior esteve reunido virtualmente com todos os 
presidentes das Associações microrregionais do Estado. “Os gestores tem 
entendimento da grave situação em que o Estado está passando com a elevação 
do número de casos e saturação da estrutura da saúde”, contou o presidente da 
AMCG, Moacyr Fadel, destacando que os gestores apoiaram o governador na 
decisão.


