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MARÇO
.Reunião da AMP com dirigentes de associações regionais sobre compra e distribuição de vacinas
contra a covid-19. Nela, os presidentes decidiram que esta tarefa deve ser responsabilidade do
Governo Federal - e não dos municípios.

.Em reunião da Acispar, presidente da AMP, Júnior Weiller, defende 
posição homogênea sobre as vacinas e adverte os gestores sobre os riscos da compra.

. Produção de material técnico, pela AMP, contendo orientações aos municípios sobre a compra
de vacinas contra a covid-19 pelas prefeituras, dentro dos limites da lei.

. Reunião da AMP com associações regionais para manifestação de repúdio a voto 
contrário ao estado de calamidade pública nos municípios por causa da pandemia da covid-19. 



ABRIL
.Em reunião com ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas, presidente da AMP, Júnior Weiller defende licitação do
pedágio transparente e com tarifa mais barata.

. Reunião da AMP e das associações regionais com Governo do Estado para agilização da vacinação nos municípios.

.AMP discute, com o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, pavimentação asfáltica com
pedras irregulares em todos os municípios.

.Reunião com Sebrae-PR para a renovação do projeto “Desenvolve Paraná”, que oferece um amplo programa de treinamento e de
qualificação voltado aos servidores das 399 prefeituras. 

 AMP e BRDE discutem recursos AMP e BRDE discutem recursos para precatórios, fundos de pensão e curso de educação
financeira nos municípios.

. AMP e IPZ promovem curso EaD sobre o tema “Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal n. 14.133/2021)”.



MAIO
.Presidente Júnior Weiller participa de reunião do Conselho Político da CNM para discutir
fechamento de agências do Banco do Brasil; PEC do piso mínimo da educação em 2020;
parcelamento especial da Previdência; regularização fundiária; e as pautas municipalistas que
tramitam no Congresso Nacional.

.Reunião com o diretor de Gestão Territorial do IAT (Instituto Água e Terra do Paraná), Amilcar
Cavalcante Cabral, para discutir a divulgação de publicações técnicas de interesse dos municípios
do Paraná. 

. AMP e SEED debatem transporte escolar e volta às aulas nas redes públicas de ensino.

. Visita ao presidente da AMM  (Associação dos Municípios Mineiros), Julvan Lacerda, para troca de
experiências e fortalecimento dos municípios



JUNHO
.Reunião com secretário estadual da Saúde, Beto Preto, para aceleração da vacinação de população sem
comorbidades, a partir dos 59 anos.

. AMP pede esclarecimentos à SEED sobre quota extra do transporte escolar para prefeituras.

. Presidente Júnior (AMP) e Jorge Callado (Tecpar) assinam termo de cooperação para certificação de produtos
orgânicos e qualificação de técnicos, que se inicia pela Amocentro. 

. Nova reunião com SEED para discussão sobre a volta às aulas dos alunos das redes estadual e municipal de ensino. 

. Em reunião da AMP com associações regionais, prefeitos decidem excluir escolas estaduais e municipais de
decretos de fechamento por causa da covid-19.

. Presidentes Júnior Weiller e Luiz Corti (Cohapar) discutem regularização fundiária nos municípios. 

. AMP debate aceleração dos ODS, em reunião com o Cedes-PR (Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico
Social do Paraná).

. Diretorias da AMP e da Amlipa debatem ações comuns em defesa dos municípios, em Matinhos.



B E I R A
CORP .B E I R A

CORP .

JULHO
. Presidente da AMP participa de reunião do Conselho Político da CNM para discutir, entre outros temas, o
pagamento do piso nacional dos enfermeiros e a dívida previdenciária dos municípios.

. Presidente Júnior palestra no evento “Acelerando a implementação dos ODS para Reconstruir Melhor – a
estratégia de cooperação no Paraná”, junto com autoridades da Unitar (Instituto das Nações Unidas para
Formação e Pesquisa), WFO (Organização Mundial da Família), OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) e Governo do Estado do Paraná.

..AMP discute com governador Ratinho Júnior e lideranças do Oeste novo modelo de pedágio no Paraná e
defende sistema mais barato e com qualidade. 

. Técnicos discutem com presidente Júnior planos de implantação do ICMS Ecológico nos municípios. 

. Presidente Júnior discute solução para dívidas previdenciárias dos municípios do Paraná com secretário
estadual de Administração, Marcel Micheletto. 



B E I R A
CORP .B E I R A

CORP .

JULHO
. Diretoria da AMP se reúne com presidente do TCE, Fábio Camargo, para debater solução para Previdência
dos municípios. 

.Presidentes Júnior (AMP) e Cláudio Stábile (Sanepar) discutem parceria para ampliar distribuição da água e da
rede de esgoto nos municípios. 

. AMP firma convênio com empresa Legaliza para regularização fundiária nos municípios do Paraná.

. AMP discute com TCE situação dos municípios que não atingiram índice míimo de investimento na Educação.  

. Diretorias da AMP e da Amenorte se reúnem com prefeitos, em Cianorte, para debater ações comuns em
defesa dos municípios da região.

. AMP promove reunião virtual com associações regionais sobre digitalização dos sinais de TV nos municípios
do Paraná.



AGOSTO
. AMP estuda criação de consórcio para subsidiar fundos próprios de previdência dos municípios. 

.AMP discute investimentos nos municípios em reunião com presidente da Invest Paraná, José Bekin. 

. Com governador Ratinho Júnior e primeira-dama, Luciana Massa, AMP promove 1º Encontro das Prefeitas do
Paraná.

. AMP, Invest Paraná e Governo do Estado discutem agenda de reuniões nas associações regionais.
 
. AMP, Amocentro e Tecpar promovem webconferência sobre produtos orgânicos.

.Vice-governador Darci Piana e presidente Júnior Weiller participam de reunião da AMP e da Amcespar, em Irati.

.Presidentes da AMP, Júnior Weiller, e da Amuvi , Ylson Cantagallo, o Gallo, reúnem prefeitos do Vale do Ivaí em
Faxinal.

.AMP e associações regionais discutem reforma tributária em reunião do Conselho Político da CNM..



B E I R A
CORP .B E I R A
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SETEMBRO
.AMP estuda parceria com Câmara de Comércio Brasil-Korea para garantir investimentos nos municípios.

.Presidente Júnior reúne-se com secretários Marcel Micheletto (Administração e Previdência) e Guto Silva
(Casa Civil) para discutir liberação de recursos a municípios e nova sede da AMP.

.AMP apóia Projeto Lia, que defende inclusão de crianças com deficiências. 

. Presidente Júnior Weiller representa prefeitos do Paraná no evento “Dinamismo e Cooperação para o
Exercício do Mandato - 2021-204”, promovido pela Uvepar (União dos Vereadores do Paraná), em Curitiba.

.AMP produz nota técnica com orientações sobre implantação da Agenda 2030 e dos 17 ODS.



SETEMBRO
.AMP, União Européia, Governo do Estado e Programa Cidades Inteligentes assinam acordo para acelerar ODS.

.AMP mobilizará prefeituras para garantir logística necessária ao Censo 2022 do IBGE.

.Presidente Júnior discute ampliação dos investimentos nos municípios do Interior com vice-governador Darci Piana.

. Presidente Júnior Weiller discute demandas dos municípios do Oeste em  assembleia da Amop.

.AMP recomenda cumprimento da decisão do STF quanto à recomposição dos servidores municipais, em reunião com
associações.

. AMP, Governo, Sedu, FNP e ICS firmam acordo para fortalecer implantação da Agenda 2030 e dos 17 ODS nos
municípios.

.Presidente Júnior e diretor regional do Incra, Robson Bastos, estudam acordo de cooperação  para capacitação de
servidores municipais.

.Presidente Júnior discute reajuste do funcionalismo com presidente do TCE, Fabio Camargo.



OUTUBRO
.Em Dubai, AMP e Governo do Paraná discutem, com empresários estrangeiros, investimentos
nos municípios. AMP também assina – junto com Governo do Estado e Unitar/ONU – convênio
para fortalecer implantação da Agenda 2030 e dos 17 ODS nas cidades do Estado. 

. Vice-governador Darci Piana participa de reunião da AMP e da Amsop, em Francisco Beltrão.

. No Conselho Político da CNM, AMP pede apoio a deputados e senadores para a aprovação da
pauta prioritária no Congresso Nacional.

. Governador Carlos Massa Ratinho Junior atende pedido da AMP e anuncia apoio a municípios
atingidos por vendaval. 

.Câmara aprova reivindicação da AMP, CNM e dos municípios de liberação de quota extra do
FPM em setembro. 



NOVEMBRO

.Vitória da AMP, da CNM e das entidades municipalistas: Câmara aprova PEC dos Precatórios com inclusão do parcelamento
das dívidas previdenciárias do INSS.

. Reunião da AMP e das associações regionais com SEED na qual ficou deliberado que prefeituras informariam ao governo
os custos da sexta aula dos alunos da rede pública de ensino. 

. AMP e Sebrae/PR formalizam instalação de mais 18 Salas do Empreendedor no Paraná.

.Presidente Júnior palestra no 4º Encontro de Prefeitos, Vereadores, Servidores e Gestores Públicos, em Foz do Iguaçu,
promovido pela Uvepar.

. Presidente Júnior participa de reunião do Conselho Político da CNM para discutir aplicação da 3ª dose de vacina contra
covid-19.



NOVEMBRO
. AMP e Tecpar promovem, na Amlipa, o 2º Workshop de Qualificação para Certificação de Orgânicos.

. Presidente Júnior participa da  Conferência Intermunicipal de Educação, em Assis Chateaubriand.

.Presidente Júnior reúne-se com senadores Flávio Arns, Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias para pedir apoio à agenda
municipalista no Congresso Nacional. 

. Presidente Júnior Weiller defende pedágio mais barato e com eficiência durante audiência sobre fim dos contratos no
Paraná. 

. ANM e AMP pedem que prefeitos solicitem apoio de senadores a projeto que transfere à união custos do piso da
enfermagem.

. AMP e SEDU tratam de investimentos de R$ 600 milhões para municípios no programa “Paraná Mais Cidades”. 

. Presidente Júnior e secretário Ortega (Desenvolvimento Urbano) discutem Programa de Apoio às Vocações.



DEZEMBRO
. Presidente Júnior prestigia treinamento de prefeitos e técnicos sobre ITR, em Barracão.

. Presidente Júnior participa de 8° Encontro da Acamop, em Céu Azul. 

. AMP discute investimentos  nos municípios em reunião com Fomento Paraná

. Presidente Júnior destaca importância da Educação Pública na abertura do 1º Congresso do Ciedepar, em Curitiba. 

. Presidente Júnior elogia trabalho de secretários e do Governo do Estado pela saúde na posse do Cosemns-PR.

. AMP e associações regionais se reúnem e defendem marco legal do saneamento básico do Estado para atender municípios.

.Presidente Júnior participa do 10º Congresso da Uvepar.

.Presidente Júnior debate parceria em benefício dos municípios, com vice-governador Darci Piana e com superintendente de
Articulação do Governo do Paraná, Darlan Scalco. 

. Presidente Júnior fala sobre municipalismo em palestra no 10º Congresso da Uvepar.

.Participação do presidente Júnior na posse da nova Diretoria da Amusep. 

.Atuação intensa da AMP na Mobilização Municipalista promovida pela CNM, em Brasília.




