
JANEIRO 

 

06/01/2021 

Inscrições para curso sobre ITR para municípios conveniados começam dia 11 de 

janeiro 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) informa que a partir do dia 11/01/2021 

inicia as inscrições para o curso ITR para Municípios conveniados. 

 

08/01/2021 

Diretoria da AMP lamenta morte do prefeito de Campo Largo, Marcelo Puppi 

 

11/01/2021 

Prefeitos e prefeitas devem fazer cadastros e atualizações; veja quais são elas aqui 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) deseja boas vindas aos prefeitos e 

prefeitas do Paraná, bem como sucesso em suas gestões. 

Ao mesmo tempo, alerta que os prefeitos e prefeitas do Paraná têm uma série de 

cadastros e atualizações a fazer no início dos seus mandatos, em várias áreas da 

administração municipal. 

 

11/01/2021 

Presidente Scalco cumprimenta prefeitos e os convida a participar do “Desenvolve 

Paraná” para recuperar economia dos municípios 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, 

Darlan Scalco, cumprimentou os prefeitos e prefeitas do Estado pelo ano novo, desejou 

sucesso em suas gestões e fez um convite aos gestores e gestores: convidou-os a 

participar dos projetos “Desenvolve Paraná” e “Reinvente a sua Cidade”. 

 

18/01/2021 

“Seminário Novos Gestores - Região Sul”, entre os dias 27 e 28/01 

A CNM (Confederação Nacional de Municípios) convida os prefeitos e prefeitas do 

Paraná a se inscrever no “Seminário Novos Gestores - Região Sul”. O encontro será 

promovido entre os dias 27 e 28 de janeiro, em plataforma virtual, das 9h às 17h 

 

Presidente Scalco prestigia posse dos prefeitos Bernardo, na Amusep, Maciel, no 

Cimeiv, e Amado, no Cisamusep 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Darlan Scalco, 

prestigiou, em Maringá, a posse dos novos presidentes da Amusep (Associação dos 

Municípios do Setentrião Paranaense), do Cimeiv (Consórcio Público Intermunicipal 

para o Desenvolvimento Sustentável da Região do Vale do Médio Ivaí do Estado do 

Paraná) e do Cisamusep (Conselho Fiscal do Consórcio Público Intermunicipal de 

Saúde do Setentrião Paranaense). 

 

20/01/2021 

Abertas inscrições para o Programa AMP/Sebrae em “Gestão inovadora de 

municípios”, que começa em 15/02 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná), em parceria com a empresa Polis 

Civitas, estão desenvolvendo um novo e importante programa voltado às prefeituras: o 

“Gestão inovadora de municípios”. 



Criado para capacitar servidores públicos dos 399 municípios do Paraná, o programa é 

composto por 24 cursos - divididos em 6 grandes módulos - e é 100% on line. Possui 

carga horária total de 270 horas e utiliza metodologia inovadora, que alia teoria e 

prática. 

 

21/01/2021 

Ortigara alerta para golpe do WhatsApp 

envolvendo diretor-técnico da SEAB 

O secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, enviou ofício ao presidente da 

AMP (Associação dos Municípios do Paraná) Darlan Scalco, alertando os prefeitos e 

prefeitas do Estado quanto ao USO INDEVIDO do nome do diretor-técnico da 

secretaria, Rubens Niederheitann, por golpistas do WhatsApp. Usando indevidamente o 

nome e a fotografia do perfil de Rubens no WhatsApp, os golpistas estavam pedindo 

dinheiro a servidores e autoridades de prefeituras. 

 

25/01/2021 

“Seminário Novos Gestores – Região Sul”, que será entre os dias 27 e 28 de janeiro 

A CNM (Confederação Nacional de Municípios) convida os prefeitos e prefeitas do 

Paraná a se inscrever no “Seminário Novos Gestores - Região Sul”, com o apoio da 

AMP (Associação dos Municípios do Paraná). O encontro será promovido entre os dias 

27 e 28 de janeiro, em plataforma virtual, das 9h às 17h. 

 

27/01/2021 

AMP, Sebrae e Governo se reúnem para discutir Congresso dos Municípios e 

encontros do projeto "Desenvolve Paraná" e "Reinvente a sua Cidade" 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná), o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas) e o Governo do Estado se reuniram hoje para debater a 

realização do Congresso dos Municípios e dos encontros regionais que serão 

promovidos por meio da parceria desenvolvida entre as organizações. 

O Congresso dos Municípios é uma das ações previstas no convênio firmado entre a 

AMP e SEBRAE, em parceria com o Governo do Estado. O evento objetiva oferecer 

ferramentas técnicas aos prefeitos e colaboradores dos municípios. 
 

29/01/2021 

Programa AMP SEBRAE em Gestão Inovadora começa dia 19/02, às 8h 

O Programa AMP SEBRAE em Gestão Inovadora de Municípios terá início no dia 

19/02, às 8h, com um workshop do Módulo 1 sobre o tema Mindset Ágil de Gestão. O 

módulo será composto por quatro cursos on line que serão disponibilizados no formato 

de videoaulas, com livros didáticos e materiais complementares, após o workshop. 

 

FEVEREIRO 

 

02/02/2021 

Assembleia da AMP, dia 3/02, às 9h. Participem, prefeitos e prefeitas! 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, 

Darlan Scalco, convida os prefeitos e prefeitas do Estado a participar da Assembleia 

Geral Ordinária que a organização promoverá no próximo dia 3 de fevereiro, às 9h, em 

ambiente virtual (pelo Zoom) ou presencial (na sede da AMP, localizada na praça 

Osório, 400, 4 andar, no centro de Curitiba). 



04/02/2021 

Palestras on line, no dia 18, tratarão de dois temas sobre ITR: “Orientações para 

fiscalização” e “Orientações para municípios denunciados” 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) vai promover duas palestras on 

line GRATUITAS, no dia 18 de fevereiro, sobre temas ligados ao ITR (Imposto 

Territorial Rural): “Orientações para fiscalização” e “Orientações para municípios 

denunciados”. 

 

04/02/2021 

AMP e Sebrae apresentam Reinvente sua Cidade a municípios da Amop e Cantu 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e o Sebrae/Pr apresentaram, hoje à 

tarde (dia 6) aos prefeitos e lideranças da Amop (Associação dos Municípios do Oeste 

do Paraná) e da Cantuquiriguaçu, o projeto “Reinvente sua Cidade”. 

 

09/02/2021 

“Reinvente a sua cidade” já tem 59 municípios de todas as regiões; saiba como 

participar aqui 

As Diretorias da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e do Sebrae/PR (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná) comemoram: o 

“Reinvente sua Cidade” já conta com a participação de 59 municípios de todas as 

regiões do Estado. 

Resultado de parceria entre o Governo do Estado, a AMP e o Sebrae, o “Reinvente sua 

Cidade” toma como base o projeto de qualificação e treinamento “Desenvolve Paraná” e 

objetiva proporcionar aos municípios do Estado ações de fortalecimento e disseminação 

de políticas públicas, por meio do trabalho em rede, envolvendo as organizações 

municipais, o setor produtivo e o Governo do Estado. O programa foi criado com o 

objetivo de ajudar as prefeituras a sair da crise, agravada por conta da pandemia da 

covid-19, que se alastrou pelo mundo em 2020. È, portanto, uma ferramenta para o 

desenvolvimento econômico local, a geração de emprego/renda e o fortalecimento da 

governança nos municípios. 

 

11/02/2021 

Atenção: últimas inscrições para o Programa AMP/Sebrae em “Gestão inovadora 

de municípios” 

Os funcionários públicos dos municípios do Paraná que ainda não se inscreveram para 

os cursos do Programa AMP/Sebrae em “Gestão inovadora de municípios” devem ficar 

atentos e se apressar. As vagas para o Módulo 1 do curso são limitadas. 
 

16/02/2021 

AMP orienta prefeituras sobre decreto de Estado de Calamidade Pública no Paraná por 

mais 180 dias 

 

17/02/2021 

Prefeitos Junior Weiller e Edimar Santos 

protocolam chapa de consenso na eleição para AMP 

Os prefeitos reeleitos de Jesuítas, Junior Weiller, e de Santa Cecília do Pavão, Edimar Aparecido 

Pereira dos Santos, protocolaram hoje, em Curitiba, a chapa de consenso para a renovação dos 75 

integrantes do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e dos Comitês Permanentes da AMP 

(Associação dos Municípios do Paraná) no biênio 2021/2023. A eleição será promovida no dia 9 

de março. 



18/02/2021 

AMP convoca prefeitos e prefeitas para Assembleia Geral para eleição da nova 

Diretoria, no dia 9 de março, a partir das 8h30 

A Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) convoca os prefeitos e 

prefeitas do Estado a participar da Assembleia Geral Eleitoral que acontecerá das 8h30 

às 16h, no dia 9 de março de 2021, na sede da AMP (Praça Osório, 400, 4º andar, sala 

401, Curitiba/PR), para a eleição do seu Conselho Diretor, Conselho Fiscal e dos 

Comitês Permanentes no biênio 2021/2023. 

 

19/02/2021 

AMP apóia campanha Viva seu Município; saiba como gerar engajamento 

Como toda campanha de mobilização popular, o sucesso está em atingir o público-alvo 

e conquistar o objetivo de disseminar alguma informação. Assim, para alcançar com 

segurança a maior quantidade de pessoas, em meio ao crescimento de casos da Covid- 

19, as ações da campanha Viva Seu Município serão virtuais neste ano. A iniciativa é 

promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com AMP 

(Associação dos Municípios do Paraná) e as outras 27 entidades estaduais desde o ano 

de 2014. 

O engajamento dos munícipes estará condicionado à estratégia adotada. Por isso, a 

sugestão é seguir o passo a passo apresentado. 

 

19/02/2021 

Presidente Scalco abre Programa AMP/Sebrae em “Gestão inovadora de 

municípios” com workshop “Mindset ágil de gestão” 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Darlan Scalco, 

participou hoje da abertura do Programa AMP/Sebrae em “Gestão 

inovadora de municípios”, ocorrida por meio de workshop que abordou o tema 

“Mindset ágil de gestão”. Criado para capacitar servidores públicos dos 399 municípios 

do Paraná, o programa é composto por 24 cursos - divididos em 6 grandes módulos -, é 

100% on line e totalmente gratuito. 

 

23/02/2021 

Nota técnica do Comitê Interinstitucional Protetivo voltada aos prefeitos e 

prefeitas 

O Comitê Interinstitucional Protetivo de acompanhamento das medidas de prevenção à 

Covid-19 voltado às crianças e adolescentes produziu nota técnica para orientar os 

municípios no sentido de que todos os profissionais - incluindo funcionários 

administrativos e afins que trabalham no atendimento deste público - tenham prioridade 

na imunização. Essa medida tem a finalidade de assegurar que a população infanto- 

juvenil também seja priorizada e que também esteja protegida. 
 

24/02/2021 

Prefeitos de Jesuítas, Junior Weiller, e de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, 

protocolam chapa de consenso na AMP 

Os prefeitos reeleitos de Jesuítas, Junior Weiller, e de Santa Cecília do Pavão, Edimar 

Aparecido Pereira dos Santos, protocolaram hoje, em Curitiba, a chapa de consenso 

para a renovação dos 75 integrantes do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e dos 

Comitês Permanentes da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) no biênio 

2021/2023. A eleição será promovida no dia 9 de março. 



25/02/2021 

AMP debate renovação do convênio com Sebrae em reunião na CNM, em Brasília 

O candidato a presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de 

Jesuítas, Junior Weiller, esteve hoje em Brasília debatendo a renovação do convênio 

firmado pela organização com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas). Firmado pelo presidente da AMP, Darlan Scalco, o convênio 

possibilitou a criação dos projetos “Desenvolve Paraná” e “Reinvente a sua Cidade” e a 

sua implantação em todas as regiões do Estado. 

 

26/02/20121 

AMP requer apoio da PM em fiscalização do decreto da pandemia 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná)enviou ofício ao Governo do Estado 

requerendo o efetivo apoio da Polícia Militar do Estado para que, de forma organizada e 

conjunta, dê suporte aos municípios do Estado, na segurança e fiscalização das medidas 

determinadas no decreto estadual. 

 

MARÇO 

 

02/03/2021 

Abertas as inscrições para o 9º Prêmio Gestor Público Paraná 

Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). 

Com patrocínio da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), a premiação tem 

como tema “Assistência Social: Amparar e Capacitar para Crescer”. Os gestores 

públicos do Estado têm até 16 de julho de 2021 para inscrever projetos em execução de 

seus municípios, diretamente pelo site www.pgp-pr.org.br/inscricoes. 

 

02/03/2021 

Projeto “Reinvente a sua cidade” avança em varias regiões do Paraná 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná) estão colhendo os primeiros 

resultados do projeto “Reinvente a sua Cidade” - programa que objetiva proporcionar 

aos municípios do Estado ações de fortalecimento e disseminação de políticas públicas, 

por meio do trabalho em rede, envolvendo as organizações municipais, o setor 

produtivo e o Governo do Estado. 

 

03/03/2021 

Diretoria da AMP lamenta falecimento do ex-prefeito Ademir Mulon, de Cruzeiro 

do Sul 

A Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) lamenta profundamente o 

falecimento do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ademir Mulon. Prefeito por quatro 

mandatos, Mulon tinha 70 anos, era uma importante liderança municipalista e um dos 

gestores mais respeitados do movimento. 

 

05/03/2021 

Módulo II do Programa AMP/SEBRAE em Gestão Inovadora de Municípios 

começa no dia 8 

O Módulo II do Programa AMP/SEBRAE em Gestão Inovadora de Municípios começa 

no dia 8 de março, às 9h, e abordará o tema “Gestão de Tributos Municipais”. O 

lançamento do módulo será feito por meio de workshop online, ao vivo, das 9h às 12h, 

http://www.pgp-pr.org.br/inscricoes


com o professor Helton Kramer, procurador do Estado do Paraná e presidente da 

Comissão da Advocacia Pública da OAB-PR Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Paraná). 

 

05/03/2021 

AMP convida prefeitos e prefeitas para acompanhar eleição e posse da nova 

diretoria, no dia 9 de março, pelos seus canais virtuais 

A diretoria da AMP - Associação dos Municípios do Paraná tem a honra de convidar 

Vossa Excelência para participar da Assembleia Geral para Eleição e Posse do Conselho 

Diretor, Conselho Fiscal e Comitês Permanentes, Biênio 2021/2023, que acontecerá às 

09:00 horas, do dia 09 de março de 2021. 

Considerando o aumento dos números de casos de COVID-19, a edição do decreto 

estadual nº: 6.983/2021, do decreto municipal nº: 380/2021, determinando medidas 

restritivas de circulação, a cerimônia presencial será restrita à Comissão Eleitoral, 

Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Presidentes dos Comitês Permanentes da AMP, 

sendo que todos os demais estão convidados, a nos acompanharem, através dos nossos 

canais no Youtube (https://www.youtube.com/AMPPR) e Facebook 

https://www.facebook.com/AMP-Associa%C3%A7%C3%A3o-dos- 

Munic%C3%ADpios-do-Paran%C3%A1-334560663250298/), através dos quais, 

faremos a transmissão ao vivo da solenidade. 

 

08/03/2021 

Assembleia Geral de Eleição e Posse da AMP - Biênio 2021/2023 

Pedimos a compreensão de todos os prefeitos e prefeitas, em razão do Decreto Estadual, 

que suspendeu a realização de eventos, informamos que a Assembleia da AMP de 

Eleição e Posse Biênio 2021/2023 será realizada de forma virtual, com transmissão ao 

vivo em nossas redes sociais: 

 

10/03/2021 

Nova Diretoria da AMP toma posse, em Curitiba, e vai intensificar luta em defesa 

dos municípios 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) elegeu e empossou nesta terça-feira 

(dia 9), em Curitiba, sua nova diretoria. Encabeçada pelo prefeito reeleito de Jesuítas, 

Junior Weiller, a diretoria tem 75 integrantes e assumiu o compromisso de ampliar a 

luta em defesa do movimento municipalista paranaense. 

Weiller e o primeiro vice-presidente eleito, o prefeito de Santa Cecília do Pavão, 

Edimar dos Santos, pretendem manter a tradição da AMP de ser uma das organizações 

municipalistas mais atuantes do Brasil, em diálogo com o Governo do Estado, a 

Assembléia Legislativa, o Congresso Nacional e todos os demais órgãos da 

administração pública e do Legislativo, e prometem um trabalho intenso para ajudar os 

municípios a se desenvolverem e superarem a crise. 

 

10/03/2021 

Prefeitura de Cruzeiro do Oeste adere ao Reinvente Sua Cidade - da Crise à 

Oportunidade 

Cruzeiro do Oeste foi um dos municípios que aderiram ao programa Reinvente Sua 

Cidade - da Crise à Oportunidade, projeto desenvolvido por meio de parceria entre a 

AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e o Sebrae /PR (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para retomar o desenvolvimento econômico dos 

municípios em função da crise econômica e da pandemia da covid-19. 

http://www.youtube.com/AMPPR)
http://www.facebook.com/AMP-Associa%C3%A7%C3%A3o-dos-


16/03/2021 

Em reunião, associações respeitam ações dos prefeitos contra covid, 

e avaliam que compra e distribuição de vacinas deve ser do Governo Federal 

A diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) se reuniu com os 

representantes das 19 associações regionais de municípios, hoje, para tomar posição 

sobre a compra e a distribuição de vacinas contra a covid-19 pelos consórcios de 

prefeituras, autorizadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). 

O secretário-executivo da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), Gilberto Perre; e o 

diretor-geral da Secretaria Estadual de Saúde, Nestor Werner Junior, participaram do 

encontro. 

 

16/03/2021 

Presidente Juninho promete trabalho intenso e amplia diálogo com prefeitos 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Junior Weiller, mandou mensagem aos prefeitos e prefeitas do Estado informando que, 

depois de conversar com o ex-presidente, Darlan Scalco, vai manter e fortalecer as 

bandeiras da associação. Juninho também quer intensificar o trabalho em defesa das 

prefeituras e ampliar o diálogo com todos os gestores municipais. 

 

18/03/2021 

Inscreva-se para o Módulo III do Programa AMP SEBRAE em Gestão Inovadora 

de Municípios, que começa dia 29/03 

O Módulo III do Programa AMP - SEBRAE em Gestão Inovadora de Municípios 

começa no dia 29 de março, das 9h às 12h, com o tema Gestão e Gerenciamento de 

Projetos na Administração Pública. 

O lançamento do módulo será feito por meio de workshop online, ao vivo, com o 

professor Flávio Limberger. 

 

18/03/2021 

Associações respeitam ações dos prefeitos contra covid, e avaliam que compra de 

vacinas deve ser da União 

A diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) se reuniu com os 

representantes das 19 associações regionais de municípios, hoje, para tomar posição 

sobre a compra e a distribuição de vacinas contra a covid-19 pelos consórcios de 

prefeituras, autorizadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O secretário-executivo 

da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), Gilberto Perre; e o diretor-geral da Secretaria 

Estadual de Saúde, Nestor Werner Junior, participaram do encontro. 

 

25/03/2021 

Comunicado aos Prefeitos e Prefeitas 

O prefeito de Jesuítas e Presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), 

Júnior Weiller, atendendo orientação médica, segue em repouso, após ter sido 

positivado com a Covid-19. Seu estado de saúde é bom, tendo apenas sintomas leves e 

sem febre ou dores. A determinação dos médicos se dá, para que ele possa ter a sua 

condição física e imunidade plena, com a recuperação total e a eliminação do vírus, 

antes do retorno às atividades normais. O prefeito Júnior Weiller agradece as orações e 

mensagens de conforto e pede para que todos sigam tomando as medidas de proteção. 

 

25/03/2021 



AMP responde OAB/PR sobre vacinação no Paraná 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) enviou resposta ao presidente da 

OAB/PR (Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Paraná), Cassio Telles, 

explicando as ações desenvolvidas pela entidade e pelas prefeituras em relação à 

vacinação da população do Estado contra a covid-19, nos municípios do Paraná. 

 

26/03/2021 

AMP faz esclarecimentos sobre a compra de vacinas pelos municípios 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná faz alguns esclarecimentos sobre as 

compras de vacinas pelos municípios e disponibiliza vários materiais sobre o 

tema: Nota da CNM, Nota do Consórcio Paraná Saúde, proposta de Estatuto do 

Conectar, Nota da Rede Nacional de Consórcios Públicos, Nota do Conasems e o vídeo 

da 1ª Assembleia Geral do Consórcio Conectar. A AMP também enviou resposta ao 

pedido do presidente da OAB/PR, Cássio Lisandro Telles, sobre as ações desenvolvidas 

pela entidade no combate à covid-19. 

 

26/03/2021 

Em reunião da Acispar, presidente da AMP, Júnior Weiller, defende posição 

conjunta sobre vacinas e adverte gestores sobre riscos em compra 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, reafirmou hoje, em assembléia convocada pela Acispar (Associação dos 

Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná), posição tomada na 

semana passada por dirigentes e prefeitos de associações municipais de adotarem 

objetivo e posição homogêneos sobre a compra de vacinas. Juninho também alertou os 

prefeitos e prefeitas para tomarem cuidado com o risco de serem induzidos a infrações 

legais neste processo, que podem resultar em denúncias ou condenações do Ministério 

Público ou do Tribunal de Contas do Estado. 

 

26-03-2021 

Prefeito Maicol, de Pitanga, representa AMP em 

audiência da Assembléia sobre produção de oxigênio 

O presidente da Comissão de Saúde da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e 

prefeito de Pitanga, Maicol Barbosa, representou a organização na audiência pública 

promovida pela Assembléia Legislativa sobre o tema “Reativação da Fábrica Araucária 

Nitrogenados S /A para Produção de Oxigênio Hospitalar”. O tema foi proposto pelo 

deputado estadual Tadeu Veneri. 

 

29/03/2021 

Comitê pede que responsáveis pelo atendimento dos jovens em situação de 

acolhimento tenham prioridade na imunização 

O Comitê Interinstitucional Protetivo de acompanhamento das medidas de prevenção à 

Covid-19, voltado às crianças e adolescentes, reitera o pedido para que os prefeitos e 

prefeitas priorizem, na imunização contra a doença, os adultos responsáveis pelo 

atendimento dos jovens em situação acolhimento. Essa medida objetiva assegurar que a 

população infanto-juvenil também seja priorizada e esteja protegida. A AMP integra o 

comitê. 

 

30/03/3021 

AMP destaca esforço dos municípios contra pandemia e repudia voto contrário do 

deputado Homero Marchese  a estado de calamidade pública 



A Diretoria da AMP (Associação dos Municípios) destacou hoje o esforço dos 399 

prefeitos e prefeitas do Estado nas suas ações de enfrentamento à pandemia da covid-19 

e condenou a manifestação do deputado estadual Homero Marchese (PROS), em sessão 

na Assembleia Legislativa do Paraná, que votou contra o projeto que pede a decretação 

do estado de calamidade pública nos municípios do Estado. 

 

30/03/3021 

Inscrições para Curso de Fiscalização e Cobrança do ITR 

para municípios conveniados terminam dia 2 de abril 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) informa que terminam no dia 2 de abril 

as inscrições para o Curso de Fiscalização e Cobrança do ITR (Imposto Territorial 

Rural). 
 

ABRIL 

01/04/2021 

Em reunião com ministro Tarcisio, presidente da AMP 

defende licitação do pedágio transparente e tarifa mais barata 

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, participou, em Cascavel, da 

nova rodada da negociação que definirá a modelagem dos novos pedágios no Paraná 

pelos próximos 30 anos, com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes 

de Freitas. 

 

07/04/2021 

Governo e AMP pedem que prefeituras 

acelerem vacinação e lancem dados no sistema 

O Governo do Paraná e a AMP (Associação dos Municípios do Paraná) estão pedindo 

aos prefeitos e prefeitas que vacinem a população o mais rapidamente possível, 

eliminando os estoques nos seus municípios, e coloquem esta informação no sistema 

que o Estado criou para acompanhar o processo. A intenção do governo e da AMP é que 

o Paraná mostre sua eficiência na vacinação e, com isso, possa receber novas doses do 

produto o mais rapidamente possível. 

 

07/04/2021 

AMP discute pavimentação asfáltica com 

pedras irregulares em todos os municípios 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, e o vice-presidente da Associação e prefeito de Santa Cecília do Pavão, 

Edimar dos Santos, reuniram-se com o secretário de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento, Norberto Ortigara, para apresentar a proposta de Pavimentação 

Asfáltica Sobre Pedras Irregulares a todos os municípios do Estado. Isso será possível 

por com recursos a fundo perdido, por meio de convênio com a Seab. 
 

09/04/2021 

Presidente Juninho participa de vídeoconferência 

para a posse da nova Diretoria da Amsulep 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou da videoconferência de eleição e posse da nova Diretoria da 

Amsulep (Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná). 

 

12/04/2021 



Prefeito de Nova Esperança do Sudoeste visita AMP 

O prefeito de Nova Esperança do Oeste, Jaime Stang, visitou a sede da AMP 

(Associação dos Municípios do Paraná). Recebido pelo secretário-executivo da AMP, 

João Vinicios Ribeiro de Souza, o prefeito estava acompanhado pelo vereador Nilson 

José Formaio, pelo ex-prefeito de Brasilândia do Sul, Márcio Marcolino, e pelo 

advogado Ronaldo Olmo. 

 

12/04/2021 

AMP participa de audiência em defesa do Banco do Brasil 

O secretário-executivo da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Joao Vinicios 

Ribeiro de Souza, representou a organização na audiência pública promovida pelo 

deputado estadual Tadeu Veneri (PT) sobre o tema “Em Defesa do Banco do Brasil.” 

 

13/04/2021 

AMP participa de assinatura de memorando entre 

Invest Paraná e Fonplata que garantirá recursos a municípios 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou da cerimônia de assinatura do memorando de entendimento 

entre a Invest Paraná e o Fonplata Banco de Desenvolvimento. O documento objetiva 

realizar ações, estudos e análises para estruturar possíveis linhas de crédito para o 

Estado e os municípios. 

 

14/04/2021 

Diretorias da AMP e do Sebrae-PR discutem 

renovação do projeto “Desenvolve Paraná” 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, e o vice-presidente da Associação e prefeito de Santa Cecília do Pavão, 

Edimar dos Santos, reuniram-se com a Diretoria do Sebrae/Pr (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná) para debater a renovação do 

convênio relativo ao programa “Desenvolve Paraná”. 

 

14/04/2021 

Programa Mais Cidades II garantirá 

R$ 500 milhões aos municípios, a fundo perdido 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, e o vice-presidente da Associação e prefeito de Santa Cecília do Pavão, 

Edimar dos Santos, participaram, no Palácio Iguaçu, da cerimônia de lançamento do 

Programa Mais Cidades II. Trata-se do maior programa de investimentos da história a 

fundo perdido em benefício dos municípios do Estado. 

 

15/04/2021 

AMP e BRDE discutem recursos para 

precatórios e fundos de pensão dos municípios 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, visitou hoje o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE (Banco 

Regional do Extremo Sul), Wilson Bley Lipski. O vice-presidente do banco afirmou que 

o BRDE está disposto a oferecer recursos, com boas taxas de juros, para os municípios 

solucionarem suas dívidas com precatórios e fundos de pensão. 

 

15/04/2021 



Cosems/PR discute aplicação de vacinas 

e saúde pública nos municípios com AMP 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, recebeu hoje a visita da secretária-executiva do Cosems/PR (Conselho 

de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná), Leila Pilometto; e da consultora Marina 

Martins Santos. As duas discutiram com o presidente o cenário de aplicação das vacinas 

contra a covid-19 no Estado e o estreitamento da parceria entre a AMP e o Cosems/Pr, 

presidido pelo secretário de Saúde de Mangueirinha, Ivoliciano Leonarchik. O 

presidente da AMP estava acompanhado da assessoria Jurídica da Associação, Francine 

Frederico. 

 

15/04/2021 

Curso EaD sobre nova Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos, de 23/04 a 9/07 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e o IPZ promoverão, entre os dias 

23/04 e 9/07, curso EaD sobre o tema “Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei Federal n. 14.133/2021)”. Será entre os dias 23/04 e 09/07, das 

14h às 17h, totalizando 36 horas - 24 horas de aulas teóricas e 12 horas de oficinas 

práticas. 

 

16/04/2021 

Presidente Júnior Weiller, da AMP, participa 

de reunião do Conselho Político da CNM 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou da reunião virtual do Conselho Político da CNM 

(Confederação Nacional de Municípios). Conduzida pelo presidente da CNM, Glademir 

Aroldi, a webconferência discutiu a escolha de representante por região para a reunião 

com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; o fechamento das agências do Banco do 

Brasil; a Proposta de Emenda Constitucional do mínimo da educação em 2020; o 

Comitê do ISS (TGOA); e as pautas municipalistas que tramitam no Congresso 

Nacional. 

 

19/04/2021 

Secretário-executivo da AMP participa de 

webconferência com ministro da Saúde, Marcelo Queiroga 

O secretário-executivo da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), João Vinicios 

Ribeiro de Souza, participou hoje da reunião virtual promovida pela CNM 

(Confederação Nacional de Municípios) com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. 

Na pauta da reunião, que teve a participação de representantes de todas as associações 

estaduais de municípios, a aplicação das vacinas pelos municípios. Vinicios representou 

na webconferência o presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller. 

 

20/04/2021 

Presidente Júnior Weiller participa do lançamento 

do Programa Pacote Social para população paranaense 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou no Palácio Iguaçu, em Curitiba, ao lado do governador Carlos 

Massa Ratinho Junior, do lançamento do Pacote Social do Governo do Estado. 

Conduzido pela secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, o 



programa vai investir R$ 109 milhões no atendimento à população de baixa renda e em 

políticas sociais de emprego e proteção a crianças, idosos e famílias menos favorecidas. 

 

20/04/2021 

Prefeitas Valdete, de Pérola, e Maria Helena, de Cruzeiro 

do Oeste, debatem eventos para as mulheres na AMP 

O secretário-executivo da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), João Vinícios 

Ribeiro de Souza, recebeu hoje a visita das prefeitas de Pérola, Valdete Carlos Oliveira 

Gonçalves da Cunha, e de Cruzeiro do Oeste, Maria Helena Bertoco Rodrigues. 

 

23/04/2021 

Presidente Júnior Weiller representa AMP na 

inauguração de trecho da PR-323, em Umuarama 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou da inauguração da duplicação de trecho da PR-323, em 

Umuarama. O investimento de mais de R$ 120 milhões na obra garantirá quilômetros 

de terceira faixa, agilidade ao tráfego e segurança aos usuários. 

 

23/04/2021 

Presidente Júnior Weiller recebe prefeito 

de Assis Chateaubriand, Valter Correia 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, recebeu hoje a visita do prefeito de Assis Chateaubriand, Valter 

Aparecido Souza Correia. Acompanhado do administrador Geral e Finanças da 

prefeitura, João José Guedes, o prefeito discutiu com Juninho as ações desenvolvidas na 

sua gestão e o trabalho da AMP em defesa dos municípios do Paraná. 

 

27/04/2021 

Vice-presidente da AMP, Edimar Santos, representa prefeitos 

no lançamento do Programa Banco do Agricultor Paranaense 

O vice-presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa 

Cecília do Pavão, Edimar dos Santos, representou os prefeitos do Estado no lançamento 

do Programa Banco do Agricultor Paranaense, hoje, em Curitiba. Trata-se de um 

programa de crédito com juros subsidiados pelo Governo do Estado, totalizando R$ 500 

milhões, que objetiva alavancar investimentos em diversas atividades agropecuárias, 

além de promover inovação tecnológica, sustentabilidade, geração de emprego e 

melhoria da competitividade do produto paranaense. 

 

MAIO 

03/05/2021 

Presidente Júnior Weiller acompanha reunião do Conselho Político da CNM 

 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou de reunião do Conselho Político da CNM (Confederação 

Nacional de Municípios). Junto com o presidente da CNM, Glademir Aroldi, e dos 

dirigentes das demais associações estaduais, Juninho debateu o parcelamento especial da 

Previdência e a regularização fundiária, que agora é responsabilidade dos municípios, 

entre outros temas.  

 

10/05/2021 

 

AMP discute pavimentação asfáltica com  

pedras irregulares e novo modelo de pedágio 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 



Júnior Weiller, e o vice-presidente da Associação e prefeito de Santa Cecília do Pavão, 

Edimar dos Santos, reuniram-se com o secretário de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento, Norberto Ortigara, para apresentar a proposta de Pavimentação Asfáltica 

Sobre Pedras Irregulares a todos os municípios do Estado. Isso será possível por com 

recursos a fundo perdido, por meio de convênio com a Seab.  

 

 

11/05/2021 

Governo e municípios ajustam estratégias para acelerar vacinação 

O Governo do Paraná reuniu, por videoconferência, prefeitos, secretários municipais de 

saúde, diretores de Regionais de Saúde e da Casa Civil para intensificar a vacinação 

contra a Covid-19.  

 

 

11/05/2021 

Presidente Júnior Weiller participa de 

 reunião do Conselho Político da CNM 

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, participou da reunião virtual 

do Conselho Político da CNM (Confederação Nacional de Municípios). Conduzida pelo 

presidente da CNM, Glademir Aroldi, a webconferência discutiu a escolha de 

representante por região para a reunião  com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; o 

fechamento das agências do Banco do Brasil; a Proposta de Emenda Constitucional do 

mínimo da educação em 2020; o Comitê do ISS (TGOA); e as pautas municipalistas que 

tramitam no Congresso Nacional. 

 

26/05/2021 

Diretorias da AMP e do Sebrae-PR  

intensificam projeto “Desenvolve Paraná” 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, e o vice-presidente da Associação e prefeito de Santa Cecília do Pavão, 

Edimar dos Santos, reuniram-se com o diretor-superintendente do Sebrae/Pr 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná), Vitor Tioqueta,  

para debater a renovação do convênio  relativo ao programa “Desenvolve Paraná” e o 

“Reinvente a sua Cidade”, que está auxiliando os municípios a se recuperarem da crise 

gerada pela pandemia da covid-19.  

 

JUNHO 

09/06/2021 

AMP inicia pela Amocentro implantação  

de projeto de certificação de orgânicos 

O secretário-executivo da AMP (Associação de Municípios do Paraná), João Vinícios de 

Souza, reuniu-se com o presidente da Amocentro (Associação dos Municípios do Centro 

do Paraná) e prefeito de Pitanga, Maicol Callegari. Discutiram a capacitação de técnicos 

para a certificação de produtos orgânicos nos municípios da região, por meio do Tecpar 

(Instituto de Tecnologia do Paraná). A Amocentro é a primeira associação do Paraná que a 

AMP conversa, com este objetivo. 

14/06/2021 

Presidente Júnior debate aceleração dos  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos municípios 

 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou de videoconferência, hoje, para debater a parceria firmada entre 

a Associação e o Cedes-PR (Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico Social 

do Paraná) para a territorialização e aceleração dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) nos municípios do Estado. O objetivo é implementar os ODS em todos os 



399 municípios do Paraná, por meio das associações de municípios, sob o comando da 

AMP. 

 

15/06/2021 

Diretorias da AMP e da Amlipa debatem  

ações comuns em defesa dos municípios 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, reuniu-se com o presidente da Amlipa (Associação dos Municípios do 

Litoral do Estado) e prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, para debater o 

desenvolvimento de ações comuns em benefício dos municípios. Todos os prefeitos do 

Litoral também participaram da reunião.  

 

JULHO 

 

05/07/2021 

Presidente Júnior Weiller, da AMP, participa  

de nova reunião do Conselho Político da CNM 

 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou de nova reunião virtual do Conselho Político da CNM 

(Confederação Nacional de Municípios). Conduzida pelo presidente da CNM, Paulo 

Ziulkoski, a webconferência discutiu, entre outros temas, o pagamento do piso nacional 

dos enfermeiros, o custeio das organizações municipalistas e a dívida previdenciária dos 

municípios. 

 

AGOSTO 

 

04/08/2021 

Técnicos discutem com Júnior Weiller 

planos de implantação do ICMS Ecológico  

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou de reunião com os técnicos Marcelo e Leila Cristina Lubas, da 

empresa Nativa do Brasil, para discutir os planos de implantação do ICMS Ecológico nos 

municípios. Hoje, anualmente, 251 cidades recebem R$ 400 milhões do ICMS Ecológico, 

mas o número pode aumentar se os municípios tiverem planos bem formulados. 

04/08/2021 

AMP amplia diálogo com Procuradoria 

Geral do Ministério Público do Paraná 

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, representou os prefeitos do 

Estado em reunião virtual com as participações do procurador-geral de Justiça do 

Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia, e dos promotores de Justiça Leonardo 

Busatto (CAOP – Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça – Proteção ao 

Patrimônio Público), Bruno Sérgio Galati (Subprocurador-Geral de Justiça) e Maurício 

Kalache (CAOP – Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça – Ordem 

Tributária e Patrimônio Público). 

 

04/08/2021 

Municípios que não atingiram índice da  

educação devem pedir reconsideração ao TCE 

Um grupo de técnicos da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), de associações 

regionais de municípios e do Tribunal de Contas do Estado reuniu-se para debater a 

situação dos municípios que não conseguiram atingir o índice constitucional da educação 

em 2020.  

 

05/08/2021 



AMP e AMM trocam experiências para  

ampliar o fortalecimento dos municípios 

O presidente da AMP (Associação de Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, Júnior 

Weiller, reuniu-se com o presidente da AMM (Associação Mineira de Municípios), Julvan 

Lacerda, em Belo Horizonte, para discutir a troca de experiências entre as duas 

organizações.  

 

05/08/2021 

AMP firma convênio para regularização 

fundiária nos municípios do Paraná 

O presidente da AMP (Associação de Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, Júnior 

Weiller, reuniu-se com o diretor-geral da Legaliza, Ewerton dos Santos, para viabilizar o 

Programa de Regularização Fundiária nos municípios do Paraná. Por meio do programa, 

será possível legalizar a situação dos imóveis irregulares perante os municípios, 

garantindo ao proprietário acesso aos título definitivo registrado no Cartório de Imóveis 

das cidades. 

05/08/2021 

Júnior Weiller representa municípios  

em Fórum Político da ONU, Unitar e OCDE 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, representou os 399 prefeitos do Estado no Fórum Político de Alto Nível 

promovido pela ONU (Organização das Nações Unidas)/Unitar (Instituto das Nações 

Unidas para Formação e Pesquisa), OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e pelo Governo do Paraná. 

 

06/08/2021 

G Arte pede apoio a projeto que apresentará  

peças teatrais a crianças das escolas públicas 

 

O secretário-executivo da AMP, João Vinícios de Souza, recebeu a visita do secretário e 

do tesoureiro da G Arte - Múltiplo Cultural, respectivamente Giovani Cesconetto e 

Adriano Vogue. Os dois pediram o apoio da AMP ao seu projeto de apresentar nove 

espetáculos teatrais a crianças das escolas públicas municipais por meio virtual, 

incentivando os alunos a consumir cultura. A ARTE - Múltiplo Cultural é a união de 9 

empresas do segmento de produções, formação e promoções artísticas de Curitiba.   

 

06/08/2021 

Reunião virtual com associações inicia 

digitalização dos sinais de TV nos municípios 

A Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e a Seja Digital promoveram 

reunião com os representantes das 19 associações regionais de municípios para discutir a 

digitalização dos sinais de TV nos municípios do Paraná.  

A reunião foi aberta pelo presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, que 

pediu o apoio dos prefeitos ao processo, conduzido no Brasil pela Seja Digital, sob 

orientação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e do Ministério das 

Telecomunicações. 

 

24/08/2021 

 

AMP abre, nesta terça-feira (dia 24), em Curitiba, o 1º Encontro das Prefeitas do 

Paraná 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller; o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior; a presidenta do 

Conselho da Mulher da AMP e prefeita de Pérola, Valdete Oliveira Gonçalves da Cunha; 

e o vice-presidente da AMP e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar dos Santos; 



abrem nesta terça-feira (dia 24), no Hotel Bourbon, em Curitiba, o 1º Encontro das 

Prefeitas do Paraná.  

 

25/08/2021 

Presidente Júnior Weiller e presidentes de  

associações discutem recomposição salarial de servidores 

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, reuniu-se ontem com os 

dirigentes das 19 associações regionais de municípios do Estado para discutir a  

recomposição salarial de servidores municipais na pandemia (LC nº: 173/2020) e os 

impactos da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e TCE (Tribunal de Contas do 

Paraná, em relação às ADIs nº: 6.450 e 6.525. 

 

 

SETEMBRO 

14/09/2021 

AMP produz nota técnica com orientações sobre  

planejamento e implantação da Agenda 2030 e dos 17 ODS 

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) está disponibilizando aos prefeitos e 

prefeitas do Estado nota técnica contendo informações detalhadas sobre o planejamento e 

a inclusão da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos 

municípios. 

 

27/09/2021 

AMP estuda parceria com Câmara Brasil  

Korea para garantir investimentos nos municípios  

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, reuniu-se com representantes 

da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Korea para discutir a formação de uma parceria 

destinada a garantir investimentos para o desenvolvimento dos municípios do Paraná. 

27/09/2021 

AMP mobilizará prefeituras para Censo 2022 

O presidente da AMP w prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, recebeu a visita do diretor 
regional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Sinval dos Santos, e do 

coordenador operacional do Censo 2022 no Paraná, Elias Guilherme Ricardo. A AMP vai 

mobilizar as 399 prefeituras do Estado para garantir a logística necessária à equipe de 

técnicos contratada pelo IBGE para o Censo 2022, cujos recursos já estão assegurados. 

27/09/2021 

AMP apóia o programa “Prefeito Amigo da Criança” 

 

A AMP assumiu o compromisso de apoiar, entre os gestores municipais, o Programa 

Prefeito Amigo da Criança, promovido pela Fundação Abrinq. O objetivo do programa é 

garantir que haja compromisso político e atuação intersetorial para o desenvolvimento de 

uma política articulada e qualificada em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes.  

OUTUBRO 

1/10/2021 

Presidente Júnior discute agenda municipalista com presidente do TCE, Fabio 

Camargo 

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, reuniu-se com o presidente do 

Tribunal de Contas do Estado, Fabio Camargo, para discutir a decisão do STF (Supremo 

Tribunal Federal) de anular o acordão do TCE 447230-202. Júnior discutiu também a 

situação dos municípios que não atingiram o índice mínimo de 25% na Educação, durante 

a pandemia da covid-19. 

04/10/2021 

Webconferência na Amocentro, promovida pela  

AMP e Tecpar, inicia treinamento sobre orgânicos 

Um workshop virtual marcou o início do treinamento oferecido pelo Tecpar (Instituto de 



Tecnologia do Paraná) a técnicos dos municípios da região da Amocentro (Associação dos 

Municípios do Centro Paraná).  

O evento foi promovido pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e pelo Tecpar  

como parte do convênio firmado entre as duas organizações para garantir a certificação de 

produtos orgânicos, a geração de empregos e renda e a melhoria da qualidade das 

mercadorias ofertadas à população.  

 

04/01/2021 

AMP  e CRA/PR  estudam ferramenta de apoio a governos municipais 

 

A AMP e a Câmara de Gestão Pública do CRA-PR (Conselho Regional de Administração 

do Paraná) estão estudando a formação de  parceria para ofertar, às 399 prefeituras do 

Estado, o IGM (Índice de Governança Municipal). Lançado em 2016, o IGM é uma 

ferramenta do Sistema CFA/CRA e foi criado para auxiliar os gestores públicos a 

entender - por meio de dados consolidados - as possíveis oportunidades de melhorias em 

seus municípios. 

 

 

04/10/2021 

AMP recomenda cumprimento da decisão do STF  

quanto à recomposição dos servidores municipais 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, reuniu-se com os dirigentes das 19 associações regionais de municípios do 

Estado, com o diretor regional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

Sinval dos Santos; e com o representante do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, Ian 

Lucena Sonda.  

 

05/10/2021 

 

Presidente Júnior representa prefeitos no lançamento da AGEUNI, para promover o 

desenvolvimento regional homogêneo e sustentável no Paraná 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou lançamento das Agências Regionais de Desenvolvimento 

(Ageuni). Elas  objetivam o desenvoLvimento socioeconômico sustentável e homogêneo e 

o  aumento da competitividade das empresas e entes locais paranaenses, com agregação de 

tecnologia aos processos de produção de bens e serviços e fazem parte do Programa de 

Estímulo às Ações de Integração Universidade, Empresa, Governo e Sociedade 

 

 

06/10/2021 

Presidente Júnior participa de reunião do  

Fórum Metropolitano de Combate à Covid-19  

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, participou de nova reunião do 

Fórum Metropolitano de Combate à Covid-19. Representando os prefeitos do Estado e o 

Conselho Político da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Júnior discutiu a 

agenda municipalista que tramita no Congresso Nacional, ao lado do diretor da CNM 

Joarez Henrichs.  

 

07/10/2021 

Júnior discute investimentos para geração de empregos e renda nos municípios em 

reunião com Invest Paraná 

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, reuniu-se com a Diretoria da 

Invest Paraná. Com o presidente José Bekin, Júnior discutiu a aplicação de recursos para o 

desenvolvimento dos municípios do Estado, gerando empregos e renda. A Invest vai 

construir uma agenda com as associações e municípios para falar sobre seus projetos de 



desenvolvimento.  

 

11/10/2021 

AMP e Governo do Paraná discutem, com empresários estrangeiros, investimentos 

nos municipios 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, junto com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e os demais 

integrantes da missão técnica que participa da Expo Dubai, a maior feira de negócios do 

mundo, almoçaram hoje com empresários estrangeiros para mostrar as potencialidades 

dos municípios do Estado, criar perspectivas reais de investimento no Paraná e, 

consequentemente, fomentar a geração de renda e emprego para os paranaenses. 

19/10/2021 

Presidente Júnior recebe visita de representante do Instituto Gestão Brasil 

O presidente da AMP (Associação de Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, Júnior 

Weiller, recebeu a visita de representantes do Instituto Gestão Brasil, que oferece 

ferramentas gratuitas para aperfeiçoar e acelerar os processos na área de gestão ambiental 

nos municípios. 

25/10/2021 

Presidente da AMP, Júnior Weiller,  

participa de reunião do Conselho Político da CNM 

 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, participou hoje de nova reunião do Conselho Político da CNM 

(Confederação Nacional de Municípios). Conduzida pelo presidente da CNM, Paulo 

Ziulkoski, a reunião serviu para o debate de temas importantes da agenda municipalista, 

como a articulação da aprovação de matérias de interesse das prefeituras no Congresso 

Nacional. 

NOVEMBRO 

 

04/11/2021 

Prefeituras deverão informar custos da sexta aula à SEED até 18/11; governo 

garante que cobrirá custos 

A Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) promoveu, hoje, reunião 

virtual com os dirigentes das 19 associações regionais de municípios e o secretário de 

Estado da Educação, Renato Feder. O tema da reunião foi a sexta aula para o ensino 

médio, que terá de ser incluída a partir de fevereiro de 2022, em respeito à Lei 

13415/2017.  

 

11/11/2021 

AMP, Sebrae/PR e Governo discutem  

renovação do Programa “Desenvolve Paraná” 

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, 

Júnior Weiller, reuniu-se com o gerente da Unidade de Ambiente e Negócios 

Empresariais do Sebrae/PR, Luiz Antonio Rolim de Moura, e com o coordenador de 

Negócios Institucionais do Sebrae/PR, Rodrigo Viana, para discutir a renovação do 

programa “Desenvolve Paraná”, que objetiva proporcionar aos municípios do Estado 

ações de fortalecimento e disseminação de políticas públicas. 

 

12/11/2021 

TCE/PR acata decisão do STF e proíbe  

recomposição salarial dos servidores municipais 

 

O Tribunal de Contas do Paraná confirmou orientação dada pela AMP (Associação dos 

Municípios do Paraná), em agosto, no sentido de que as prefeituras se abstenham de 



conceder a recomposição inflacionária a que faz menção o artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal, durante a vigência da Lei Complementar nº 173/20, ou enquanto 

prevalecer a decisão proferida. 

 

12/11/2021 

Governador Ratinho Junior garante apoio  

a todos os municípios atingidos por vendaval 
O governador Carlos Massa Ratinho Junior gravou um vídeo ao lado do presidente da AMP 

(Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, sobre a decisão do 

Governo do Estado de determinar, anteontem, que municípios que decretarem situação de 
emergência ou calamidade em decorrência dos prejuízos provocados pelo temporal que atingiu o 

Oeste, Noroeste e Norte do Estado tenham moratória no pagamento de financiamentos contratados 

com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e a Fomento Paraná, além de 
acesso a crédito novo para obras de reconstrução. 
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