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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Moacyr Fadel é eleito novo presidente da AMCG
O prefeito do município de Castro, Moacyr Fadel foi eleito e empossado no dia 15 de 
janeiro como presidente da AMCG. A eleição ocorreu por aclamação, já que somente 
uma chapa foi inscrita para o pleito. Em cerimônia realizada no Conservatório 
Musical Maestro Paulino, Fadel adiantou que pretende criar uma pauta municipalista 
para atuar a frente da entidade. “Somos fortes, e, juntos, seremos protagonistas”, 
destacou. Em seu discurso de posse, o novo presidente da AMCG recordou a sua 
atuação a frente da entidade na gestão 2006-2007 e também como presidente da 
Associação dos Municípios do Paraná (AMP) em duas gestões, de 2007 a 2010. 
“Conseguimos conquistas muito importantes, inclusive nacionalmente, como a 
implementação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 1%”, exultou, 
adiantando que há novos desafios a superar, primeiramente com a prevenção do 
covid-19 e vacinação dos munícipes. 

Nova chapa 2021-2022
Foram empossados ainda a prefeita de Carambeí, Elisângela Pedroso como 
vice-presidente, o prefeito de Piraí do Sul Henrique Carneiro como tesoureiro, e a 
prefeita de Imbaú Dayane Sovinski como secretária. Esta teve seu secretário de 
governo, Marcos Paulo, como representante já que não pode comparecer à 
cerimônia. “O grande desafio é fazer que os novos prefeitos entendam a importância 
da AMCG. Por isso escolhemos estes nomes para compor a chapa”, explicou o 
prefeito de Castro. A vice-presidente da AMCG se colocou a disposição para “lutar 
junto pela região”. “Entrei na chapa para ser companheira dos prefeitos nas causas 
regionais”, disse. Presente na cerimônia, o novo tesoureiro também se comprometeu. 
“Com certeza vamos trabalhar pelo desenvolvimento dos Campos Gerais”, adiantou.



Ano VIII - Edição I de 2021 / Distribuição Eletrônica
Jornalista responsável: Luciane Rosas - MTB 6541 ( imprensa@amcg.com.br ) | Diagramação: James Robson França

AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Região recebe 7.880 doses da vacina contra Covid-19
Os municípios dos Campos Gerais receberam no dia 19 de janeiro as primeiras doses da vacina 
Coronavac, contra o covid-19. Em Ponta Grossa, a entrega foi para as Prefeituras que compõe a 
3ª Regional de Saúde, e em Telêmaco Borba para aquelas que fazem parte da 21ª Regional. 
“Era um momento muito aguardado. Agora poderemos dar início a vacinação em nossos 
municípios”, exultou a presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), o 
prefeito de Castro Moacyr Fadel. Os prefeitos dos municípios de Carambeí Elisângela Pedroso, 
de Piraí do Sul Henrique Carneiro, e de Sengés Nelson Pezinho participaram da cerimônia de 
recebimento em Ponta Grossa. “Nossos municípios hoje vão vacinar uma pessoa na área da 
saúde, para simbolizar todo este pessoal que está na luta há dez meses”, explicou a prefeita de 
Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt. A 3ª Regional de Saúde recebeu nesta primeira leva seis mil 
doses para serem distribuídas nos seus doze municípios, e 1.880 para os sete municípios da 21ª 
Regional de Saúde “Já é um início. Um alento para nossos munícipes”, avalia Fadel. 

AMCG recebe prefeito de Piraí do Sul
Os projetos de engenharia desenvolvidos pela AMCG foram apresentados no dia 21 de 
janeiro ao prefeito de Piraí do Sul Henrique Carneiro. Acompanhado pelo secretário de 
Planejamento Ricardo Lopes, o gestor solicitou informações sobre os convênios, bem 
como sobre suas funções como novo tesoureiro da entidade. “Estamos planejando alguns 
projetos para o desenvolvimento do município. Os profissionais da AMCG puderam 
colaborar inicialmente com ideias e dicas sobre mobilidade urbana, plano diretor, além 
de paisagismo e urbanismo”, explicou Carneiro. O engenheiro Lucas Hyczy apresentou os 
planos já desenvolvidos pela AMCG, por meio de convênio aos municípios associados. 
Revisão de Planos Diretores, Plano de Arborização, de Saneamento Básico, Habitação de 
Interesse Social e de Mobilidade estão entre os projetos realizados.
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Programas habitacionais são apresentados para Associações
O Governo do Estado do Paraná apresentou no dia 25 de janeiro o programa habitacional 
‘Casa Verde Amarela’ aos representantes das Associações de Municípios Microrregionais. 
Por meio de webconferência, presidentes e diretores executivos foram informados sobre 
prazos e projetos que podem ser contemplados no programa federal, que substitui o 
Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.  “A diferença entre os programas é que o Casa Verde 
Amarela compreende o déficit habitacional em todas as suas vertentes”, explicou o 
secretário nacional de habitação Alfredo Santos, destacando que, além da produção de 
novas moradias, há questões de melhorias e regularização fundiária, por exemplo. O 
governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou a importância dos projetos nos 
municípios, que são cruciais na angariação dos recursos dos programas. “Principalmente 
os novos gestores devem se atentar na elaboração dos projetos. Com organização e 
agilidade, os municípios podem receber os recursos do programa”, avalia. O presidente da 
AMCG, Moacyr Fadel representou a região durante a webconferência.  “Temos que nos 
atentar aos recursos que nossos municípios podem ter acesso. A questão habitacional é 
de suma importância, e em nossa região também contamos com diversas problemáticas, 
como os processos de regularização fundiária, que podem ser sanadas ao acessar o 
programa”, destaca, adiantando que todas as informações serão repassadas aos 
municípios associados.

Gestores da AMCG participam de seminário da CNM
Inédito no formato virtual, em atenção à pandemia da Covid-19, a edição 2021 do 
Seminários Novos Gestores ocorreu nos dias 27 e 28 de janeiro para gestores da região Sul 
do Brasil. Prefeitos, vereadores, secretários e demais servidores municipais puderam 
participar do evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Desde 
2004, após cada eleição municipal, os seminários são realizados gratuitamente. Na 
programação conteúdo técnico, orientações e principais pautas de interesse dos 
Municípios para ajudar especialmente os recém-eleitos nos desafios da gestão municipal 
e integra-los na atuação do movimento municipalista a nível nacional. 
 


