Associações dos Municípios do Paraná -

Presidente Scalco cumprimenta prefeitos e os convida a participar do
“Desenvolve Paraná” para recuperar economia dos municípios
AMPr Notícias
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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". Veja a mensagem do presidente a respeito AQUI. O "Desenvolve
Paraná" é um amplo programa de treinamento e de qualificação voltado aos servidores das 399
prefeituras, câmaras de vereadores, 19 associações regionais de municípios do Estado e
integrantes do setor privado. O projeto é iniciativa da AMP e do Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná), com o apoio do Governo do Estado. O
"Reinvente sua Cidade" toma como base o "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
com vistas à recuperação econômica por causa da covid-19. Para isso, estão sendo realizados
encontros em todas as regiões do Estado. Veja o site do projeto "Desenvolve Paraná":
https://desenvolveparana.org.br/ Durante cinco dias seguidos, entre 5 e 9 de outubro, por meio do
"Reinvente a sua cidade", foram promovidos nove encontros envolvendo 877 participantes de 263
municípios de todas as regiões do Estado. Veja aqui o site do projeto:
https://www.sebraepr.com.br/reinventesuacidade/#dataevento Darlan Scalco disse que a
participação dos municípios nos programas é fundamental por causa da crise enfrentada pelas
prefeituras. "Os programas vão ajudar os municípios a sair da crise e a achar soluções para se
desenvolverem, mesmo em meio à pandemia", comentou o presidente da AMP. "A Diretoria e a
equipe da AMP estamos todos à disposição no que puder ajudar os prefeitos e prefeitas a enfrentar
este momento de crise da melhor maneira possível".
Assessoria de Comunicação da AMP.
AURÉLIO MUNHOZ Reg. Prof. Mtb: 2.635/10. Telefones: 41-3223-5733 e 41-99544-0404.

http://www.ampr.org.br

18/1/2021 14:13:28 - 1

