Associações dos Municípios do Paraná -

PAR garantiu empenho de R$ 62 milhões a 221 municípios do Paraná
Educação
Postado em: 19/06/2019

Levantamento feito pela Assessoria de Execução e Monitoramento do PAR (Plano de Ações
Articuladas) da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) aponta que em 2018, devido ao
Programa de Educação Continuada, foram empenhados R$ 62.413.457,23 do FNDE/MEC para 221
municípios do Estado.
Do total empenhado, R$ 38,96 milhões referem-se à compra de equipamentos e demais itens
(ônibus e de mobiliário, material pedagógico, construção de quadras , emendas parlamentares etc),
que beneficiaram 203 municípios. Os demais R$ 23,45 milhões referem-se a obras que serão
executadas em 18 municípios.
No início do programa, havia 267 municípios paranaenses com o PAR bloqueado. No final do
projeto, este número caiu para 163 prefeituras - uma redução de 38% em relação ao início do
programa. Outra informação importante: no início do programa, o Paraná ocupava a quinta posição
entre os Estados com maior número de municípios com o PAR bloqueado. Hoje, o Paraná é o
segundo neste ranking.
Programa vai continuar
O presidente da AMP e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, destacou que estes dados comprovam a
importância do programa que, em seis meses, capacitou mais de duas mil pessoas, com vinte
cursos voltados a todos os municípios do Paraná. "O Paraná é o único Estado brasileiro que
desenvolve um projeto com estas características, considerado modelo para o Brasil", avalia o
presidente.
Em função destes resultados positivos e da necessidade de continuidade deste trabalho, o
consultor em Educação da AMP, Jacir Machado, disse que o projeto deverá prosseguir em 2019.
Para garantir que isto aconteça, a AMP está buscado parcerias que serão anunciadas ainda no
primeiro semestre do ano. Assessoria de Comunicação da AMP AURÉLIO MUNHOZ Reg. Prof.
Mtb: 2.635/10. Telefones: 41-3223-5733 e 41-99544-0404.
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