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Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul Paranaense - 
AMSULPAR, realizada  aos seis  dias do mês de julho as nove horas nas dependências da 
Secretaria municipal de Educação do Município de São Mateus do Sul  localizada na Avenida Ozy 
Mendonça de Lima,255 – São Mateus do Sul – Pr. com  presença dos senhores (as) Prefeitos(as) 
relacionados(as): Prefeito do Município de Antônio Olinto Prefeito Alan Jaros, Prefeito do Município 
de Bituruna e atual Presidente da AMSULPAR Rodrigo Rossoni;; Prefeito do Município de Cruz 
Machado Antonio Luis Szaykowski; Prefeito do Prefeito do Município de Paula Freitas Sebastião 
Algacir Dalpra,  Prefeito do Município de Paulo Frontin Jamil Pech ; Prefeita do Município de Porto 
Vitória Marisa de Fatima Ilkiu de Souza; Prefeita do Município de São Mateus do Sul Fernanda 
Garcia Sardanha; Prefeito do Município de União da Vitória Bachir Abbas; Prefeito do Município 
de São João do Triunfo Abimael do Valle; Prefeito do Município de Mallet Moacir Alfredo 
Szinvelski; Deputado Estadual Emerson Bacil. A pauta a ser discutida será referente ao a) retorno 
das aulas presenciais nos Municípios; b) Vacinação COVID -19 c) Consórcio Intermunicipal Fécula 
Sul – Fecularia d) Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Paraná Sul – CIDEPSUL. Iniciando 
a presente reunião o senhor Presidente saudou os Prefeitas e Prefeitos presentes em especial a 
presença dos Prefeitos Moacir, Abimael, Deputado Bacil, Vereadores, Vices- Prefeitos, agradeceu 
a anfitriã Prefeita Fernanda pela recepção e passou para a ordem do dia: 
 
 
a) Retorno das aulas presenciais nos Municípios 
 
Senhor presidente falou para os demais Prefeitos e Prefeitas a situação atual da pandemia COVD-
19 na região e o retorno as aulas presenciais nas escolas municipais e rede estadual e solicitou a 
opinião e consideração de cada Prefeito e Prefeita.  
 

 Prefeita de São Mateus do Sul Fernanda Garcia Sardanha  
Iniciando solicitou que a secretária de educação desse a explanação referente a atual 
situação. A Sra. Liliane Aparecida Franco em sua fala explicou a todos presentes que o 
Município está se preparando para o retorno, onde já realizaram reuniões para discutir a 
forma de retorno e que pretende ser de forma gradativa. Iniciando com algumas turmas e 
gradativamente aumentando e paralelamente monitorando se haverá aumento de casos de 
casos COVID-19. Prefeita Fernanda falou que está difícil de manter somente remota e com 
o retorno de escolas particulares a uma pressão, por parte da população. O que será feito é 
o retorno gradativo visto que, as escolas se localizam nas comunidades facilitando o 
monitoramento. 
 

 Prefeita de Porto Vitória Marisa de Fátima Ilkiu de Souza   
Iniciando sua fala disse que fica difícil um controle efetivo e também modelo híbrido visto 
que, o interior não a um acompanhamento efetivo por parte dos alunos, pela falta de internet 
de qualidade. Quanto ao trabalho de reforço disse que está sendo realizado. 
 

 Prefeito de Antonio Olinto Alan Jaros  
Em sua fala disse que não é momento para reinicio das aulas presenciais e que são vários 
fatores transporte, higienização vacinação dos professores com a segunda dose e toda uma 
logística para o bom funcionamento da rede de ensino. Disse há certa pressão mas o 
momento é de muito cuidado já que houve uma boa redução dos casos.  
 

 Prefeito de Bituruna Rodrigo Rossoni 
Iniciando sua fala disse que estão se preparando para fevereiro 2022 os motivos para a 
decisão foram principalmente a preservação da vida. Disse que quanto a frota está apta para 
o retorno bem como as contratações de serviços de transporte está concluída, porém a 
decisão é manutenção das aulas remotas. 
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 Prefeito de General Carneiro Joel Ricardo Martins Ferreira 
Em sua fala disse que é um risco desnecessário e não é hora do retorno e que estamos 
avançando na vacinação logo chegaremos na totalidade da imunização de toda a classe 
docente, motoristas, serventes e a continuidade das aulas remotas são fundamentais para 
redução da contaminação pelo COVID-19, além de reestruturação da frota, contratação de 
transporte demanda de tempo para consolidação a rede. 
 

 Prefeito de Paula Freitas Sebastião Algacir Dalpra  
Em sua fala disse já realizaram diversas reuniões, porém não a condições seguras para 
reinício das aulas presenciais neste momento, e estamos aguardando a segunda dose para 
os profissionais da educação mesmo assim tem todos os tramites de regularização da frota 
do transporte. Falou também que as aulas de reforço estão sendo realizadas. 
 

 Prefeito de Paulo Frontin Jamil Pech 
Em sua fala disse que não é o momento para retorno das aulas presenciais e que já houve 
reunião em seu município com professores, pais e toda equipe da secretaria onde 
resolveram aguardar a segunda dose ou imunização maior no município.  
 

 Prefeito de Cruz Machado Antonio Luis Szaykowski   
Em sua fala disse que realizou reuniões com chefe do Núcleo Regional de Educação de 
União da Vitória que o mesmo disse que se a decisão do Prefeito for optar por manutenção 
de aulas remotas visando a preservação saúde da população é uma decisão de cada gestor 
e não à oposição por parte do núcleo. Disse também que a reativação do transporte escolar 
manutenção dos ônibus e contratação de transporte terceirizado depende de todo um 
processo o qual nem foi iniciado assim ficando difícil o retorno conforme proposto pelo 
estado. 
 

 Prefeito de União da Vitória Bachir Abbas  
Em sua fala disse que o município retornará as aulas presenciais gradativamente. Disse que 
o município é uma situação diferente dos demais visto que faz divisa com Porto União Estado 
de Santa Catarina e os decretos estaduais são diferentes bem como existe várias escolas 
particulares e não á como controlar esta situação diferenciadas dos demais. E quanto ao 
transporte 90 % urbano é fornecido vale transporte aos alunos. 
 

 Prefeito de Mallet Moacir Alfredo Szinvelski 
Em sua fala disse que no município tem o Conselho Escolar o qual ficou no compromisso 
por decidir e acatará a decisão. Porem em sua opinião disse que não é momento para 
retorno das aulas presenciais. E também está realizando aulas de reforço. 
 

 Prefeito de São João do Triunfo Abimael do Valle  
Em sua fala disse que como faz parte da AMCG na região haverá retorno ás aulas de forma 
gradativa, reativação do transporte escolar com todos os protocolos de segurança. Observou 
a preocupação da retomada e formação parte dos alunos. 

 
 
 
Após de todas as opiniões e proposições realizadas o senhor Presidente Rodrigo Rossoni e 
demais Prefeitos e Prefeitas deliberaram: 
Os Municípios de União da Vitória e São Mateus do Sul por serem Municípios de população 
diferenciadas dos demais optaram por retorno as aulas gradualmente com monitoramento dos 
casos de COVID-19 e se houver aumento haverá retrocesso ou paralização se necessário. No 
entanto quanto ao transporte escolar o Município de São Mateus manterá paralisado e o Município 
de União da Vitória, por ser a maioria dos estudantes de morada urbana, mantem o vale transporte.  



       
 
          
 

Página 3 de 4 
 

Associação dos Municípios Sul Paranaense 

AMSULPAR 

 
ATA Nº: 13/2021 

 
LIVRO ATA 05  

Os Municípios de Antonio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, 
Paulo Frontin e Porto Vitória optaram por manter as aulas remotas por tempo indeterminado ou 
até que haja imunização total da população. 
 
O senhor Presidente aproveitou o momento para destacar os valores repassados pelo Programa 
de Transporte Escolar – PETE não corresponde com a realidade gasta pelos Municípios observando 
que os custos são bem maiores visto que, os Municípios realizam transportes rurais com trechos 
distantes. Após o exposto colocado em discussão e cada Prefeito e Prefeita proferindo suas 
considerações ficou deliberado que: 
A AMSULPAR elabore documento solicitando ao estado que reveja os cálculos dos repasses 
realizados pelo PETE aos Municípios, visando aumento de valores.  
 
 
Dando continuidade o Senhor Presidente passou a palavra ao Deputado Estadual Emerson Bacil 
que em sua fala agradeceu a presença de todos Prefeitos da AMSULPAR e Prefeitos convidados 
Municípios de Mallet e São João do Triunfo no Município de São Mateus do Sul o qual além de 
morador é deputado indicado pela Prefeita Fernanda Sardanha. Colocou seu gabinete à disposição 
de todos para no que for necessário. 
 
 
b)  Vacinação COVID -19 
Senhor Presidente falou aos Prefeitos que solicitou a inclusão deste item em pauta por sua 
insatisfação com a disparidade entre os municípios referente das idades dos munícipes que estão 
sendo vacinados. Após o exposto solicitou a opinião dos Prefeitos e Prefeitas que na maioria já 
haviam observado e após deliberaram que:  
A AMSULPAR elabore documento solicitando que para os próximos lotes sejam distribuídos para 
imunização de idade uniforme entre os municípios. 
 
 
c) Consórcio Intermunicipal Fécula Sul – Fecularia 
Senhor presidente solicitou ao secretário Wagner e Sr. Rogério Vial a apresentação referente à 
Fecularia construída em 1999 para que Prefeitos e Prefeitas tenham conhecimento sobre o 
processo de implantação do empreendimento o qual não alcançou seus objetivos e é um patrimônio 
do Consórcio composto pelos Municípios de Mallet, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, 
Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória e União da Vitória e está cedido ao Município de Paulo 
Frontin que hoje está instalada fábrica de ração gerando 30 empregos diretos. Após apresentação 
o senhor Presidente solicitou aos demais Prefeitos e Prefeitas suas opiniões referente a destinação 
do empreendimento. Após das considerações deliberaram que: Devido do empreendimento a mais 
de 20 anos não atendeu as necessidades inicie o processo de venda do imóvel. 
 
d) Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Paraná Sul – CIDEPSUL 
Senhor presidente Rodrigo Rossoni também Presidente o CIDEPSUL iniciou sua fala, porém a 
mesma foi interrompida pelo Prefeito de General Carneiro Joel Ricardo Martins Ferreira o qual 
se informou a todos que a precatória em desfavor ao Município de General Carneiro foi quitada. 
Após o conhecimento de todos o assunto foi encerrado e o Presidente solicitou que se faça o 
processo para a devolução de ao Município de Cruz Machado, e os mesmos serão discutidos em 
reunião e devidamente documentados pelo próprio consorcio.   
 
 
Nada mais havendo a tratar eu Wagner Ari Neumann, secretário ad hoc lavrei a presente Ata que 

vai assinada por mim pelos Prefeitos e Prefeitas da AMSULPAR  
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