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Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul Paranaense - 
AMSULPAR, realizada  aos nove  dias do mês de agosto as onze horas através de aplicativo virtual  
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, Prefeita do Município de Porto 
Vitória Marisa de Fatima Ilkiu de Souza; Prefeito do Município de União da Vitória Bachir Abbas; 

representante da Prefeita do Município de São Mateus do Sul Sra. Liliane Aparecida Franco 
Santa Ana. Iniciando a presente reunião o senhor Presidente saudou Prefeitas, Prefeitos e 
representantes e passou para a ordem do dia, referente ao retorno das aulas presenciais e 
transporte escolar nos Municípios, transporte de acadêmicos do ensino superior, e manifestação 
por parte da população quanto ao retorno as aulas. Falou que devido aumento de casos de COVID-
19 a AMSULPAR em comum acordo entre Prefeitos e Prefeitas haviam deliberado que as aulas não 
teriam retorno até que houvesse vacinação da população e diminuição dos casos e assim passou 
a palavra aos Prefeitos e Prefeitas para suas considerações. 
 

 Prefeita de Porto Vitória Marisa de Fátima Ilkiu de Souza disse que no Município não á 
condições de realizar transporte se não for na totalidade, e com retorno das aulas estaduais 
e a presença de alunos foi muito baixa, na sua opinião ou inicia com todos ou não.  

 
 Prefeito de Antonio Olinto Alan Jaros em sua fala disse que a Câmara Municipal de 

Vereadores solicitou uma posição da Prefeitura quanto ao início das das aulas presenciais 
e transporte escolar. Disse que a frota está em dia realizou uma pesquisa com os Pais e 
como fica entre os Municípios da Lapa e São Mateus do Sul que estão retornando 
gradativamente a situação está ficando complicada para o município e em sua opinião é 
favorável ao retorno as aulas.  

 

 Prefeito de Cruz Machado Antonio Luis Szaykowski  em sua fala disse que no seu 
municípios a 53% vacinados com a 1º dose e sua opinião deveria ser ao menos 60% para 
o retorno as aulas presencias e as novas CEPAS afetam crianças de adolescentes e a uma 
grande preocupação com a situação atual e o Município a maioria são alunos da área rural 
o que hoje está controlada, e o transporte poderá disseminar caso haja contaminação. Disse 
que se reunirá com a equipe para analisa a situação. 
 
 

 Prefeito de União da Vitória Bachir Abbas em sua fala disse que o município retornou as 
aulas e disse que criou um comitê que a cada 15 dias irá analisar a situação e 
gradativamente 4º 5º 6º séries porém a normalidade está prevista para fim de setembro caso 
os casos do não aumento de contaminação. Disse também que com o reinício das aulas a 
reclamação do transporte foi consequência e não tem como manter paralisado. 
 
 

 Prefeito de Paula Freitas Sebastião Algacir Dalpra em sua fala disse que são realidades 
diferentes e no Municípios não á com manter a paralização principalmente do transporte dos 
acadêmicos hoje algumas manifestações por parte da classe acadêmica. Disse também que 
já formou uma comissão que analisa a situação e deverá haver assinatura de termos de 
compromisso pelos pais visto que, a responsabilidade é grande e sua opinião é dar início 
gradativo as aulas presenciais e transporte escolar. 
 

 A representante da Prefeita do Município de São Mateus do Sul Sra. Liliane Aparecida 
Franco Santa Ana em sua fala disse que já retomaram o início gradativo das aulas 
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no Município e que estão seguindo os protocolos. Disse que o transporte está sendo 
escalonado e estão fazendo mídias de conscientização para a população referente 
aos protocolos exigidos e que o planejamento feito está tendo bons resultados e em 
sua visão acredita que está dando certo e até o momento não houve novos casos 
na classe escolar. 

 

 Prefeito de Bituruna Rodrigo Rossoni em sua fala disse que o gestor tem a 
responsabilidade com o cidadão e já realizou várias reuniões com corpo clinico e a 
preocupação com a nova variante DELTA que é mais ofensiva em sua transmissão e feita 
uma análise geral com a classe escolar do município onde foi explanado a situação atual e 
decidiram manter a aulas remotas e a paralização do transporte escolar. 
 

 Prefeito de General Carneiro Joel Ricardo Martins Ferreira justificou sua ausência em 
reunião, porém, solicitou que acrescentasse sua decisão em ata que, o Município manterá 
aulas remotas e a paralização do transporte escolar.   

 
Após de todas as considerações o senhor Presidente Rodrigo Rossoni e demais Prefeitos e 
Prefeitas deliberaram que: 

 
Cada município, analisando o seu caso em concreto, deliberará 

individualmente a respeito do retorno das aulas, atendendo os anseios da população, 
bem como, observando a realidade municipal com relação a sanidade pública. 
 
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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