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LIVRO ATA 05  

 
Ata da assembleia geral ordinária, da Associação dos Municípios do Sul Paranaense - 
AMSULPAR, realizada  aos dezessete  dias do mês de novembro as nove e trinta horas nas 
dependências do Porto Vitória Esporte Clube situado na rua Osvaldo Gomes da Silva s/n no 
Município de Porto Vitória estado do Paraná,  com  presença dos senhores (as) Prefeitos(as) 
relacionados(as): Prefeito do Município de Bituruna e atual Presidente da AMSULPAR Rodrigo 
Rossoni; Prefeito do Município de Cruz Machado Antonio Luis Szaykowski; Prefeito do Município 
de General Carneiro Joel Ricardo Martin Ferreira 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; Prefeito do Município de União da 
Vitória Bachir Abbas; representante da Prefeita do Município de São Mateus do Sul Sr. Ricardo 

Serpe de Lima e  demais convidados conforme lista de presença. Iniciando a presente reunião 
o senhor Presidente saudou os Prefeita, Prefeitos e convidados e passou para a ordem do dia. A 
pauta a ser discutida será conforme convite através de ofício nº 037/2021RR constando os 
seguintes itens: a) Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu; b) Consórcio 
Intermunicipal Fécula Sul; c) Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Paraná Sul – CIDEPSUL 
; d) Conselho gestor da Erva-mate do Vale do Iguaçu - COGEMATE; e) IGR Sul do Paraná  f)_ 
Assuntos Gerais. 
 
a) Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI 
Iniciando o senhor presidente Rodrigo Rossoni passou a palavra ao Prefeito Bachir Abbas 
presidente do CISVALI que iniciou falando sobre o local da nova base do SAMU a ser instalada no 
Município de Paula Freitas ou Paulo Frontin e solicitou aos Prefeitos Paulo Frontin Jamil Pech e  
Paula Freitas Sebastião Algacir Dalpra para definirem em qual Município deverá ser instalada a 
nova base. Após do exposto e considerações de ambos Prefeitos, ficou definido que a nova base 
será instalada no Município de Paula Freitas.  
 
b) Consórcio Intermunicipal Fécula Sul - FECULARIA 
O Senhor presidente Rodrigo Rossoni disse aos demais Prefeitos que para dar continuidade no 
processo de venda do imóvel e benfeitorias localizado no Município de Paulo Frontin, deverá haver 
reestruturação do CONSELHO DIRTETOR do consórcio. O senhor Wagner Ari Neumann 
(secretário) explicou aos Prefeitos, que a nova diretoria deverá cumprir o Estatuto do consórcio e 
que será composta por Prefeito do Município Consorciado 1 (um) técnico, 1(um) suplente, de cada 
Município indicado pelo Prefeito.  
 
c) Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Paraná Sul – CIDEPSUL 
O senhor Presidente do CIDEPSUL Rodrigo Rossoni atualizou aos Prefeitos e Prefeita sobre a 
confirmação do pagamento do Município de General Carneiro e o andamento do processo de 
devolução de valores ao Município de Cruz Machado. Disse que para o processo deverá ser 
contratado empresa de locação de sistemas de contabilidade e transparência através de processo 
de licitação o que está ocasionando uma certa demora. Aproveitando o assunto o senhor presidente 
disse na sua opinião que após as devidas devoluções que se encerre as atividades do consórcio e 
se faça a extinção do mesmo. Após ouvir as considerações dos Prefeitos e Prefeita ficou deliberado 
que se faça a extinção do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PARANÁ 
SUL – CIDEPSUL.   
 
d) Conselho Gestor da erva-mate do Vale do Iguaçu - COGEMATE 
O Senhor presidente Rodrigo Rossoni, passou a palavra ao senhor Naldo Hiraki Vaz atual 
presidente do COGEMATE que explanou sobre a criação do conselho e também as ações que 
estão sendo realizada para o desenvolvimento da cadeia produtiva da erva-mate na região da 
AMSULPAR. Após os esclarecimentos de algumas dúvidas dos Prefeitos e Prefeitas agradeceu o 
espaço na reunião e colocou-se à disposição de todos. 
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e)  IGR -Sul do Paraná 
O Senhor presidente Rodrigo Rossoni, passou a palavra a sra. Daiane Escolaro atual presidente 
da Associação de Turismo e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu ATEMA que explanou aos Prefeitos 
e Prefeitas as ações realizadas este ano nos Municípios, a criação de nova IGR, acompanhamento 
nos municípios para criação dos conselhos de turismo municipais e desafios para a retomada pós 
COVID-19 no turismo regional.  
 
f) Assuntos Gerais  
Dando continuidade à assembleia geral o senhor presidente Rodrigo Rossoni passou a palavra 
ao senhor Wagner que informou aos Prefeitos e Prefeitas sobre projeto do governo do Estado SEJA 
DIGITAL, também sobre implantação 5G e atualizações de leis municipais. Continuando o Senhor 
Wagner justificou aos vereadores presentes a resposta dos ofícios encaminhados para a 
AMSULPAR os quais solicitavam início das aulas e transporte escolar e falou que devido as 
situações de aumento dos casos de COVID-19 automaticamente foi respondido não houve 
necessidade de encaminhar ofício em resposta ao solicitado. Também foi discutido sobre o PETE 
onde os valores não condizem com a realidade dos custos do transporte escolar para as prefeituras. 

 
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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