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Ata da assembleia geral ordinária, da Associação dos Municípios do Sul Paranaense - 
AMSULPAR, realizada  aos nove dias do mês de dezembro as dezessete e trinta horas nas 
dependências do gabinete da Prefeitura Municipal de Bituruna situada na Avenida Doutor Oscar 
Geyer, 489 Município de Bituruna estado do Paraná,  com  presença dos senhores (as) Prefeitos(as) 
relacionados(as): Prefeito do Município de Antonio Olinto 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 Município de General Carneiro Joel Ricardo 
Martin Ferreira, Prefeito do município de Paulo Frontin Jamil Pech; Prefeita do Município de São 
Mateus do Sul Fernanda Garcia Sardanha; Prefeito do Município de União da Vitória Bachir 
Abbas; Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e 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: a) Prestação de contas 2021 b) Ações realizadas em 
2021 c) Eleição diretoria executiva 2022 
 
a) Prestação de contas 2021 
Iniciando o senhor presidente Rodrigo Rossoni passou a palavra ao Sr. Wagner Ari Neumann que 
fez uma apresentação das Receitas e Despesas realizadas em 2021 e também as pendencias 
pagas dos anos 2017 e 2018. Explicou aos Prefeitos e Prefeita que foram fechadas até novembro, 
porém, o cálculo está feito com previsões até 31 de dezembro de 2021, não ficando pendencias e 
com valor em caixa. Disse que os valores serão constados em ata do conselho fiscal da instituição 
prevista em estatuto social. Senhor presidente Rodrigo Rossoni falou com muita satisfação que o 
objetivo foi alcançado, agradeceu aos Prefeitos e Prefeitas pelas contribuições para a AMSULPAR 
pagas em dia, que proporcionou os pagamentos das contas pendentes. 
 
b) Ações realizadas 2021 
O Senhor presidente Rodrigo Rossoni fez uma retrospectiva das ações importantes realizadas 
neste ano de 2021, e devido a pandemia não ouve eventos presenciais, mas que muitas decisões 
foram tomadas em conjunto para amenizar os impactos da COVID-19. Citou alguns exemplos como 
retorno as aulas, transporte escolar, decretos, notas públicas, vacinação e outros. Disse que muitas 
vidas foram perdidas e que foi feito o possível para cuidar da população. Parabenizou os Prefeitos 
e Prefeitas pela contribuição para que a região fosse atendida da melhor maneira possível. Falou 
também sobre os Consórcios CIDEPSUL E CISFEC (Fecularia) que está tramitando os processos, 
porém, é lento. 
 
c) Eleição da nova diretoria da AMSULPAR gestão 2022 
O senhor Presidente Rodrigo Rossoni falou sobre a apresentação das chapas para concorrer 
formar a nova diretoria da AMSULPAR 2022. Disse que conforme discutido nas indicações no inicio 
da gestão 2021 o Prefeito Antonio Luis Szaykowski havia se posicionado para presidir em 2022 
mas devido “ art 27- parágrafo 7º do estatuto social” o qual, exige regularidade associativa sobre 
quitações das contribuições mensais as quais não estão regularizadas devido aprovação de 
autorização dos repasses pela câmara de vereadores de Cruz Machado, retirou seu nome para 
presidir a AMSULPAR em 2022. E assim foi solicitado aos Prefeitos e Prefeita manifestarem o 
interesse a presidir a AMSULPAR gestão 2022. O Prefeito de General Carneiro Joel Ricardo 
Martins Ferreira manifestou o interesse em assumir a presidência a qual foi aceita por todos, e a 
indicação do Vice-presidente Prefeito de Antonio Olinto Alan Jaros.  
 
d) Assuntos Gerais    
O senhor Presidente Rodrigo Rossoni passou a palavra a Prefeita Fernanda Garcia Sardanha 
que falou ao Prefeitos a preocupação quanto aos valores da multa gerada pelo acidente ambiental 
no Município de Araucária e até onde sabe o valor será dividido para Municípios do Estado e sugeriu 
aos Prefeitos que o valor seja distribuídos para os Municípios lindeiros do Rio Iguaçu. Colocado 
para o colegiado que deliberou: Que a AMSULPAR marque reunião com secretário de estado 
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Marcio Nunes para esclarecer como será feita a distribuição dos valores gerado pela multa 
Ambiental. 
Após o Presidente Rodrigo Rossoni agradeceu a confiança em presidir a AMSULPAR e disse 
também, que foi realizada várias ações principalmente saldar as contas e desejou ao próximo 
Presidente uma boa gestão. 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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