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Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul 
Paranaense - AMSULPAR, realizada aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e 
um, na Prefeitura Municipal de Bituruna situada na Avenida Doutor Oscar Geyer, 486 no 
Município de Bituruna – Paraná, ás quinze e trinta horas com a 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 Paula Freitas Sebastião Algacir Dalpra, representante do Prefeito 
do Município de Paulo Frontin o senhor Rogério Vial ; Prefeita do Município de Porto Vitória 
Marisa de Fatima Ilkiu de Souza; Prefeita do Município de São Mateus do Sul Fernanda 
Garcia Sardanha; Vice-Prefeito do Município de União da Vitória Jairo Clivatti , e demais 
participante conforme lista de presença. A pauta a ser discutida será: 
 
a) Retorno as aulas ano letivo 2021; 
b) Solicitação ao Governo do Estado aporte financeiro para operacionalização do 

SAMU regional;  
c) Reunião com Secretário de Estado do desenvolvimento Sustentável e do Turismo 

Marcio Nunes 
 
Iniciando a presente assembleia senhor Presidente Rodrigo Rossoni deu boas vindas, aos 
Prefeitos (as), representante e demais participantes ao Município de Bituruna, e agradeceu a 
presença de todos. Justificou a necessidade da realização da reunião extraordinária 
emergencial para tratar de assuntos polêmicos os quais são de grande importância e deverão 
ser discutidos e deliberados entre todos os Prefeitos da AMSULPAR. Passando para ordem 
do dia: 
 
a) Retorno as aulas ano letivo 2021; 
Senhor Presidente relatou aos demais Prefeitos (as) sua preocupação quanto a confirmação 
pelo Governo do Estado referente ao retorno as aulas, marcado para dia 18 de fevereiro. Junto 
aos demais Prefeitos observaram várias ações que deverão ser realizadas desde a 
operacionalização protocolos de treinamento, formação de docentes, higienização, 
manutenção da frota dos veículos de transporte, segurança dos alunos, funcionários de risco, 
criação de uma estrutura eficaz dentre outras várias ações as quais não serão totalmente 
eficientes, além da manifestação popular contrária, para reinício das aulas presenciais, sem a 
totalidade da imunização. Perante a atual circunstância os Prefeitos (as) presentes afirmaram 
que, seus Municípios, não tem condições eficientemente seguras aos alunos e docentes e 
demais colaboradores para reinicio das aulas presenciais em 18 de fevereiro conforme 
decisão do Governo do Estado. Em unanimidade dos presentes, deliberaram que não 
reiniciarão as aulas em seus Municípios data proposta pela Secretaria de Estado da Educação 
e solicitaram que a AMSULPAR encaminhe ofício ao Secretário informando a decisão. 
 
b) Solicitação ao Governo do Estado aporte financeiro para operacionalização do 

SAMU regional; 
Senhor Presidente falou que estamos em situação polêmica quanto a implantação do SAMU 
e que a inviabilidade financeira “ custo benefício “ até a qualificação da rede está onerando as 
finanças dos municípios. Disse também que, todos tem o conhecimento da importância do 
serviço, porém, deverá haver um aporte financeiro por parte do Estado. Agradeceu ao 
deputado Hussein Bakri e Secretário Beto Preto em viabilizar R$ 1.200.000,00. O Vice-Prefeito 
Jairo Clivatti e Prefeita Fernanda Garcia Sardanha disseram que o valor é muito alto no 
período compreendido entre a fazer de habilitação e qualificação da rede, poderiam estar 
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realizando serviços desde estruturais até compra de veículos, contratação de médicos e 
colaboradores para atender a saúde do Município.  Prefeita Marisa de Fátima Ilkiu de Souza, 
Prefeito Alan Jaros, Prefeito Sebastião Algacir Dalpra e representante do Prefeito Jamil 
Pech, Rogerio Vial concordaram que o valor é expressivo e que deveria ser reduzido. Senhor 
Presidente disse que dia 18 vence a segunda mensalidade e expôs que é o aporte financeiro 
por parte do Estado viabilizando o sistema de operacionalização da rede. Após de discutido 
ficou deliberado que, pague-se a segunda mensalidade e nos próximos 30 dias até próximo 
vencimento oficialize um pedido ao Governo do Estado o qual de um parecer sobre um 
possível aporte financeiro para a efetivação da rede SAMU regional. 
 
c) Reunião com Secretário de Estado do desenvolvimento Sustentável e do Turismo 

Marcio Nunes 
Senhor Presidente apresentou aos demais Prefeitos (as) Secretário de Estado do 
desenvolvimento Sustentável e do Turismo Márcio Nunes o qual explanou a todos as ações 
e programas da Secretaria. Após foi relatado ao Secretário a situação referente a implantação 
da rede SAMU onde foi solicitado a possibilidade de aporte financeiro por parte do Governo 
de Estado. O Secretário sugeriu que elabore documento e o mesmo seja assinado por todos 
solicitando o aporte por parte do Governo do Estado. Colocou-se à disposição de todos em 
acompanhar o processo, bem como auxiliar unindo forças de alguns Deputados para que 
através de emendas ou outra forma o aporte se efetive.  
Nada mais havendo a tratar o Senhor presidente agradeceu a presença de todos Prefeitos, 
Prefeitas, Vice-Prefeito e demais participantes e deu por encerrada a assembleia geral 
extraordinária. Após de lida e aprovada, eu Wagner Ari Neumann secretário AD HOC lavrei 
a presente ata que vai assinada por mim, Presidente e demais participantes. União da Vitória 
13 de janeiro de 2021.    
 
 
 

  
   
 

 

 

 

Rodrigo Rossoni Wagner Ari Neumann 


