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Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul 
Paranaense - AMSULPAR, realizada aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e 
vinte e dois, através de vídeo conferência, ás treze e tinta horas  senhores (as) Prefeitos(as) 
relacionados(as): Prefeito do Município de Antônio Olinto Prefeito Alan Jaros, Prefeito do 
Município de Bituruna  Rodrigo Rossoni; Prefeito do Município de Cruz Machado Antonio 
Luiz Szaykowski; Prefeito do Município de General Carneiro e atual presidente da 
AMSULPAR, Joel Ricardo Martins Ferreira; Prefeito do Município de Paula Freitas 
Sebastião Algacir Dalpra; Prefeito em exercício do Município de Porto Vitória Gerson Werle; 
Prefeita do Município de São Mateus do Sul Fernanda Garcia Sardanha; Prefeito do 
Município de União da Vitória Bachir Abbas; Paula Fernanda Quaglio Krzyzanowski 
diretora chefe da 6º Regional de Saúde de União da Vitória; Silvia Andrade Secretária 
executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI e demais 
convidados. 
A pauta a ser discutida será referente aos seguintes itens: 
a) Aumento de casos de COVID19 nos Municípios da região 
b) Assuntos Gerais  
Iniciando a presente reunião, senhor Presidente Joel Ricardo Martins Ferreira agradeceu 
presença dos Prefeitos (as) e representantes passando para a ordem do dia; 
 
a) Aumento de casos de COVID19 nos Municípios da região 
Em sua fala o senhor Presidente Joel Ricardo Martin Ferreira relatou a situação do Município 
de General Carneiro quanto o aumento considerável dos casos de COVID19 e a preocupação 
caso haja agravamento não haverá leitos suficiente e em 2 situação foram encaminhados 
pacientes para Municípios distantes. Disse também que retomará as fiscalizações nos 
estabelecimentos e  Solicitou aos Prefeitos e Prefeitas que fizessem um breve relato dos seus 
municípios. 
 
Prefeito de Bituruna Rodrigo Rossoni 
O Prefeito relatou que é assustado o aumento de casos no Município de Bituruna e na data 
de hoje está com 152 casos e a previsão de aumento é certa, porém não á agravamento e 
com a atual situação tomou a decisão de cancelar todos eventos agendados por tempo 
indeterminado ou até a redução dos casos de COVID 19. 
 
Prefeito de União da Vitória Bachir Abbas  
Em sua fala disse que o Município de União da Vitória não está diferente e hoje conta com 
440 casos e previsão de aumento nos próximos dias, porém não á agravamento. Disse que 
na UPA houve 500 atendimentos num só dia. Á mobilização para retomada preparação de 
leitos, aumento de fiscalizações em locais públicos.  
 
Prefeito de Paula Freitas Sebastião Algacir Dalpra  
Fazendo o uso da palavra disse do aumento dos casos no Município a cada dia, hoje, um caso 
de internamento e em conversa com a equipe e optaram por cancelar a tradicional festa da 
melancia que aconteceria dias quatro cinco e seis de fevereiro, e outros eventos pré-
agendados. Disse também, do aumento dos atendimentos no posto de saúde e a preocupação 
com afastamento dos funcionários da área saúde com suspeita de COVID 19.  
 
Prefeito de Cruz Machado Antonio Luis Szaykowski 
Em seu relato, disse que o aumento de casos no município não é diferente dos demais e que 
sua equipe está retomando os trabalhos de fiscalização porque houve um relaxamento 
“Flexibilização”, mas, o momento é de retomada. 
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Prefeito de Antonio Olinto Alan Jaros  
Disse do aumento de casos no município, e também já cancelou os eventos bem como limite 
de horário em estabelecimentos comerciais, bares e outros. Disse que não está havendo 
internamentos e agravos o que tranquiliza a população.  
 
Paula Fernanda Quaglio Krzyzanowski 
Em sua fala a diretora chefe da 6º Regional de Saúde de União da Vitória, pontuou diversos 
assuntos, a organização do sistema de saúde do estado visando o aumento de casos, testes 
rápidos não haverá falta, estoque de insumos, medidas restritivas caso necessário, volta as 
aulas presenciais. Comentou também sobre sinistro com viatura do SAMU, e reposição da 
ambulância e tranquilizou aos Prefeitos e Prefeitas, informando que o estado está preparado 
caso o aumento de casos de COVID 19.   
 
b) Assuntos Gerais  
Prefeitos realizaram alguns questionamentos referente as Cirurgias eletivas, volta as aulas, 
vacinação dos jovens os quais foram sanados pela senhora Paula Fernanda. Aproveitando o 
momento o Prefeito Antonio Luis Szaykowski sugeriu uma próxima reunião para discutirem 
a crise hídrica e a reposição salarial. O senhor presidente Joel Ricardo Martins Ferreira 
concordou e sugeriu que aguardasse alguns dias, visto que, as aulas estão retornando, e se 
haver aumento de casos de CODIV 19 nos Municípios aproveitaria a reunião para discutir 
ações conjuntas. Nada mais havendo a tratar o Senhor presidente agradeceu a presença de 
todos Prefeitos e Prefeitas, 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 Prefeitos (as) participantes. União da Vitória 24 de 
janeiro de 2022 
.    
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