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Associação dos Municípios Sul Paranaense 

AMSULPAR 

 
ATA Nº: 04/2021 

 
LIVRO ATA 05  

Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul 
Paranaense - AMSULPAR, realizada aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e 
um, na sala de vídeo conferência do aplicativo MEET, ás quatorze 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 Paulo Frontin Jamil Pech ; Prefeita do Município de Porto 
Vitória Marisa de Fatima Ilkiu de Souza; Representante da Prefeita do Município de São 
Mateus do Sul Fernanda Garcia Sardanha, Sra. Alessandra Cristina de Lara; Prefeito do 
Município de União da Vitória Bachir Abbas; Vice-Prefeito do Município de Porto Vitória, 
Gerson Werle. 
A pauta a ser discutida será referente aos seguintes itens: 
a) Feriado de Carnaval  
b) Informação referente a reunião com Secretário de Estado de Saúde do Paraná Carlos 

Alberto Grebim Preto  
c) Assessoria de imprensa 
Iniciando a presente reunião, senhor Presidente agradeceu presença dos Prefeitos (as) e 
representantes passando para a ordem do dia; 
a) Feriado de Carnaval  
Iniciando disse que devido a pandemia o Estado do Paraná e alterou a lei determinava o 
feriado de carnaval como ponto facultativo para as repartições públicas porem alterou para 
expediente normal com objetivo de que, a ação venha conter o avanço do coronavírus – 
COVID19 no estado. Dada a palavra aos Prefeitos (as) presentes onde alguns já haviam 
determinado como seria nos Municípios mesmo assim foi colocado em discussão e 
deliberaram que: Acatariam a proposta do Governo do Estado manter expediente normal nas 
repartições públicas em seus Municípios. 
b) Informação referente a reunião com Secretário de Estado de Saúde do Paraná Carlos 

Alberto Grebim Preto  
Continuando senhor Presidente falou aos demais presentes sobre a reunião que foi agendada 

com secretário de estado de saúde “Beto Preto” na qual apresentou ao secretário a situação 

referente aos valores repassados pelos municípios ao SAMU regional e a solicitação de aporte 

financeiro para manter o serviço no período de habilitação e qualificação da rede. Disse que 

o não entendimento por parte do secretário ficou em acordo que nas próximas semanas o 

secretário virá na reunião com da AMSULPAR para discutir sobre a solicitação feita. 

c) Assessoria de imprensa 
Em continuação o senhor Presidente falou aos Prefeitos sobre a necessidade de assessoria 

de imprensa da instituição para divulgar as ações realizadas. No entanto disse que será mais 

um custo e que cederá a assessoria do Município de Bituruna para auxiliar nas publicações 

da instituição e sugeriu que com a mudança de mandato que o Presidente ceda a sua 

assessoria. Os Prefeitos (as) presentes concordaram com a sugestão. 

 

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 8 de fevereiro de 2021.    

 
 

  
   

Rodrigo Rossoni 

 Presidente  

 

Wagner Ari Neumann                               

                          Secretário 


