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Associação dos Municípios Sul Paranaense 

AMSULPAR 

 
ATA Nº: 06/2021 

 
LIVRO ATA 05  

Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul 
Paranaense - AMSULPAR, realizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e 
vinte e um, nas dependências Centro Universitário Vale do Iguaçu – UNIGUAÇU localizado 
na rua Padre Saporiti, 717 no Município de União da Vitória – Paraná, ás dez 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 Cruz Machado Antonio Luis 
Szaykowski; Prefeito do Município de General Carneiro Joel Ricardo Martins 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; Mateus Cassol Tagliani 
Pró-Reitor Acadêmico da UNIGUAÇU; Diretora Chefe da 6º Regional de Saúde de União da 
Vitória Paula Krzyzanowski e demais participantes conforme lista de presença. A pauta a ser 
discutida será referente ao retorno das aulas presenciais. Iniciando a presente reunião so 
senhor Presidente Rodrigo Rossoni agradeceu a presença de todos e também a Reitoria da 
UNIGUAÇU em atender a todos os Prefeitos, e passou a palavra ao Sr. Bachir Abbas que 
explanou o motivo da agenda a qual, tem como objetivo esclarecer a Reitoria sobre as 
dificuldades que os Prefeitos estão tendo com os acadêmicos quanto ao transporte escolar 
que foi paralisado. Passando a palavra a Sra. Paula Krzyzanowski que falou do aumento de 
casos na regional e a falta de leitos para atender os pacientes. Os Prefeitos solicitaram a 
reitoria a possibilidade de a UNIGUAÇU manter as aulas remotas por mais um período até 
que os casos de COVID 19 sejam controlados na região. A Reitoria acatou a proposta dos 
Prefeitos visto que, o momento é delicado e o aumento considerável dos casos poderá 
prejudicar ainda mais a situação. Mesmo assim em comum acordo aguardaram o Governador 
do Estado do Paraná que em pronunciamento oficial sobre as medidas que serão tomadas. 
Após pronunciamento do Governador os Prefeitos e Reitoria acataram o decreto do Estado 
com data válida até 08 de março e após tomar providencias necessárias. 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 26 de fevereiro de 
2021.    
 
 
 

  
   
 

 

 

 

Rodrigo Rossoni 

Wagner Ari Neumann 

Antonio Luis Szaykowski Joel Ricardo Martins Ferreira 

Sebastião Algacir Dalpra 

Alan Jaros 

Jamil Pech 

Marisa de Fátima Ilkiu de Souza Bachir Abbas 


