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Associação dos Municípios Sul Paranaense 

AMSULPAR 

 
ATA Nº: 05/2021 

 
LIVRO ATA 05  

Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul 
Paranaense - AMSULPAR, realizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil 
e vinte e um, no Auditório da 6º Regional de Saúde de União da Vitória  localizado na rua 
Marechal Floriano Peixoto, 180 no Município de União da Vitória – Paraná, ás quatorze horas 
com a presença dos senhores (as), Prefeito do Município de Antônio Olinto Prefeito Alan 
Jaros, representante do Prefeito do Município de Bituruna Alex Stratmann Cordeiro; Prefeito 
do Município de Cruz Machado Antonio Luis Szakowski; Vice Prefeito do Município de 
General Carneiro Célio Luis Garbin; representante do Prefeito do Município de Paula Freitas 
Rosane Ressel;  Prefeita do Município de Porto Vitória Marisa de Fatima Ilkiu de Souza; 
Prefeita do Município de São Mateus do Sul Fernanda Garcia Sardanha; Prefeito do 
Município de União da Vitória Bachir Abbas; Diretora Chefe da 6º Regional de Saúde de 
União da Vitória Paula Krzyzanowski; Secretários de Saúde, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Paula Freitas  de demais participantes conforme lista de presença  
A pauta a ser discutida será atualização e deliberação referente ações COVID 19. Iniciando a 
presente reunião Sr. Wagner Ari Neumann agradeceu a presença de todos e passou a palavra 
a Sra. Paula que explanou a todos a situação atual dos casos de COVID na região disse que 
não á mais leitos nos hospitais e sua preocupação nos próximos dias, caso continue o 
aumento de pacientes.  Após cada Prefeitos fez uso da palavra e demostraram a grande 
preocupação nos seus Municípios quanto o aumento considerável dos casos, e outras 
questões visto que o início das aulas agendado para março e mesmo não tendo segurança 
total da classe educacional, o transporte dos alunos, o transporte de universitários os quais 
estão questionando os Prefeitos visto que o início da aulas na Uniguaçu. Foi também discutida 
a compra de vacinas pelos Municípios, a elaboração de novos decretos como forma de 
contenção. Após de das falas de Prefeitos e representantes ficou deliberado que: Devido 
aumento de casos de COVID 19, internações, falta de vagas nos hospitais será mantida as 
decisões como aulas remotas, paralização do transporte Municipal e Universitário e será 
agendada reunião entre Prefeitos e Reitor da Uniguaçu para verificar a possibilidade de 
protelar o início das aulas presenciais até a diminuição e controle de casos de COVID 19 na 
região da AMSULPAR. E aguardar o pronunciamento do Governo do Estado para que se 
tenha um embasamento e elaborar decretos com paridade entre Estado e Municípios. 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 
fevereiro de 2021.    
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