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Associação dos Municípios Sul Paranaense 

AMSULPAR 

 
ATA Nº: 07/2021 

 
LIVRO ATA 05  

Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul Paranaense - AMSULPAR, 
realizada aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, nas através de WEB-CONFERÊNCIA 
aplicativo Meet ás 10 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; Rodrigo Fachini 
Federação Catarinense de Municípios; Silvia Andrade Secretária Executiva do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Vale do Iguaçu. A pauta a ser discutida será a) compra de vacina contra covid 09 pelos Municípios 
Associados, b) Informação sobre reunião realizada pela Associação dos Municípios do Paraná – AMP e 
Presidentes das microrregionais do estado. Iniciando a presente reunião so senhor Presidente Rodrigo 
Rossoni agradeceu a presença de todos Iniciando a pauta:  
 
a) Compra de vacina contra COVID19 pelos Municípios Associados 

 
Continuando explicou ao Prefeitos que, junto ao Prefeito de Antonio Olinto Alan Jaros deslocaram ao estado 
de Santa Catarina para reunião com representantes da Federação Catarinense de Municípios para se 
informar sobre a compra de vacinas que os Municípios Catarinenses estão realizando. Passou a palavra ao 
senhor Rodrigo Fachini que explanou aos Prefeitos e Prefeitas presentes como está o andamento das 
negociações. Sendo questionado pelos Prefeitos quanto preços, forma de compra, protocolo de intenções, 
e a legalidade da compra. Houve manifestação por parte dos Prefeitos e Prefeitas, porém o Presidente 
Rodrigo Rossoni disse que a outras frentes de compra que estão sendo estudadas e que este é um início de 
conversa a qual, quer, que todos Prefeitos e Prefeitas tenham conhecimento. Após agradeceu a explanação 
do senhor Rodrigo Fachin e informou aos Prefeitos que será criado um grupo no aplicativo whatsapp para 
que recebam a documentação e tenham o conhecimento da transação. 
 

b) Informação sobre reunião realizada pela Associação dos Municípios do Paraná – AMP e Presidentes 
das microrregionais do estado. 
 
Prosseguindo a web reunião falou aos Prefeitos da reunião que realizou pela manhã com Prefeitos das 
microrregionais na qual o Presidente da Associação dos Municípios do Paraná – AMP Darlã Scalco falou 
sobre o decreto estadual de restrições contra COVID-19, e solicitou aos Presidentes que falassem de como 
está o cumprimento nas microrregionais. O Presidente disse que após cada fala dos Prefeitos a reclamação 
foi unânime e que não tem condições de manter o decreto que se encerra dia 08/03/21. Disse que a AMP 
encaminhará as reivindicações ao Governador para que estude uma forma de flexibilização, por que os 
empresários estão sendo prejudicados e que não a coerência no decreto publicado.  
 

Nada mais havendo a tratar 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.    
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