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Associação dos Municípios Sul Paranaense 

AMSULPAR 

 
ATA Nº: 08/2021 

 
LIVRO ATA 05  

Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul Paranaense - 
AMSULPAR, realizada aos oito 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, representante do  Prefeito 
do Município de Paulo Frontin Jamil Pech senhor Rogério Vial ; 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; 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) Retorno as aulas presenciais e transporte 
escolar ensino fundamental, médio e superior b) Negociação para a compra vacinas contra COVID 19 
pelos Municípios. Iniciando a presente reunião o senhor Presidente Rodrigo Rossoni agradeceu a 
presença de todos passando para ordem do dia: 
 
a) Retorno as aulas presenciais e transporte escolar ensino fundamental, médio e superior;   
O senhor Presidente fazendo o uso da palavra disse aos demais Prefeitos que o governo do estado 
está programando o início das aulas para dia 10 de março, porém devido a situação dos casos de 
COVID 19 na região, em sua opinião, falou que não é hora de retorno as aulas e solicitou as opiniões 
dos demais Prefeitos, onde em unanimidade concordaram e deliberaram o seguinte: Será elaborado 
novo decreto em paridade com os Municípios da AMSULPAR para que o início seja somente daqui 
30 dias bem como manter as aulas remotas  bem como paralisação do transporte escolar fundamental, 
médio e superior. 
 
b) Negociação para a compra vacinas contra COVID 19 pelos Municípios; 
Em continuidade a reunião o senhor Presidente falou que está em contato com empresa que está 
articulando a compra de vacinas contra o COVID19 e passou a palavra ao senhor Edison Faust 
explanou aos Prefeitos sobre a forma de compra que deverão ser acima de 500.000 doses com custo 
de 11 a 12 dólares a dose dependendo da logística. Quanto a forma de pagamento e entrega da 
vacina que só será paga após chegada no Brasil. Sanou algumas dúvidas dos Prefeitos quanto á 
eficiência da vacina, plano nacional de vacinação. Foi basicamente levantado a quantia para os 
municípios chegando a 144.000 doses. Após de todos itens discutidos e as dúvidas sanadas os 
Prefeitos presentes deliberaram que: Será feito contato com outros Municípios para verificar o 
interesse de compra e criar um novo grupo de aplicativo onde será encaminhado documentação para 
análise pelos setores jurídicos dos Municípios e a possível realização da compra das Vacinas. Nada 
mais havendo a tratar o senhor Presidente agradeceu a participação de todos Prefeitos e 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 08 de março de 2021.    
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