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Associação dos Municípios Sul Paranaense 

AMSULPAR 

 
ATA Nº: 09/2021 

 
LIVRO ATA 05  

Ata da assembleia geral extraordinária, da Associação dos Municípios do Sul 
Paranaense - AMSULPAR, realizada aos doze dias do mês de março 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, representante do Prefeito do Município de Bituruna Alex S. Cordeiro;  
Prefeito do Município de Paula Freitas Sebastião Algacir Dalpra,  Prefeito do Município de 
Paulo Frontin Jamil Pech ; Prefeito do Município de União da Vitória Bachir Abbas; Mateus 
Cassol Tagliani Pró-Reitor Acadêmico da UNIGUAÇU; e demais participantes conforme lista 
de presença. A pauta a ser discutida será: Retorno das aulas presenciais do Centro 
Universitário do Vale do Iguaçu – Uniguaçu. Iniciando a presente reunião senhor Bachir 
Abbas neste ato representando a AMSULPAR agradeceu a presença de todos e o 
atendimento a solicitação feita pela AMSULPAR pela Reitoria da Uniguaçu. Continuando disse 
que o motivo desta pauta é a preocupação quanto o retorno as aulas presenciais da instituição 
que está ocasionando transtornos aos Prefeitos visto que, o transporte dos acadêmicos dos 
Municípios está suspenso, por motivo do aumento dos casos de COVID 19 em todos os 
Municípios e também a região não conta com mais leitos para pacientes e se houver transporte 
de acadêmicos para União da Vitória a probabilidade do avanço de casos de COVID 19 será 
eminente. Continuando disse também que em assembleia geral realizada com Prefeitos 
manteve a proposta já deliberada o não início de aulas presenciais nos Municípios e também 
a suspenção do transporte escolar do ensino fundamental, médio e superior. E assim solicitou 
a Reitoria a novamente protelar o início da aulas presenciais da instituição. O Pró-Reitor 
senhor Mateus Cassol Tacliani, fazendo o uso da palavra falou sobre o retorno as aulas já 
agendado para a próxima semana, mas, entende a dificuldade dos Prefeitos de manter a 
paralização do transporte de acadêmicos para as universidades. Disse também que cumpre 
cronograma nacional e legalmente deverá retornar as aulas presenciais, porém, se houver 
decreto municipal a instituição terá documento oficial para justificar o não retorno as aulas. 
Após do exposto Prefeito de União da Vitória Bachir Abbas atendendo à solicitação dos 
demais Prefeitos disse que caso o estado autorize o retorno as aulas presenciais, publicará 
novo decreto municipal no qual aulas no período noturno serão somente remotas, assim 
evitando o deslocamento de acadêmicos entre os Municípios, até que haja redução de novos 
casos e diminuição de ocupação nos leitos dos hospitais da região. Após de lida e aprovada, 
eu Wagner Ari Neumann secretário AD HOC lavrei a presente ata que vai assinada por mim,  
e demais Prefeitos (as) e participantes. União da Vitória 12 de março de 2021.    
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