NOTA OFICIAL DA AMSOP
A Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSOP), no
exercício de sua finalidade estatutária de promoção de melhoria das
condições econômicas e sociais da população regional (art. 5º, alínea “e”), e,
diante do evento intitulado “Movimento dos Caminhoneiros”, que repercutiu
na paralisação nacional ocorrida desde o dia 21 de maio de 2018, vem
através da presente para noticiar e publicar as definições extraídas da
Assembléia Geral da entidade, ocorrida na data de 30/05/2018:
 A AMSOP reconhece a legitimidade das reivindicações da classe
dos caminhoneiros e nessa condição, emite sua nota de
SOLIDARIEDADE ao movimento;
 A AMSOP na condição de fórum de debate dos interesse coletivos
da sociedade regional, convocou e realizou reunião com
Prefeitos(as),
Vice-Prefeitos,
Vereadores
e
lideranças,
representantes da cadeia produtiva e do agronegócio, (Frigoríficos
de aves, incubadoras, Associações de Produtores de Leite, Suínos,
etc..), pela qual ficou definida a implementação de medidas visando
apurar os dados resultantes da paralisação e encaminhamentos de
soluções para o cenário econômico e social presente. Nesse
sentido, os problemas constatados foram, exemplificadamente, os
seguintes;
1 - Falta de combustíveis, inclusive para serviços considerados essenciais
(Transporte Escolar, Transporte de Pacientes com Vans, Ambulâncias, Microônibus, profissionais da saúde etc...)
2 - Desabastecimento de gêneros alimentícios;
3 - Desabastecimento de produtos hospitalares e farmacêuticos;
4 - Falta de insumos para nutrição animal;
5 - Mortalidade de milhões de frangos e suínos alojados;
6 - Descarte da produção de leite;
7 - Risco de comprometimento com sanidade animal, proveniente da
mortalidade de aves/animais;
8 - Quebra da cadeira produtiva;
9 – Outras Situações

Nestes termos, as medidas a serem adotadas pela entidade foram
as seguintes:
 A AMSOP, no exercício de sua representatividade, encaminhará
requerimento aos Deputados Federais e Senadores do Estado do
Paraná, solicitando intermediação junto ao Governo Federal para
solução consciente e pacífica dos litígios instalados, e também para
o saneamento ou reparação dos reflexos gerados pela paralisação;
 A AMSOP, no exercício de sua representatividade, encaminhará
expediente à Exma. Sra. Governadora do Estado do Paraná, Cida
Borghetti, solicitando atenção especial e providências naquilo que
for da competência e legitimidade do Estado;
 A AMSOP além de ter acompanhado a divulgação do acordo
efetuado entre o Governo Federal e a classe dos caminhoneiros, e
sob essa condição, continuará acompanhando o deslinde dos
compromissos pactuados;
 A AMSOP, além de ter acompanhado a divulgação do acordo
efetuado entre o Governo Estadual e a classe dos caminhoneiros,
e sob essa condição, continuará acompanhando o deslinde dos
compromissos pactuados;
 A AMSOP, com o objetivo ainda de contribuir com o interesse
comum, e para instrumentalizar tal fim, instituirá um Comitê
Representativo, com participação das entidades da sociedade
sudoestina, o qual terá a incumbência de fomentar, conduzir e
defender o diálogo e a conciliação quanto as necessidade da
população regional.
 A AMSOP através da representatividade da Associação dos
Municípios do Paraná (AMP), na pessoa do seu Presidente e
Prefeito de Coronel Vivida, Frank Schiavini, pautou e participou de
audiência com a Exma. Sra. Governadora Cida Borguetti, na qual
foram requeridas medidas imediatas apoio e solução para os

Municípios do Sudoeste do Paraná, seja quanto as reivindicações
das classes sociais, seja quanto aos saneamento dos reflexos das
paralisações;

Conclusão:
A par de tudo isso, a Entidade reitera seu reconhecimento a
legitimidade
das
reivindicações
da
classe
dos
transportadores/caminhoneiros, motivo pelo qual a mesma dará
incondicionada continuidade na sua atuação de reinvindicações aos
representantes políticos do Estado do Paraná, essencialmente quanto ao
cumprimento das pactuações e compromissos assumidos pelo Governo
Estadual e Federal.
Na mesma lógica, a entidade igualmente manifesta sua irretratável
solidariedade com a classe dos agricultores e demais membros da cadeia
produtiva agropecuária e a sociedade em geral, que foram afetados
diretamente com perdas inestimáveis pela paralisação dos transportes,
comprometendo-se no empenho irrestrito para a retomada da rotina e
normalidade de todos os setores, com o fim único de evitar a concretização
de uma realidade danosa e irreparável para toda a economia regional,
estadual, e até, nacional, inclusive, face a iminência do colapso, quanto a
consecução das obrigações do Poder Público, na prestação de assistência à
sociedade,
Francisco Beltrão, 30 de maio de 2018.
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