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Aos vinte e nove (29) dias do mês de julho (07) de 2.013, às 10h0Omin, no Áuditório
da Prefeitura Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, situada na Avenida Rio
Branco, n. 3.717, Centro Cívico, nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, foi
instalada a Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência
do Noroeste do Paraná - CIUENP, reunindo-se os membros integrantes do citado
consórcio, conforme lista de presença anexa, sob a presidência do Sr. Moacir Silva,
Presidente do CIUENP, que convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Rafael
Marchiani Paião, que, por recomendação do Sr. Presidente, procedeu à leitura do
Edital de Convocação, fazendo alguns esclarecimentos importantes sobre o evento.
Posteriormente, o Sr. Secretário saudou e agradeceu a presença de todas as
autoridades que se encontravam no local, bem como procedeu à formação da Mesa de
Honra do evento, composta pelas seguintes autoridades: Sr. Moacir Silva (anfitrião),
Prefeito Municipal da cidade de Umuarama/PR e Presidente do CIUENP; Sr. Almir de
Almeida, Coordenador Geral do CIUENP; Sr. Rogério José Lorenzetti, Vice-Presidente
do CIUENP e Prefeito Municipal do Município de Paranavaí/PR; Sr. Lucas Campanholi,
Diretor Financeiro do CIUENP e Prefeito Municipal do Município de Xambrê/PR; Sra.
Regina Massaretto Bronzel Dubay, Prefeita Municipal da cidade de Campo Mourão/PR;
Sr. Arecídio Cassiano Júnior, da 12a Regional de Saúde do Estado do Paraná,
representando as demais regionais de saúde que integram o CIUENP; Sr. Luiz Lázaro
Sorvos, Prefeito Municipal da cidade de Nova Olímpia e Presidente da AMERIOS,
representando as Associações dos Municípios integrantes do Consórcio; Sr. Antônio
Fernando Scanavaca, Deputado Estadual pelo Estado do Paraná; e o Sr. Carlos Alberto
de Oliveira, Major do Corpo de Bombeiros do Município de Umuarama/PR. Após
devidamente formada a Mesa de Honra, o Sr. Secretário convidou para fazer o uso da
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palavra o Sr. Presidente do Consórcio Público o Sr. Moacir Silva, Presidente do CIUENP.
O Sr. Presidente, primeiramente, saudou e agradeceu a todos os presentes,
especialmente as autoridades integrantes da Mesa de Honra. Falou sobre a
importância daquela assembléia que estava sendo realizada, em face da proximidade
do início efetivo das atividades do Consórcio. Disse e salientou que desde o ano de
2010, a cidade de Umuarama/PR vem fazendo de tudo para que o CIUENP seja
implantado. O Sr. Presidente afirmou que o SAMU 192 - Noroeste do Paraná, já saiu
efetivamente do papel, para ser realmente implantado. Agradeceu a todas as pessoas
imbuídas ao desenvolvimento do CIUENP. Por fim, fez um compromisso para o bom
atendimento da saúde pública regional, e frisou sobre a importância da implantação
do SAMU 192 - Noroeste do Paraná, não somente para a região abrangida, mas para
o Estado do Paraná como um todo. Deu boas vindas e novamente agradeceu a todos
os presentes no evento. Após as palavras ditas pelo Sr. Presidente, foi convidado pelo
Sr. Secretário para fazer o uso da palavra o advogado Sr. Leandro Marchiani Paião,
assessor jurídico que auxiliou na implantação inicial do CIUENP, em meados do ano de
2011. Primeiramente, ele agradeceu, bem como saudou, a todos os presentes.
Explicitou que um dos motivos principais para a realização da Assembléia Geral foi a
necessária assinatura e posterior ratificação do Protocolo de Intenções Substitutivo,
confeccionado para substituir o Protocolo de Intenções original, elaborado e assinado
em meados do ano de 2011. O motivo da mudança se deu pelo fato do citado
Protocolo de Intenções original não conter as necessárias descrições no que diz
respeito aos cargos em comissão, bem como dos empregos públicos que serão
admitidos em face do concurso público do CIUENP, juntamente com os suas
respectivas remunerações. A totalidade dos Prefeitos Municipais e representantes
presentes na Assembléia Geral assinaram e ratificaram o novo Protocolo de Intenções
Substitutivo, com as alterações devidas. No mais, agradeceu a todos os presentes
pela oportunidade concedida. Após, foi convidado para fazer o uso da palavra o Sr.
Almir de Almeida, Coordenador Geral do CIUENP. Ele agradeceu e saudou todos os
presentes no evento, e falou sobre a importância deste momento para a efetiva
implantação do SAMU 192 - Noroeste do Paraná, com o início das atividades previsto
para a segunda quinzena do mês de setembro do corrente ano, isto se todos os
Municípios integrantes do CIUENP e que estão inadimplentes gletrem o necessário
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pagamento dos valores devidos. Por fim, agradeceu novamente aos presentes pela
oportunidade de falar e explanar na Assembléia Geral do CIUENP. O Sr. Secretário
convidou então para fazer o uso da palavra o Sr. Jefferson da Luz Silva, responsável
pela contabilidade e planejamento/orçamento do CIUENP. Ele fez explanações acerca
da prestação de contas no exercício do primeiro semestre de 2013, bem como
estipulou projeções acerca do orçamento para o corrente ano de 2013, com ganhos e
gastos, incluindo a apresentação de slides. Após, foi convidado para fazer o uso da
palavra pelo Sr. Secretário a Prefeita Municipal do Município de Campo Mourão/PR,
Sra. Regina Massaretto Bronzel Dubay. A Prefeita agradeceu e saudou a todos os
presentes no evento, especialmente os componentes da Mesa de Honra. Falou sobre a
importância da implantação do SAMU 192 - Noroeste do Paraná para a saúde pública
de todos os municípios integrantes do CIUENP. Elogiou o empenho do Prefeito de
Umuarama/PR e Presidente do Consórcio Sr. Moacir Silva para que o CIUENP pudesse
sair do papel. Se colocou a disposição do CIUENP em tudo que o Consórcio Público
precisar para que as atividades tenham efetivo início. Cobrou o empenho de todos os
envolvidos para que o SAMU 192 - Noroeste do Paraná possa começar a funcionar na
data estipulada, explicitando a importância da saúde pública em todas as localidades.
Por fim, agradeceu novamente a todos os presentes no evento. Após, o Sr. Secretário
convidou para fazer uso da palavra o Sr. Rogério José Lorenzetti, Vice-Presidente do
CIUENP e Prefeito Municipal do Município de Paranavaí/PR. O Prefeito, em primeiro
lugar, agradeceu e saudou aos presentes na assembléia, incluirido os componentes da
Mesa de Honra. Falou sobre a importância de implantar o SAMU 192 - Noroeste do
Paraná, bem como de melhorar o atendimento de todos os cidadãos que moram nos
municípios que integram o CIUENP. Disse sobre as dificuldades financeiras enfrentadas
por todos os municípios em geral, mas que isto não é desculpa para que não haja o
pagamento mensal dos mesmos ao SAMU 192 - Noroeste do Paraná, a fim de que as
atividades possam ser iniciadas na data aprazada. Também se colocou a inteira
disposição do CIUENP em tudo que o Consórcio Público precisar para que as
atividades tenham efetivo início. Por derradeiro, novamente agradeceu e saudou a
todos os presentes na Assembléia Geral ali realizada. O Sr. Secretário então convidou
novamente para fazer o uso da palavra o Sr. Presidente do CIUENP, Sr. Moacir Silva, O
Sr. Presidente falou sobre a responsabilidade em acilialg o SAMU 192 - Noroeste
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do Paraná, tendo em vista principalmente a fiscalização constante por parte do
Ministério Público do Estado do Paraná e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Afirmou que conta com a presença de uma equipe responsável atualmente no
Consórcio Público, para que tudo seja feito dentro da devida legalidade.
Posteriormente, o Sr. Secretário convidou o Sr. Arecídio Cassiano Júnior, da 12
Regional de Saúde do Estado do Paraná, representando as demais regionais de saúde
que integram o CIUENP, para fazer uso da palavra. O mesmo agradeceu e saudou
todos os presentes no evento, falando sobre a importância da implantação do CIUENP
para a Região Noroeste do Paraná, bem como sobre as dificuldades encontradas pelos
municípios quando nos referimos à saúde pública. Afirmou que o SAMU 192 Noroeste do Paraná, quando estiver em pleno funcionamento, auxiliará muito a
população de todos os municípios integrantes do Consórcio Público. Depois, o Sr.
Secretário convidou para utilizar-se da palavra o Sr. Luiz Lázaro Sorvos, Presidente da
AMERIOS e da Associação dos Municípios do Paraná. Ele agradeceu e saudou a todos
os presentes no evento, especialmente os integrantes da Mesa de Honra. Falou sobre
a escassez dos recursos destinados pelos governos estadual e federal para a saúde
pública dos municípios paranaenses como um todo. Por fim, se despediu e agradeceu
pela oportunidade de falar na Assembléia Geral do Consórcio Público. Após, o Sr.
Secretário convidou para fazer o uso da palavra o Sr. Carlos Alberto de Oliveira, Major
do Corpo de Bombeiros de Umuarama/PR, o qual também destacou e falou sobre a
importância da implantação do SAMU 192 - Noroeste do Paraná para todas as
localidades que fazem parte integrante do CIUENP. Explicitou que o Corpo de
Bombeiros é extremamente interessado no início das atividades do SAMU 192 Noroeste do Paraná, para auxiliá-los nos atendimentos de urgência e emergência.
Explanou sobre a dificuldade enfrentada atualmente pelo Corpo de Bombeiros quando
levam os pacientes aos hospitais do Município de Umuarama/PR, tendo em vista a
falta de profissionais médicos para o devido atendimento. Além disso, saudou todos os
presentes no evento, se despedindo logo em seguida. Posteriormente, passou a fazer
o uso da palavra novamente o Sr. Moacir Silva, Presidente do CIUENP. O Sr. Presidente
falou sobre a prioridade que deve ser dada para a saúde pública, solicitando que todos
os Prefeitos Municipais e representantes reunidos na Assembléia Geral se
comprometessem com os pagameRkqõgaeasWfk&WW5tema que o mesmo possa
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ter recursos financeiros suficientes para efetivamente iniciar as atividades do SAMU
192 - Noroeste do Paraná, isto no mês de setembro do corrente ano. Explicitou sobre
a inadimplência atual de alguns dos municípios integrantes do Consórcio Público,
falando inclusive sobre a sanção de exclusão daqueles que não efetuarem os
pagamentos regularmente. O Sr. Presidente disse que para ter total segurança em
iniciar as atividades do SAMU 192 - Noroeste do Paraná, os Prefeitos Municipais
devem se comprometer em quitar seus débitos junto ao CIUENP, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, o que foi aprovado pela totalidade das pessoas presentes na
Assembléia Geral. Fica aprovado por unanimidade na Assembléia Geral que nos
municípios inadimplentes há 60 (sessenta) dias com os pagamentos mensais ao
CIUENP, o tronco 192 será bloqueado para chamadas efetuadas pelos munícipes
daquelas localidades, até o efetivo pagamento integral ou parcelamento do débito.
Ficou certo ainda que o Ministério Público Federal dos Municípios de Umuarama,
Paranavaí, Cianorte e Campo Mourão serão devidamente comunicados sobre as
deliberações da presente Assembléia Geral do CIUENP. Após, o Prefeito Municipal do
Município de Santa Isabel do Ivaí/PR, fez um apelo para que todos os demais
municípios integrantes do CIUENP possam efetuar em dia os pagamentos dos valores
devidos, para que o SAMU 192 - Noroeste do Paraná possa efetivamente iniciar suas
atividades. De outro lado, o Prefeito Municipal do Município de Pérola/PR, Sr. Dalan
Scalco, afirmou estar inadimplente junto ao CIUENP, mas pregou que os
representantes do Consórcio Público expliquem com atenção especial a situação atual
do Consórcio Público a todos os que, assim como ele, também estão inadimplentes.
Afirmou que desta maneira, tem a, certeza de que o SAMU 192 - Noroeste do Paraná,
terá sim seu efetivo início na data estipulada e aprazada. Por fim, o Sr. Secretário,
visando o encerramento da Assembléia Geral do CIUENP, convidou para fazer o uso da
palavra o Sr. Moacir Silva, Prefeito Municipal da cidade de Umuarama/PR e Presidente
do Consórcio. O Sr. Moacir Silva, novamente, agradeceu e saudou a todos os
presentes na assembléia, bem como fez agradecimento especial a todas as pessoas
envolvidas no projeto. Pregou a união dos municípios que fazem parte do Consórcio, a
fim de conseguir recursos e aportes tanto do governo federal, como do governo
estadual, se colocando à inteira disposição para colaborar, no que for preciso, na
efetiva implementação do SAMU
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pronunciamento do Sr. Moacir Silva, o Sr. Secretário Sr. Rafael Marchiani Paião fez o
uso da palavra e encerrou a Assembléia Geral do CIUENP. Nada mais havendo a ser
tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, a fim de que se procedesse a
lavratura da Ata, que após lida e aprovai a, vai assinada por mim Rafael Marchiani
Paião, Sr. Secretário, e pelo Sr. Moacir Sil

. Presidente.
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