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Aos trinta (30) dias do mês de março (03) de 2.015, às 10h0Omin, no Auditório da Sede 

Administrativa da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (AMUNPAR), situada 

na Rua Neusa Cascão, no 1.601, Centro, na cidade de Paranavaí, 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, Prefeito Municipal da cidade de Umuarama/PR e Presidente 

do CIUENP; Sr. Almir de Almeida, Coordenador Geral do CIUENP; Sr. Rogério José 

Lorenzetti (Anfitrião), Prefeito Municipal do Município de Paranavaí/PR e Vice Presidente do 

CIUENP; Sr. Alain Barros Corrêa, Coordenador Médico do CIUENP SAMU 192 - Noroeste do 

Paraná; Sr. Claudemir Romero Bongiorno, Prefeito Municipal da cidade de Cianorte/PR e 

Membro do Conselho Fiscal do CIUENP; Sra. Verônica Moraes Francisquini Gardin, Diretora 

da 14a  Regional de Saúde do Estado do Paraná, representando as demais Regionais de 

Saúde do Estado do Paraná que fazem parte do CIUENP; Sr. Paulo Francisco de Marinho 

Dutra, Presidente da AMUNPAR e Prefeito Municipal da cidade de São Carlos do Ivaí/PR; 

Sr. Agnaldo Gouveia, Presidente do CRESEMS e Secretário de Saúde do Município de 

Icaraíma/PR; Sra. Marília Perotta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal da cidade de 

Roncador/PR e representando a CONCAM; e o Sr. Adelson G. Santos, Chefe da Unidade de 

Regulação de Leitos da Região Macro Noroeste. Após devidamente formada a Mesa de 
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Marinho Dutra, Presidente da AMUNPAR e Prefeito Municipal da cidade de São Carlos do 

Ivaí/PR, que saudou e agradeceu a presença de todos naquele importante evento do 

CIUENP, especialmente os componentes da Mesa de Honra. Elogiou os serviços 

desempenhados e realizados pelo SAMU 192 - Noroeste do Paraná, bem como ressaltou 

entender a situação financeira difícil atualmente experimentada pelos Municípios de um 

modo geral. Por derradeiro, explicitou sobre a importância da existência do SAMU 192 - 

Noroeste do Paraná para a saúde pública da Região Noroeste do Estado do Paraná, o que 

para ele seria um justo motivo para os esforços municipais em pagar as parcelas mensais 

corretamente junto ao CIUENP. Após, foi convidado pelo Sr. Secretário para fazer uso da 

palavra o Sr. Rogério José Lorenzetti, Prefeito Municipal do Município de Paranavaí/PR e 

Vice Presidente do CIUENP. O mesmo ressaltou sobre a importância do SAMU 192 - 

Noroeste do Paraná, bem como sobre os ganhos que a população da Região Noroeste do 

Paraná teve com tais serviços de urgência e emergência. O Vice Presidente do CIUENP 

também salientou ter conhecimento das dificuldades dos municípios, especialmente 

financeiras, mas pregou a união de todos visando a melhoria da saúde pública da Região 

Noroeste do Estado do Paraná. Por fim, agradeceu o empenho de todos e desejou sorte a 

todos os que estão envolvidos no projeto. Após as palavras do Sr. Vice Presidente, foi 

convidado para fazer uso da palavra o Sr. Moacir Silva, Presidente do CIUENP e Prefeito 

Municipal da cidade de Umuarama/PR, que em sua primeira fala agradeceu e saudou a 

todos os presentes na Assembléia Geral, especialmente os integrantes da Mesa de Honra. 

Assim como todos, ressaltou sobre a importância do SAMU 192 - Noroeste do Paraná. 

Agradeceu a todas as pessoas imbuídas no Consórcio Público, com ênfase para a equipe 

médica, mas incluindo todos os servidores. O Sr. Presidente alertou a todos os 

representantes municipais presentes no evento sobre a importâncias dos assuntos que 

seriam ali debatidos. Por fim, fez um compromisso para o bom atendimento da saúde 

pública regional, agradecendo aos Municípios que integram o Consórcio Público pela 

confiança no bom desenvolvimento das atividades do SAMU 192 - Noroeste do Paraná. 

Deu boas vindas e novamente agradeceu a todos os presentes no evento. Após, foi 

convidada para se utilizar da palavra a Sra. Verônica Moraes Francisquini Gardin, Diretora 

da 14a  Regional de Saúde do Estado do Paraná, representando as demais Regionais de 

Saúde do Estado do Paraná que fazem parte do CIUENP. Ela primeiramente saudou e 

agradeceu a presença de todos na Assembléia Geral do CIUENP, bem como salientou 

sobre a importância do SAMU 192 - Noroeste do Paraná para a população da Região, 

explicitando que os serviços de urgência e emergência não podem ser encerrados ou t 
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um fim. Por derradeiro, novamente saudou e agradeceu a todos os presentes. Após as 

palavras ditas pela Diretora da 14a  Regional de Saúde do Estado do Paraná, foi convidado 

para fazer o uso da palavra o Sr. Paulo César Lemes, Coordenador de Almoxarifado e Frota 

do CIUENP. O Sr. Coordenador de Almoxarifado e Frota do CIUENP utilizou-se de projeções 

para fornecer números atualizados acerca da quantidade de atendimentos de telefonemas 

recebidos e de ocorrências atendidas pelo SAMU 192 - Noroeste do Paraná em cada uma 

das localidades que possuem Base Descentralizada, assim como na Central de Regulação. 

Por fim, agradeceu aos presentes na Assembléia Geral e destacou sua certeza de que o 

SAMU 192 - Noroeste do Paraná vai ser ainda mais importante para a saúde pública 

regional. Depois, o Sr. Secretário convidou para fazer o uso da palavra pela primeira vez 

na Assembléia Geral o Sr. Almir de Almeida, Coordenador Geral do CIUENP. O 

Coordenador Geral, primeiramente, saudou e agradeceu a todos os presentes, 

especialmente as autoridades integrantes da Mesa de Honra. Destacou sobre a 

importância daquela Assembléia Geral. O Coordenador Geral também reafirmou sobre os 

ganhos que os habitantes dos municípios integrantes do CIUENP estão tendo com bom 

funcionamento dos serviços de urgência e emergência. O Coordenador Geral explicitou o 

fato da disponibilidade que os Municípios integrantes do Consórcio Público possuem, para 

se utilizar dos serviços de urgência e emergência desenvolvidos pelo SAMU 192 - 

Noroeste do Paraná. O Coordenador Geral aproveitou a oportunidade para apresentar a 

todos os representantes municipais ali presentes a nova Coordenadora de Enfermagem do 

CIUENP - SAMU 192 - Noroeste do Paraná, Sra. Larissa Leonardi Priori, ressaltando sua 

experiência na área da saúde pública. Por fim, agradeceu novamente a todos os presentes 

no evento. Após, foi convidado pelo Sr. Secretário para fazer uso da palavra o Sr. Denis 

Facci Sá, responsável pela contabilidade e planejamento/orçamento do CIUENP. Este 

último fez explanações acerca da prestação de contas de todo o exercício financeiro do 

ano de 2.014, com ganhos, gastos e expectativas, a qual foi devidamente aprovada pela 

unanimidade dos presentes no evento. Por fim, o Sr. Denis Facci Sá agradeceu a todos os 

presentes na Assembléia Geral e se colocou a disposição para futuros esclarecimentos, 

assim que solicitado. Após as informações e explanações prestadas pelo pessoal da 

contabilidade e planejamento, o Sr. Secretário convidou para fazer o uso da palavra 

novamente o Sr. Almir de Almeida, Coordenador Geral do CIUENP, a fim de colocar em 

votação alguns itens para serem devidamente aprovados ou não, incluindo modificações 

no Estatuto do CIUENP. O primeiro item colocado em votação, e que foi aprovado por 

todas as autoridades presentes na Assembléia Geral, disse respeito ao aumento anual aos 
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servidores do CIUENP, fixado somente no valor do percentual anual da inflação, de 7,70% 

(sete vírgula sete por cento), a serem pagos a partir do mês de abril do corrente ano de 

2.015. Realizada a primeira votação, o Coordenador Geral explicitou sobre uma primeira 

necessidade de alteração do Estatuto do CIUENP para possibilitar a criação do cargo de 

Coordenador do Controle Interno, especialmente por exigência do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná. O cargo (somente um) deverá ser ocupado por servidor efetivo do 

CIUENP, mediante pagamento de gratificação com base na remuneração já percebida pelo 

citado servidor. A descrição do cargo de Coordenador do Controle Interno é a seguinte: 

verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e do orçamento do Consórcio, no mínimo uma vez por ano; comprovar a 

legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e 

efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e 

garantias, bem como os direitos e haveres do Consórcio; apoiar o controle externo no 

exercício de sua missão institucional; examinar a escrituração contábil e a documentação 

correspondente; examinar as fases de execução da despesa, inclusive a ela 

correspondente, verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da 

legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; exercer o controle sobre a 

execução da receita, bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação 

dos depósitos de cauções e fianças; exercer o controle sobre os créditos adicionais, bem 

como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores"; acompanhar a 

contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as 

despesas correspondentes; realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição 

de Restos a Pagar, processados ou não; realizar o controle da destinação dos recursos 

obtidos com a alienação de ativos; controlar o alcance do atingimento das metas fiscais 

dos resultados primário e nominal; acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas 

pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para os cargos de provimento em 

comissão e designações para função gratificada; verificar os atos de concessão de 

aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas do Estado; realizar outras 

atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle 

„n DE 71 T 0, 1. o s 	;,,,:._ 

( 

(7 ,,,,,ItOçuR¡DICAS E P R OresT075;),5 	,,,,,::: 

is..* OFÍCIO 	("?;')%.,:\,' -:,.5  0 
Ilin
. . -so  N•0 ra Santos iXturetra- OFICIAL 
Crúti4TUZ Santos Y.oreira 	1 

interno, inclu 

Rafael c 
9,1Paiã0  

ASSCSOC itifICUCO - ClUENP 
OAB-PR 57526 



NOROESTE PR 

46059 

ARRAIO IX REGISTRO DE Irmos r 
),X!..2MITIX-5 E DF. PESSOAS ;WPOSCAS 

SELO DE AUTENTICIDADE 
trt 99  d-ta 	13U4!A/1 e Prov. NIAAX da 

Certifiefl q,de St...,/o de Auttesticidade 
; AtAt tbi afraaw n  mimadoeu 
'pino ,nt;regue para a parte. 	1111/4  N\  111  

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Em rgência do Noroeste do Paraná 

quando da edição de leis, regulamentos, orientações, resoluções e portarias. Os pré-

requisitos para o cargo de Coordenador de Controle Interno são: Ensino Superior 

Completo; além de ser servidor efetivo do CIUENP. No mais, a remuneração do 

Controlador Interno será feita mediante gratificação, de até 100% (cem por cento), com 

base no salário mensal bruto que o servidor nomeado para esta função recebe no CIUENP. 

A explicitada mudança do Estatuto foi aprovada por unanimidade pelas autoridades 

representantes municipais presentes no evento. As demais alterações no Estatuto do 

CIUENP, a serem posteriormente colocadas para aprovação ou não dos presentes no 

evento dizem respeito: a) Criação de novos cargos de Enfermeiro Intervencionista, 

Auxiliar de TARM, Operador de Rádio, Técnico em Enfermagem Socorrista e Condutor de 

Ambulância Socorrista, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais, bem como 

aumento salarial proporcional em relação aos cargos já existentes, com previsão inicial de 

trabalho de 30 (trinta) horas semanais, e com as mesmas atribuições, funções e requisitos 

para ingresso; b) Exigência de prova prática para o ingresso, em próximo Concurso 

Público a ser realizado pelo CIUENP, para os cargos de Condutor de Ambulância Socorrista, 

Auxiliar de TARM e Operador de Rádio. Colocadas em votação, citadas mudanças no 

Estatuto do CIUENP foram aprovadas pela unanimidade dos presentes na Assembléia 

Geral. Ato contínuo, o Coordenador Geral ressaltou sobre a realização de competente 

estudo para o aumento da frota e criação de novas Bases Descentralizadas do SAMU 192 

Noroeste do Paraná, isto para o segundo semestre do ano de 2.015. Segundo o 

Coordenador Geral, levando-se em conta a demanda e a tentativa de diminuição no 

chamado tempo - resposta, em face do grande espaço territorial atendido pelo SAMU 192 

Noroeste do Paraná, foram requeridas junto ao Ministério da Saúde do Governo Federal 

mais 02 (duas) Unidades de Suporte Avançado (USA), destinadas para as Bases 

Descentralizadas de Goioerê e Loanda, ambas no Estado do Paraná, bem como a criação 

de outras 03 (três) Bases Descentralizadas, as quais ficariam localizadas nos Municípios de 

Campina da Lagoa, Douradina e Querência do Norte, todos no Estado do Paraná. O 

explicitado aumento e criação das Bases Descentralizadas e da frota do CIUENP foi 

aprovado por unanimidade pelas autoridades presentes no evento. Posteriormente, foi 

colocado para apreciação de todos os presentes os procedimentos licitatórios realizados 

pelo CIUENP, para fins de aprovação. Após análise de toda a documentação mostrada na 

Assembléia Geral, a totalidade dos procedimentos licitatórios realizados foram aprovados 

pela unanimidade dos votos dos representantes municipais presentes no evento. Por 

derradeiro, o Coordenador Geral falou sobre a possibilidade ou não da redução do vai 
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"per capita" pago pelos municípios integrantes do CIUENP, mas desde que fosse possível 

que os valores a serem pagos pelos municípios sejam descontados diretamente do Fundo 

de Participação Municipal (FPM) destinado a cada um dos entes, mediante autorização e se 

necessário criação de leis permitindo tal desconto direto. No mais, salientou sobre a 

necessidade de união dos Prefeitos Municipais que fazem parte do CIUENP, mesmo que a 

situação financeira esteja ruim. Após as palavras do Coordenador Geral, foi convidado 

para fazer uso da palavra o Sr. Agnaldo Gouveia, Presidente do CRESEMS e Secretário de 

Saúde do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, que primeiramente saudou e 

agradeceu a presença de todos no evento, especialmente os componentes da Mesa de 

Honra. Disse entender as dificuldades financeiras atualmente enfrentadas pelos municípios 

de um modo geral, mas ressaltou sobre a importância da continuação dos serviços de 

urgência e emergência prestados pelo SAMU 192 - Noroeste do Paraná. Realizou uma 

apresentação por meio de slides, a fim de justificar suas palavras e seu posicionamento, 

representando o CRESEMS, onde calculou os custos do CIUENP, com viabilização e 

resultados, bem como revisão da contratação dos servidores pelo Consórcio Público. 

Ressaltou sobre a elevada inadimplência do CIUENP, especialmente no tocante a seus 

municípios integrantes, o que segundo ele não pode ser permitido ou teria cabimento. O 

Presidente do CRESEMS afirmou sobre a obrigatoriedade por parte dos municípios da 

Região Noroeste do Paraná em fazer parte da rede de atendimento do SAMU 192, bem 

como forneceu as propostas do CRESEMS para o CIUENP, dentre as quais que não se 

contrate mais nenhum servidor público do atual Concurso Público, bem como que fosse 

mantido o valor "per capita" de R$ 0,50 (cinquenta centavos), com desconto direto do 

FPM municipal. Informou que para possibilitar a aprovação das medidas e reivindicações 

do CRESEMS, tal desconto deveria ser autorizado e cumprido pela totalidade dos 

Municípios integrantes do Consórcio Público, especialmente os que se encontram 

inadimplentes. Por derradeiro, agradeceu novamente a presença de todos, se colocando a 

disposição para dirimir eventuais dúvidas existentes. Após, foi aberto a oportunidade para 

discussões e colocações, com perguntas e respostas entre os representantes municipais 

presentes no evento. Posteriormente, foi convidado pelo Sr. Secretário para utilizar a 

palavra o Prefeito Municipal da cidade de Cianorte, Estado do Paraná, o Sr. Claudemir 

Romero Bongiorno, que em sua primeira fala agradeceu e saudou a todos os presentes na 

Assembléia, especialmente os integrantes da Mesa de Honra. Assim como todos, ressaltou 

sobre a importância das atividades do SAMU 192 - Noroeste do Paraná. Ressaltou sobre a 

importância do apoio dado pelo Prefeito de Umuarama/PR e Presidente do CIUENP, Sr. 
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Moacir Silva. Afirmou ter certeza de que a saúde pública está melhor com os atendimentos 

por parte do SAMU 192 - Noroeste do Paraná, se colocando a disposição para tudo que 

fosse necessário. Disse não ser justo que os municípios que pagam em dias suas parcelas 

mensais junto ao Consórcio Público sejam penalizados pelos que estão inadimplentes. 

Concordou com os descontos diretamente do FPM municipal, mas desde que todos os 

municípios que fazem parte do CIUENP estejam em dia com seus pagamentos. Por fim, 

novamente agradeceu a presença de todos no local. Após o término do pronunciamento do 

Prefeito Municipal da cidade de Cianorte, Estado do Paraná, foi convidado para fazer o uso 

da palavra o Sr. Adelson G. Santos, Chefe da Unidade de Regulação de Leitos da Região 

Macro Noroeste. O mesmo primeiramente saudou e agradeceu a presença de todos, de 

uma maneira especial os componentes da Mesa de Honra do evento. Teceu comentários 

sobre a importância do SAMU 192 - Noroeste do Paraná não somente para a saúde 

pública da Região Noroeste, mas para o Estado do Paraná como um todo, especialmente 

quando se refere a regulação de leitos. Ressaltou também sobre a importância da soma 

dos esforços dos representantes municipais de todos os entes que fazem parte do 

Consórcio Público e que aportam recursos. Por fim, novamente agradeceu a oportunidade 

e a presença das autoridades na Assembléia Geral. Foi convidado então para fazer o uso 

da palavra o Prefeito Municipal da cidade de Diamante do Norte, Estado do Paraná, Sr. 

Daniel Domingos Pereira. O Sr. Prefeito primeiramente saudou e agradeceu a presença de 

todos no evento. Teceu comentários sobre a inadimplência de um modo geral que atinge o 

CIUENP, prejudicando os municípios que encontram-se totalmente adimplentes junto ao 

Consórcio Público. Disse que em seu modo de vista, os municípios integrantes do CIUENP 

deveriam arcar somente com o pagamento dos 25% (vinte e cinco por cento) dois custos 

pertinentes aos mesmos, conforme proposta inicial formulada pelo Ministério da Saúde do 

Governo Federal. Afirmou que os municípios que integram o CIUENP estão ficando 

sobrecarregados financeiramente pelos custos crescentes anualmente, especialmente pela 

estagnação dos valores dos repasses por parte do Estado do Paraná e do Governo Federal. 

Concordou integralmente com a divulgação nos meios de comunicação dos municípios 

inadimplentes. Por fim, novamente agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, o Sr. 

Secretário convidou para utilizar-se da palavra o Sr. Alain Barros Corrêa, Coordenador 

Médico do CIUENP - SAMU 192 - Noroeste do Paraná. O Coordenador Médico saudou e 

agradeceu a presença dos representantes municipais no evento, ressaltando sobre a 

importância dos serviços de urgência e emergência desempenhados pelo SAMU 192 - 

Noroeste dodo Paraná. Elaborou pontuações importantes sobre o SAMU 192 - N,or 3  ;•.'.. -,'' .:t1,1,.  , , adt0 
Ujae T, -.I • „ 
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Paraná, bem como colocou e explanou seu ponto de vista sobre os serviços realizados pelo 

Consórcio Público de um modo geral. Encerrando seu pronunciamento, novamente 

agradeceu a todas as autoridades ali presentes. A fim de realizar a última votação, no 

tocante aos valores que deverão ser pagos "per capita" pelos municípios integrantes do 

CIUENP, bem como encerrar a Assembléia Geral, foi convidado pelo Sr. Secretário para 

fazer o uso da palavra o Sr. Moacir Silva, Presidente do CIUENP e Prefeito Municipal da 

cidade de Umuarama, Estado do Paraná. O Sr. Presidente se comprometeu a se reunir 

com o Ministro da Saúde do Governo Federal e com o Secretário de Estado da Saúde do 

Estado do Paraná. Falou sobre a injustiça de que alguns municípios integrantes do CIUENP 

que pagam em dia suas parcelas mensais respondam pelos entes que não o fazem. Disse 

ressaltou a responsabilidade em administrar o SAMU 192 - Noroeste do Paraná. Afirmou 

que conta com a presença de uma equipe responsável para que tudo seja feito na devida 

legalidade. 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 pagamentos mensais ao CIUENP, para que 

mesmo possa ter recursos financeiros suficientes para efetivamente dar prosseguimento 

nas atividades do SAMU 192 - Noroeste do Paraná. Propôs para ser aprovado ou não em 

votação posterior, manter provisoriamente o valor "per capita" de R$ 0,80 (oitenta 

centavos), até a regularização total da inadimplência de alguns dos municípios integrantes 

do CIUENP, do Governo do Estado do Paraná e do Governo Federal, para que 

posteriormente possa ser repensado na diminuição dos aportes municipais. Colocado em 

votação, foi aprovado pela maioria absoluta dos votos dos representantes municipais 

presentes na Assembléia Geral que nos 03 (três) primeiros meses, abril, maio e junho do 

corrente ano de 2.015, continuará sendo pago o valor "per capita" de R$ 0,80 (oitenta 

centavos), para posterior redução ao quantum "per capita" de R$ 0,50 (cinquenta 

centavos), como acontecia anteriormente, mas desde que neste prazo inicialmente fixado, 

CIUENP receba por parte dos 85 (oitenta e cinco) municípios integrantes, 02 (duas) 

autorizações distintas, a primeira autorizando o débito nas contas do município até o 50  

(quinto) dia útil de cada mês, do valor da parcela mensal devida, e a segunda, no que 

tange aos municípios integrantes que encontram-se inadimplentes junto ao CIUENP, 

autorizando o débito nas contas do município dos valores atrasados, admitindo-se o 

parcelamento até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2.015. Depois deste prazo, ficou 

acertada a realização de nova Assembléia Geral do CIUENP, onde será analisado 

criteriosamente o sucesso ou não dos recebimentos dos valores devidos e em atraso, para 
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avaliar a possibilidade da diminuição ou não do valor pago "per capita". Ainda, foi 

aprovado por todos ali presentes a obrigatoriedade dos municípios que fazem parte do 

Consórcio Público em possibilitar a dedução do valor das parcelas mensais devidas 

diretamente do FPM municipal, bem como que devem ser tomadas medidas mais graves e 

enérgicas em desfavor dos municípios inadimplentes, como a propositura de ações 

judiciais, além da divulgação em todos os órgãos de imprensa, escrita e falada, da 

listagem contendo os nomes dos municípios integrantes do CIUENP que se encontram 

inadimplentes, qual o valor devido e de seus respectivos Prefeitos Municipais. O Sr. Moacir 

Silva, novamente, agradeceu e saudou a todos os presentes na Assembléia Geral, bem 

como fez agradecimento especial a todas as pessoas envolvidas no projeto. Pregou a 

união dos municípios que fazem parte do Consórcio Público, se colocando à inteira 

disposição para colaborar, no que for preciso, ao bom desenvolvimento das atividades do 

SAMU 192 - Noroeste do Paraná. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 

suspendeu os trabalhos, a fim de que se proce sse a lavratura da Ata, que após lida e 

aprovada, vai assinada por mim Rafael Marchi 	ião, Sr. Secretário, e pelo Sr. Moacir 

Silva, Sr. Presidente. 
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MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO ASSINATURA 

Alto Paraná Cláudio Golemba 111050P  i 

Amaporã Mauro Lemos 
A./ 9  Ir 

 

Cruzeiro do Sul Ademir Mulon 
Ai 

Diamante do Norte Daniel Domingos Pereira - , 	4110IF  
.ea 

......) 

Guairaçá Janeslei Amadeu 

Inajá Alcides Elias Fernandes 

Itaúna do Sul 
, 

Pedro Castanhari 

Jardim Olinda Juraci Paes da Silva 

Loanda Flavio Aramis Accorsi 

Marilena Brasilio Bovis I 

Mirador Reinaldo Pinheiro da Silva 

dif 

j  

---' 

giri  

. 	
.. 	 • Nova Aliança do lvaí João Tormena -- 

Nova Londrina Dornelis José Chiodelli .., 

Paraíso do Norte Carlos Alberto Vizzo • 144 4/7 - 	/ è 

Paranapoema Leurides Sampaio "ereira 
Navarro 

Paranavaí Rogério José Lorenzetti , 

Planaltina do Paraná Mariza Basso Madeiras _ - PP 

Porto Rico Paulo Prates Nogueira fa-  -~.-:-.--- 
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Querência do Norte Carlos Benvenutti 
i2'Se' 

Santa Cruz de Monte Castelo José Maria Pereira Fernandes ----------1--- 	,-- -- __ 

Santa Isabel do Ivai Roberto Aparecido 	. anda— 
Campo Va  

Santa Mônica Sergio José F 	reira --- -irtf---r--- #4, 

Santo Antônio do Caiuá José Alves de A 
4. 

São Carlos do Ivai Paulo Francisco de Marinho 
Dutra / il 

São João do Caiuá José Carlos da Silva Maia die frii ir( 

São Pedro do Paraná lvanildo Passareli /,,-.B. 
Y PW 

Tamboara Luis Rogerio Gimenez -.. 

Terra Rica Devalmir Molina Gonçalves 
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11' REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIUENP 
REALIZADA EM 30/03/15. 

LISTA DE PRESENÇA DOS MUNICÍPIOS DA AMERI0à 

MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO SSINATURA 

. 	Alto Paraíso Maria Aparecida Zanuto Faria 

, 	Alto Piquiri Luiz Carlos Borges Cardoso 

Altônia Amarildo Ribeiro Novato 

, Brasilândia do Sul Marcio Juliano Marcolino 

. 	Cafezal do Sul Ascânio Antonio de Paula 

Cianorte Claudemir Romero Bongie .." 	. 

Cidade Gaúcha Alexandre Lucena àífer1""r 
I* 

Cruzeiro do Oeste Valter Pereira da Rocha - 
, 

Douradina Francisco Aparecido de Almeida ,,. ,,,ig ) 

. Esperança Nova Everton Barbieri 	dritiÃo1111W100.' 

Alirio José Mistura 
IVO 

ill 

‘ 

Francisco Alves 

Guaporema Célio Marcos Barranco 41411111P1 

e, 	Icaraima Paulo de Queiroz Souza 
/.., 
gr 

Indianápolis Paulo Cezar Rizzato Martins 

!porá Roberto da Silva 

Sidinei Delai F1Ivaté 
lennaii 

ap, 
4 

Japurá Orlando Perez Frazatto 
Pl", 

Jussara Moacir Luiz Pereira Valentri 
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Maria Helena Elias Bezerra de Araujo 411",  e 
Mariluz Paulo Armando da Silva Alves 

Nova Olímpia Luiz Lazaro Sorvos 
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São Manoel do Paraná Jose Carlos Ormelese 

São Tomé Arlei Hernades de Biazi 

Tapejara Noé Caldeira Brant 

Tapira Delfino Marques da Silva 

Tuneiras do Oeste o Luiz Antonio Krauss 	41111 ,a, 

Umuarama Moacir Silva 
I 
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°coo ,00  
so 	,.• , 

iwtra Santos _Moreira-OFICIAL d'  

Cristiana. Santos _Moreira 
onÜli Subtstrtuta 

O 	
1/era £UCIa. aCCIÁS  

EE;cr. Juramentada  

L/E 



6 0 5 9 

NOROESTE PR 
Consórcio Intermunici)val de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 

1 1 a  REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIUENP 
REALIZADA EM 30/03/2015. 
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LISTA DE PRESENÇA DOS MUNICÍPIOS D 

MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO ASS 'ATU 

4 
- A 

Altamira do Paraná Elza Aparecida da Silva r  
Araruna Fabiano Otavio Antoniassi 

Barbosa Ferraz Gilson And rei Casso! 
/ O 

Boa Esperança Cláudio Gotardo 

Campina da Lagoa Célia Cabrera de Paula 

Campo Mourão Regina Massaretto Bronzel 
Dubay 

Corumbatai do Sul Carlos Rosa Alves  

Engenheiro Beltrão Elias de Lima 

Farol Angela Maria Moreira Kraus 

4inhk 

IN,,..... 
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Fênix Edwaldo Gomes de Souza i 1 

Goioêre Luiz Roberto Costa 
...4.0.... 
! 

/ 
/1.rd. lretama Afif El Bitar Saab 

Janiápolis José Domingos Poera 

Juranda Bento Batista da Silva 

Luiziana Mauro Alberto Slongo 
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Mamborê Claudinei Calori de Souza 
-'1FT r 

Moreira Sales Luiz Volpato .P 	io 	111 . 
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Peabiru Claudinei Antonio Minchic 
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_4 
Quarto Centenário Reinaldo Krachinski f ,.../.4„.... 

Quinta do Sol João Cláudio Ronnero  
JP" 

Rancho Alegre D'Oeste Valdinei José Pelói 

Roncador Manha Perotta Bento Gonçalves 
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Terra Boa Valter Peres 4 

Ubiratã Haroldo Fernandes Duarte 
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