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Emergência do Noroeste do Paraná 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSÓRCIO  

INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ - 

CIUENP  

Aos trinta (30) dias do mês de julho (07) de 2.015, às 10h0Omin, no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Cianorte, situada na Praça da República, no 100, Centro Cívico, na cidade de 

Cianorte, 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, Prefeito Municipal do 

Município de Paranavaí/PR e Vice Presidente do CIUENP; Sr. Claudemir Romero Bongiorno 

(Anfitrião), Prefeito Municipal da cidade de Cianorte/PR e Membro do Conselho Fiscal do 

CIUENP; Sra. Adriana Batista Gonçalves, Diretora da 138  Regional de Saúde do Estado do 

Paraná, representando as demais Regionais de Saúde do Estado do Paraná que fazem parte do 

CIUENP; Sr. Luiz Carlos Borges Cardoso, Prefeito Municipal da cidade de Alto Piquiri/PR e 

representando a AMERIOS; Sr. Agnaldo Gouveia, Presidente do CRESEMS e Secretário de 

Saúde do Município de Icaraima/PR; e o Sr. Airton Antônio Agnolin, Prefeito Municipal da 

cidade de Nova Cantu/PR e representando a CONCAM. Após devidamente formada a Mesa de 

Honra, o Sr. Secretário convidou para fazer o uso da palavra o Sr. Claudemir Romero 

Bondiorno, Prefeito Municipal da cidade de Cianorte/PR e membro do Conselho Fiscal do 

CIUENP, que saudou e agradeceu a presença de todos naquele importante evento, 

especialmente os componentes da Mesa de Honra. Elogiou os serviços desempenhad 
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realizados pelo SAMU 192 - Noroeste do Paraná, bem como ressaltou sobre a importância da 

existência do SAMU 192 - Noroeste do Paraná para a saúde pública regional, 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. Deu boas vindas 

ao representante dos municípios integrantes da Regional de Saúde de Ivaiporã, Estado do 

Paraná, caso realmente venham a fazer parte do Consórcio Público. 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. Agnaldo Gouveia, 

Presidente do CRESEMS e Secretário de Saúde do Município de Icaraíma/PR, 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. 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. Por 

derradeiro, agradeceu novamente a presença de todos, se colocando a disposição para dirimir 

eventuais dúvidas existentes. Após, foi convidada para se utilizar da palavra a Sra. Adriana 

Batista Gonçalves, Diretora da 13a 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 

ter um fim. Reiterou o compromisso do Governo do Estado do Paraná com o SAMU 192 - 

Noroeste do Paraná, bem como a necessidade do município de fazer parte integrante da rede 

do SAMU 192. Por derradeiro, novamente saudou e agradeceu a todos os presentes. Após as 

palavras ditas pela Diretora da 13a  Regional de Saúde do Estado do Paraná, foi convidado para 

fazer o uso da palavra o Sr. Luiz Carlos Borges Cardoso, Prefeito Municipal da cidade de Alto 

Piquiri/PR e representando a AMERIOS. Em sua primeira fala agradeceu e saudou a todos os 

presentes na Assembléia Gera 
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todos, ressaltou sobre a importância do SAMU 192 - Noroeste do Paraná para a saúde pública 

regional. Disse que existem pequenas falhas, mas que as mesmas são gerais, incluindo os 

Prefeitos Municipais, as quais com certeza serão acertadas muito em breve. Ressaltou sobre o 

uso indevido das ambulâncias por alguns dos gestores municipais, o que não pode mais 

acontecer ou ser permitido. Por fim, novamente agradeceu a oportunidade e saudou a todas as 

autoridades presentes na Assembléia Geral. Foi convidado então para se utilizar 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, incluindo todos os servidores. O Sr. Presidente alertou a todos os 

representantes municipais presentes no evento sobre a importância dos assuntos que seriam 

ali debatidos. Lembrou às autoridades municipais ali presentes sobre a Auditoria que estava 

sendo realizada pelo DENASUS no Consórcio Público, a qual preliminarmente deu ênfase ao 

bom trabalho que vem sendo desenvolvido. 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. 

Ressaltou sobre a importância dos municípios que estão totalmente adimplentes junto ao 

CIUENP, bem como o trabalho desenvolvido pelo Consórcio Público em conjunto com o 

Ministério Público do Estado do Paraná, no sentido de tentar receber os valores devidos pelos 

municípios inadimplentes. Afirmou perceber a melhoria e o aumento no grau da satisfação dos 

usuários da saúde pública regional e municipal, com contribuição do SAMU 192 - Noroeste do 

Paraná. Deu boas vindas e novamente agradeceu a todos os presentes no evento. 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 sobre a possibilidade do ingresso no CIUENP dos municípios integrantes da Regional 

de Saúde de Ivaiporã, Estado do Paraná, desde que não haja sobrecarga ao Consórcio Público, 

mas sim ajudando e auxiliando nos custos. O Sr. Coordenador Geral ainda falou sobre a 

realização da auditoria do DENASUS no CIUENP - SAMU 192 - Noroeste do Paraná, onde 

segundo os auditores se tratava de um Consórcio Público modelo na gestão dos recursos 

enviados pelo Ministério da Saúde do Governo 
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os presentes no evento. Após as palavras ditas pelo Coordenador Geral do CIUENP, 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. Após, foi convidado pelo Sr. Secretário para fazer uso da palavra novamente o Sr. 

Alnnir de Almeida, Coordenador Geral do CIUENP. O mesmo ressaltou que o valor per capita de 

R$ 0,80 (oitenta centavos) não poderia ser diminuído ou modificado, em face principalmente 

do aumento da inadimplência dos municípios integrantes do Consórcio Público, isto desde a 

realização da última Assembléia Geral. Afirmou que foram tomadas inúmeras medidas pelo 

CIUENP para tentar diminuir a inadimplência municipal, especialmente no tocante a divulgação 

dos devedores nos meios de comunicação. Disse que o Ministério Público do Estado do Paraná 

está atuando em conjunto com o CIUENP na busca do recebimento dos valores devidos pelos 

municípios inadimplentes, e que tal atuação vai com toda a certeza surtir efeitos, os quais 

entretanto não são imediatos. O Coordenador Geral firmou o compromisso em manter o valor 

per capita de R$ 0,80 (oitenta centavos) para o ano de 2.016. Disse já ter feito pedido escrito 

para que o Governo Federal e o Governo do Estado do Paraná, revejam imediatamente os 

valores dos repasses efetuados ao CIUENP, os quais estão estagnados há certo tempo, 

sobrecarregando desse modo os municípios integrantes do Consórcio Público. Por fim, disse 

que o Governo do Estado do Paraná já sinalizou com um reajuste dos repasses estaduais que 

são enviados ao CIUENP. Foram então feitos alguns questionamentos e colocações por parte 

dos representantes municipais presentes na Assembléia Geral do CIUENP, os quais foram 

prontamente e devidamente respondidos, bem como analisados, pelos membros do Consórcio 

Público. Depois das palavras do Coordenador Geral do CIUENP, o Sr. Secretário convidou para 

utilizar-se da palavra o Sr. Denis Facci Sá, responsável pela contabilidade e 

planejamento/orçamento do CIUENP. Em primeiro lugar, o Sr. Denis Facci Sá se comprometeu 

a disponibilizar no site do CIUENP, alguns dias antes da realização das Assembléias Gerais, as 

prestações de conta que ali serão colocadas em pauta para apreciação, a fim de que os 

representantes municipais possam se familiarizar com as receitas e despesas do Consórcio 

Público antes do início das reuniões. Ato contínuo, fez explanações acerca da prestação de 

contas do primeiro semestre do ano de 2.015, com ganhos, gastos e expectativas, a qual foi 
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PLACIC e o orçamento do CIUENP para o exercício financeiro do ano de 2.016, com a 

manutenção do valor per capita de R$ 0,80 (oitenta centavos), pauta esta que também foi 

aprovada pela unanimidade das autoridades municipais que se faziam presentes no local. O 

responsável pela contabilidade e planejamento/orçamento do Consórcio Público falou também 

sobre a necessidade de abertura de crédito adicional, no montante de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), para suportar o que será gasto e dispendido com o auxílio transporte e 

com o auxílio alimentação que serão pagos aos servidores públicos, após a celebração de 

acordo coletivo sindical, o que prontamente foi aprovado por todos os presentes no evento. Por 

fim, o Sr. Denis Facci Sé 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. O 

primeiro item colocado em votação, e que foi aprovado por todas as autoridades presentes na 

Assembléia Geral, disse respeito a autorização para a realização de novo concurso público pelo 

CIUENP, com a necessária contratação de empresa, mediante processo licitatório, para 

elaboração e desenvolvimento do processo de seleção de pessoal. Realizada a primeira 

votação, o Coordenador Geral explicitou sobre a necessidade da celebração do Acordo Coletivo 

Sindical. A explicitada celebração do acordo foi aprovada por unanimidade pelas autoridades 

representantes municipais presentes no evento, na medida das possibilidades do CIUENP. Ato 

contínuo, o Coordenador Geral colocou 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 

do maior parcelamento dos débitos dos municípios inadimplentes, solicitado por alguns destes, 

em algumas vezes ultrapassando o mandato eletivo do atual gestor público municipal. Tal 

possibilidade foi aprovada por todos os presentes, desde que preenchidas as seguintes 

condições: para todos os municípios inadimplentes, é necessário e obrigatório uma entrada no 

montante de 30% (trinta por cento) do valor total do débito, ao passo que somente para as 

localidades que devem valor superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), é que o 

parcelamento da dívida poderá ultrapassar a gestão do atual Prefeito Municipal, podendo ser 

em até 36 (trinta e seis) vezes, desde que necessariamente aprovado em Lei Municipal pela 

Câmara Municipal daquele município, pois será ultrapassado o final do mandato eletivo do 
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para o município que efetuar o parcelamento em até 36 (trinta e seis) vezes, haverá 

atualização monetária do valor da dívida pela Taxa SELIC, sempre ressaltando que deve 

necessariamente continuar sendo efetuado o pagamento da parcela mensal já devida. Após, foi 

aberta 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 Sr. Alain Barros Correa, Coordenador Médico do CIUENP, 

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. 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. Elaborou pontuações importantes 

sobre o SAMU 192 - Noroeste do 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. Por derradeiro, o 

Presidente do CIUENP, 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 h vendo a ser tratado, o Sr. Presidente 

suspendeu os trabalhos, a fim de que se proced 

aprovada, vai assinada por mim Rafael Marchiani 
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12a REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIUENP 
REALIZADA EM 30/07/15. 

LISTA DE PRESENÇA DOS MUNICÍPIOS DA AMERIOS 

MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO ASSINATURA 

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 Bongiorno 

Cidade Gaúcha Alexandre Lucena 
) 

Cruzeiro do Oeste Valter Pereira da Rocha 

tifr...., 00141 

Douradina Francisco Aparecido de Almeida  

Esperança Nova Everton Barbieri 
0100.  

Francisco Alves Alirio José Mistura 

. Guaporema Célio Marcos Barranco 

lcaraima Paulo de Queiroz Souza  New; 

Indianópolis Paulo Cezar Rizzato Martins 
"U 1  
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lvaté Sidinei Delai 
-i' i 

, Orlando Perez Frazatto Ét:Japurá 
/8'7/ , 	i  

Jussara Moacir Luiz Pereira Valentini  5..,55TRO Dr. 1-i ;, r ...... 
2,----z--, 

• ... 	
.., Ot. 	. ,'• 

Santos .`iiioreíra - ()FICA  
'f',,,,•• \,  

oCrikiana Skii(OS ,MOntra 

tã@r, 	
u ?...-.: 	' 

Oficim Sulatittne 	 / 
e, 	1/era Atc14 (,1sOus 

Juràfm!fition 	

,,. 
\\,,,,/. 

-,,..,,,N,,,‘,.,.•'-':-:‘-')---  '.." 



4 6 O 6 0 

Maria Helena Elias Bezerra de Araujo 

Mariluz Paulo Armando da Silva Alves 

Nova Olímpia Luiz Lazaro Sorvos 

Perobal Jefferson Cassio Pradella 
, 

Pérola Darlan Scalco  

Rondon Roberto Aparecido Corredato 7- /I 1 

São Jorge do Patrocínio Valdelei Aparecido Nascimento 

São Manoel do Paraná Jose Carlos Ormelese 
kli 

São Tomé Arlei Hernades de Biazi . 
moi 

Tapejara Noé Caldeira Brant 
I 4, deo, 

Tapira Delfino Marques da Silva 

Tuneiras do Oeste Luiz Antonio Krauss 

Umuarama Moacir Silva / 

/ / 

Xambrê Lucas Campanholi 
, 
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Efivíra Santas Yoretra • oncilew 
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NOROESTE PR 
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 

12a REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIUENP 
REALIZADA EM 30/07/15. 

LISTA DE PRESENÇA DOS MUNICÍPIOS DA AMUNPAR 

MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO ASSINATURA 

Alto Paraná Cláudio Golemba 

Amaporã Mauro Lemos 

Cruzeiro do Sul Ademir Mulon 

Diamante do Norte Daniel Domingos Pereira 

Guairaçá Janeslei Amadeu 

1 I II I 1 I I  
Inajá Alcides Elias Fernandes 

''', , ' ' - 'i • • Y:4  

'tal:ma do Sul Pedro Castanhari 	. 

Jardim Olinda Juraci Paes da Silva 

Loanda Flavio Aramis Accorsi 

Marilena Brasilio Bovis 	
5/ 

z 
waw,  

Mirador Reinaldo Pinheiro da Silva 
< 	

, 
 0 	j'  . 

Nova Nova Aliança do lvaí João Tormena 

Nova Londrina Dornelis José Chiodelli 

Paraíso do Norte Carlos Alberto Vizzoto 1, t i 

Paranapoema Leurides Sampáo Pereir. 
a Nvarro 

ndrWParanavaí 	 Rogério José Lorenze  

Planaltina do Paraná Mariza Basso Madeiras 
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Querência do Norte Carlos Benvenutti 

Santa Cruz de Monte Castelo José Maria Pereira Fernandes 

Santa Isabel do Ivai 
Roberto Aparecido Mi 

Campo Vaz ___-- 	-- 

Santa Mônica Sergio José Ferreira 
-.%"--- —^ 

Santo Antônio do Caiuá José Alves de Almeida / 

São Carlos do Ivai 
Paulo Francisco de Marinho 

Dutra  

São João do Caiuá José Carlos da Silva Maia  
. 	, 

São Pedro do Paraná lvanildo Passareli 
 

Tamboara Luis Rogerio Gimenez 

Terra Rica Devalmir Molina Gonçalves 
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Altamira do Paraná Elza Aparecida da Silva 

Araruna Fabiano Otavio Antoniassi 
— 

Barbosa Ferraz Gilson Andrei Cassol 

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 

Fênix Edwaldo Gomes de Souza 

Goioêre Luiz Roberto Costa 

lretama Afif El Bitar Saab 
ti 	

lit 

Janiópolis José Domingos Poera  
1 ° efolo 	&,•4'.  •;:s  

Juranda 
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Bento Batista da Silva 
(' 	Efvira Santnç • 	• 

Cr ístíana Santo .  

Luiziana Mauro Alberto Slongo 
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Mamborê Claudinei Calori de Souza -- 

Moreira Sales Luiz Volpato 

Nova Cantu Airton Antonio Agnolin 	- 
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Peabiru Claudinei Antonio Minchio 

Quarto Centenário Reinaldo Krachinski 

Quinta do Sol João Cláudio Romero 

Rancho Alegre D'Oeste Valdinei José Pelbi 

Roncador Manha Perotta Bento Gonçalves 

Terra Boa Valter Penes 

Ubiratã Haroldo Fernandes Duarte 
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