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vinte dias o mês de março o ano de dois mil e doze, às nove horas, reunir 	e os 
subscritores do Protocolo de I nções que objetiva a formação do Consórcio Intermu ipal 
da Rede de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná — CIUENP, conforme li d 
presença anexa e integrante da presente ata, para Assembléia Geral para assinatura de Co to 
de Consórcio, deliberação e aprovação de Estatuto do Consórcio Público, eleição dos Me b \os 
do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e primeiras deliberações do Cons 115o 
Deliberativo empossado. Verificada a presença do quorum legal previsto no Protocolo 
Intenções, o Sr. Valdir Miranda de Souza, Secretário de Comunicação Social da Prefeitur 
Umuarama, na condição de mestre de cerimônia, conduz o Assembléia, dando as boas 
aos presentes e convidando os integrantes da mesa de honra. Chama-se para a com sição da 
mesa, o Sr. Moacir Silva, Prefeito de Umuarama (anfitrião) e presidente nato d 	sembléia_,  
Geral, o Sr. Almir de Almeida, Prefeito de Perobal e presidente da AMERI , o Sr. João 
Carlos Klein, Prefeito de Peabiru e representante da COMCAM, o Sr. José A arecido da Silva, 
Prefeito de Marilena e presidente da Amunpar, além dos Prefeitos dos municípios sede das 
cidades pólo que irão integrar o Consórcio, Sr. Edno Guimarães, Prefeito de Cianorte, o Sr. 
Rogério José Lorenzetti, Prefeito de Paranavaí e o Sr. Nelson José Tureck, Prefeito de Campo 
Mourão. Composta a mesa principal, o Sr. Valdir Miranda convidou para fazer uso da palavra 

Sr. José Gonçalves Dias Neto, Secretario Municipal de Saúde de Umuarama, que saudo 
todos os presentes e fez uma exposição sobre o SAMU, destacando a importância do trab 
que será efetuado pelo SAMU Noroeste do Paraná e do CIUENP, que irá gerir o trabalho 
realizado pelo SAMU. Após o fim da exposição do Sr. José Gonçalves, Sr. Valdir Mir 
convidou para fazer uso da palavra o Sr. Almir Almeida, que na qualidade de presidente 
AMERIOS, falou representando as Associações de Municípios presentes, destacando em s 
discurso a importância do SAMU e do CIUENP para o desenvolvimento region 
principalmente da área da saúde e colocando seu nome à disposição para presidir o Consórcio. 
Posteriormente, é convidado para fazer uso da palavra o Prefeito anfitrião, do Município de 

muarama, Sr. Moacir Silva, presidente nato da Assembléia Geral do CIUENP, que 
cumprimentou todos os presentes, fez um breve histórico do SAMU Noroeste, destacou o 
esforço da cidade de Umuarama para a concretização desse projeto e o grande 
desenvolvimento pelo qual atravessa região. Em seguida, o Sr. Valdir Miranda chama 
ovamente o Secretário de Saúde de Umuarama, Sr. José Gonçalves Dias Neto, para que o 

mesmo faça a leitura do Estatuto, para posterior apreciação por parte de todos os Prefeitos 
presentes. José Gonçalves antes de começar a leitura do Estatuto, frisou que todas as 
Associações de Municípios já haviam recebido uma cópia deste documento, e enviado às 
Prefeituras, e que algumas alterações sugeridas já haviam sido feitas. Em seguida ez a Leitura 
do Estatuto, que após lido e apreciado foi aprovado unanimidade. Posteriorment o Sr. Valdir 
Miranda avisa aos presentes que será concedido um prazo de dez minuto para que os 

esentes se organizem e apresentem• suas Chapas para concorrer às eleiwge do Conselho 
eliberativo e do Conselho Fiscal. Durante este período de composição á apas, ftzerarr 

da palavra o Sr. Nelson José Tureck, Prefeito de Campo Mourão 	gério Jo 
re eito de Paranavaí e o Sr. Edno Guimarães, Prefeito 	•te, sendo que 

saudaram os presentes, destacaram a imporr cia da formação Consór io, bem como 
dos serviç a serem prestadys pelo SAMU n egiã Post riormente faz 

da ali r. Paul 	Queiroz Souza, 	feito 	 que onvi pu a to 
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Consór 	germunic al de- rgencta e Emergência do Noroeste do Paraná 
presentes para stigiarem,i a-Fé-srta do Pacu, que ocorrerá naquela cidade (Porto Camargo), nos 
dias 24 e 25 e março. 40"-§-r. Valdir Miranda chama o advogado da Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama, Sr. Leandro Marchiani Paião, que faz um breve relato sobre a paridade 
dos Conselhos Deliberativo, que será composto por oito membros, sendo dois representantes 
de casa Regional de Saúde e Fiscal, que será composto por quatro membros, sendo um de cada 
Regional de Saúde. O advogado Leandro Paião destaca o fato de que os Prefeitos que se 
candidatarão à reeleição terão que se afastar do Consórcio, caso queiram compor um dos 
Conselhos. Ato contínuo, o advogado Leandro apresentou a única Chapa apresentada pelos 
presentes para compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal do CIUENP, tendo a seguinte 
composição: Membros do Conselho Deliberativo: 1 — Almir de Almeida, Prefeito de Perobal 
(Regional de Umuarama), 2 — Edno Guimarães, Prefeito de Cianorte (Regional de Cianorte), 3 
— Lucas Campanholi, Prefeito de Xambrê (Regional de Umuarama), 4 — Eliel Hernandes 
Roque, Prefeito de São Tomé (Regional de Cianorte), 5 — Nelson José Tureck, Prefeito de 
Campo Mourão (Regional de Campo Mourão), 6 — João Carlos Klein, Prefeito de Peabiru 
(Regional de Campo Mourão), 7 — José Aparecido da Silva, Prefeito de Marilena (Regional 
Paranavaí) e 8 — Tomas Antonio Bajo Polo, Prefeito de Itaúna do Sul (Regional de Paranava 
Membros do Conselho Fiscal: 1 — Cláúdio Aparecido Palozi, Prefeito de São Jorge 
Patrocínio (Regional de Umuarama), 2 — Ailton Alfredo Valloto, Prefeito de Rondo Regi 
de Cianorte), 3 — Osnei Picanço, Prefeito de Corumbataí do Sul (Regional de C 	Moura 
e 4 — Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita de Querência do Norte i  egional de 
Paranavaí). Foi ainda informado pelo advogado Leandro Paião, que dentre os Slembros do 
C selho Deliberativo apresentados pela Chapa Única, o Sr. Almir de Al eida será o 

ente do CIUENP, o Sr. Edno Guimarães, o Vice Presidente e o Sr. Luc 	panholi', o 
manceiro. Col t ada em votação (aclamação), a chapa foi aprovada,jor ar:umidade, 

éia Geral com uma salva de palmas de todos os prØetes. u, Suzana 
e assinei, sendo a me ma t 	 també pelos presentes. 
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