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Aos doze (12) dias do mês de dezembro (12) de 2.016, às 10h00min, no Auditório da 

Prefeitura Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, situado na Avenida Rio Branco, 

no 3.717, Centro, na 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 a Sra. Eliana de Lima Beraldo, 

que, por recomendação do Sr. Presidente, procedeu à leitura do Edital de Convocação, 

fazendo alguns esclarecimentos importantes sobre o evento. Posteriormente, a Sra. 

Secretária 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; Sra. Creagair Aparecida de Oliveira, 

Diretora da 12a  Regional de Saúde do Estado do Paraná, representando as demais 

Regionais de Saúde do Estado do Paraná que fazem parte do CIUENP; Sr. Alain Barros 

Correa, Coordenador Médico do SAMU 192 - Noroeste do Paraná; Sr. Paulo de Queiroz 

Souza, Prefeito Municipal da cidade de Icaraima/PR e Presidente da AMERIOS; Sr. 

Roberto Aparecido Miranda Campo Vaz, Prefeito Municipal da cidade de Santa Isabel 

do Ivaí/PR e Vice Presidente do CIUENP; Sr. José Maria Pereira Fernandes, Prefeito 

Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo/PR, representando a AMUNPAR; e a Sra. 

Janaína Barbosa, Secretária de Saúde do Município de Ivaiporã/PR, representando os 

demais municípios daquela Regional de Saúde do Estado do Paraná. Após 

devidamente formada a Mesa de Honra, a Sra. Secretária convidou para fazer o uso 

a'.'<E527Mn nTan$ da palavra o Sr. Moacir Silva, Presidente do CIUENP e Prefeito Municipal da cidade de 
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Umuarama /PR, que saudou e agradeceu a presença de todos naquele importante 

evento do CIUENP, especialmente os componentes da Mesa de Honra. Destacou sobre 

alguns assuntos importantes a serem debatidos na Assembléia Geral, especialmente a 

escolha do novo Presidente do CIUENP. Elogiou os serviços prestados pelo SAMU 192 

- Noroeste do Paraná como um todo, incluindo toda a equipe de trabalho, bem como 

fez um agradecimento especial ao Estado do Paraná pela ajuda fornecida sempre que 

necessário. Por fim, declarou aberto o evento e agradeceu novamente a todos os 

presentes no evento. Posteriormente, foi convidado para falar no evento o Sr. Roberto 

Aparecido Miranda Campo Vaz, Prefeito Municipal da cidade de Santa Isabel do Ivai/PR 

e Vice Presidente do CIUENP. O mesmo saudou a todos os presentes no evento, 

especialmente os integrantes da Mesa de Honra. Ressaltou a importância do SAMU 

192 - Noroeste do Paraná para a saúde pública da Região Noroeste do Estado. 

Parabenizou o Presidente do CIUENP pelo trabalho realizado nos 04 (quatro) anos em 

que o mesmo ficou à frente do projeto. Afirmou não ter sido candidato à reeleição em 

seu município, bem como desejou sucesso e todas as bênçãos aos Prefeitos e 

Prefeitas Municipais eleitos e reeleitos que estavam presentes no evento. Por 

derradeiro, agradeceu novamente a presença de todos, e se colocou a disposição 

naquilo que fosse possível. Após, foi dada a palavra para a Sra. Creagair Aparecida de 

Oliveira, diretora da 12a Regional de Saúde do Estado do Paraná. A diretora 

primeiramente saudou e agradeceu a presença de todos naquele evento, 

especialmente os integrantes da Mesa de Honra. Parabenizou o Presidente do CIUENP 

pelo mandato que está se encerrando. Ressaltou sobre a intenção do Governo do 

Estado do Paraná em auxiliar o CIUENP, inclusive com o envio de mais um aporte 

neste mês de dezembro de 2016 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

bem como explicitou sobre a importância dos serviços prestados pelo SAMU 192 - 

Noroeste do Paraná em toda sua região de abrangência, acrescentando sobre sua 

indispensabilidade para o bem da saúde pública regional. Parabenizou o trabalho que 

vem sendo desenvolvido no CIUENP pela Coordenadora Geral, Sra. Eliana de Lima 

Beraldo. Por fim, agradeceu novamente a todos os presentes e se colocou à disposição 

para ajudar naquilo que for de sua alçada. Após as palavras ditas pela Diretora da 12a  

Regional de Saúde do Estado do Paraná, foi convidado para fazer o uso da palavra o 

Sr Paulo de Queiroz Souza, Prefeito Municipal de Icaraima/PR e Presidente da 
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AMERIOS, o qual em primeiro lugar saudou a todos os presentes no evento, 

especialmente os integrantes da Mesa de Honra. Ressaltou sobre a importância do 

SAMU 192 - Noroeste do Paraná e da UOPECCAN para toda a população da Região 

Noroeste do Paraná. Comunicou os presentes no evento sobre a eleição da AMERIOS, 

marcada para acontecer na primeira ou segunda quinzena do mês de fevereiro do ano 

de 2017. Parabenizou os Prefeitos e Prefeitas Municipais eleitos e reeleitos que 

estavam na Assembléia Geral do CIUENP. Por fim, agradeceu o empenho de todos e 

desejou sorte a todos os que estão envolvidos no projeto. Ato contínuo, a Sra. 

Secretária convidou para utilizar-se da palavra o Sr. José Maria Pereira Fernandes, 

Prefeito Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo/PR e representante da AMUNPAR. 

Em um primeiro momento, ele saudou e agradeceu a presença de todos naquele 

evento, especialmente os integrantes da Mesa de Honra. Ressaltou sobre as surpresas 

que as eleições municipais deste ano de 2016 trouxeram, oportunidade em que cada 

gestor deve avaliar o seu trabalho desenvolvido em seus municípios. Disse que alguns 

Prefeitos Municipais sempre reclamaram e reclamam do SAMU 192 - Noroeste do 

Paraná, mas que ele atualmente não tem a ciência de como seria a saúde pública 

regional sem os serviços de urgência e emergência prestados e realizados pelo 

mesmo. Pediu para que os representantes municipais presentes no evento fizessem a 

melhor escolha possível na eleição do CIUENP. Por fim, novamente agradeceu a 

presença de todos, se colocando à disposição para o que fosse possível. 

Posteriormente, fora convidada para fazer uso da palavra a Sra. Janaína Barbosa, 

Secretária de Saúde do Município de Ivaiporã/PR, representando os demais municípios 

daquela Regional de Saúde do Estado do Paraná. Ela ressaltou sobre a seriedade da 

equipe que trabalha no CIUENP - SAMU 192 - Noroeste do Paraná, e da importância 

do ingresso no Consórcio Público dos Municípios que fazem parte da 22a Regional de 

Saúde do Estado do Paraná, agradecendo o apoio de todos para que isso fosse 

possível. Por derradeiro, agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição em 

auxiliar o CIUENP. Ato contínuo, foi dada a palavra pela Sra. Secretária ao Presidente 

do CIUENP, Sr. Moacir Silva, O Sr. Presidente elogiou o trabalho realizado pelo Sr. 

Almir de Almeida à frente do CIUENP, desde o início do ano de 2013, período em que 

o mesmo exerceu o cargo de Coordenador Geral, tendo ele pedido exoneração para 

concorrer a cargo eletivo nas eleições municipais deste ano de 2016, bem como 
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elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela nova e atual Coordenadora Geral 

do Consórcio Público, Sra. Eliana de Lima Beraldo, frisando que a mesma já é 

funcionária da área de saúde há aproximadamente 20 (vinte) anos. Posteriormente, 

foi convidado para fazer o uso da palavra o Sr. Wanderley Rosa, Diretor do Hospital 

UOPECCAN de Umuarama/PR. Inicialmente, ele agradeceu a oportunidade de falar no 

evento e saudou a presença de todos ali presentes, especialmente os membros da 

Mesa de Honra. Ressaltou sobre o belo trabalho realizado à frente da UOPECCAN por 

seu Presidente, o Sr. Ciro Antônio Kreuz, que em conjunto com o Sr. Moacir Silva, 

Prefeito Municipal de Umuarama/PR, tornaram possível a instalação e o 

funcionamento do hospital nesta cidade. Apresentou parte da equipe administrativa do 

hospital UOPECCAN de Umuarama/PR, e convidou todos os representantes municipais 

presentes no evento para conhecer de perto suas instalações. Por fim, novamente 

agradeceu a oportunidade concedida pelos representantes do CIUENP. Após, foi 

convidada para utilizar-se da palavra a Coordenadora Geral do CIUENP, Sra. Eliana de 

Lima Beraldo. Ela ressaltou sobre a importância do SAMU 192 - Noroeste do Paraná 

para a saúde pública regional como um todo. Mostrou a todos os presentes, mediante 

apresentação de slides, quais os municípios integrantes do CIUENP que estão 

inadimplentes junto ao mesmo há mais tempo e em maior valor, bem como disse 

sobre algumas medidas que estão sendo tomadas. Referidas municipalidades 

mostradas e seus débitos atuais são os seguintes: Campo Mourão, débito de R$ 

369.200,00 (trezentos e sessenta e nove mil e duzentos reais); Iporã, débito de R$ 

358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais); Engenheiro Beltrão, 

débito de R$ 302.273,60 (trezentos e dois mil, duzentos e setenta e três reais e 

sessenta centavos); Campina da Lagoa, débito de R$ 262.847,50 (duzentos e 

sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); 

Tapejara, débito de R$ 255.527,20 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e 

vinte e sete reais e vinte centavos); Jussara, débito de R$ 203.309,60 (duzentos e 

três mil, trezentos e nove reais e sessenta centavos) e Nova Londrina, débito de R$ 

200.721,40 (duzentos mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos). A 

Coordenadora Geral explicitou sobre os prejuízos que a falta de publicação da Portaria 

de Qualificação do SAMU 192 - Noroeste do Paraná por parte do Ministério da Saúde 

do Governo Federal vem causando, em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
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por mês, isto desde o mês de julho de 2015, quando a qualificação fora aprovada. Por 

derradeiro, a Coordenadora Geral novamente agradeceu a todos os presentes, se 

colocando à disposição para o que fosse necessário. Posteriormente, novamente foi 

convidado pela Sra. Secretária para fazer o uso da palavra o Sr. Presidente do CIUENP, 

a fim de iniciar o processo eleitoral do Consórcio Público, para o biênio 2017/2018. O 

Sr. Presidente então convidou para faze uso da palavra e realizar tal processo, bem 

como se manifestar sobre a aptidão ou não das 02 (duas) chapas que efetuaram o 

regular requerimento de registro de suas candidaturas junto ao Consórcio Público, o 

Assessor Jurídico do CIUENP, Sr. Rafael Marchiani Paião. Inicialmente, o Assessor 

Jurídico informou aos presentes no evento que o prazo para que os interessados 

efetuassem o requerimento de registro das chapas candidatas na Sede Administrativa 

do CIUENP terminou às 17h0Omin do dia útil anterior à data da Assembléia Geral 

Ordinária, e que 02 (duas) chapas efetuaram citado requerimento em tal prazo fixado. 

Assim, em face da pluralidade de chapas, o Assessor Jurídico as nomeou como Chapa 

01 (um), liderada pelo Sr. Roberto da Silva, e Chapa 02 (dois), encabeçada pelo Sr. 

Almir de Almeida, isto de acordo com os horários de seus protocolos. Disse que após 

os citados protocolos, tais requerimentos foram então encaminhados ao Sr. Presidente 

do CIUENP, o qual solicitou da Assessoria Jurídica a confecção e elaboração de 

competente Parecer Jurídico, versando sobre a aptidão ou não destas 02 (duas) 

chapas registradas em concorrer ao pleito eleitoral do Consórcio Público para o biênio 

2017/2018. O Assessor Jurídico afirmou que fez tal Parecer Jurídico para o Sr. 

Presidente, encaminhando-o no dia 12 de dezembro de 2016 para decisão por parte 

do mesmo, a fim de que deferisse ou indeferisse os requerimentos de registro das 

chapas, frisando ainda que questões envolvendo legalidade, que no caso em tela diz 

respeito ao preenchimento ou não da totalidade dos requisitos necessários por parte 

das chapas requerentes, não poderiam ser submetidas ao crivo daquela Assembléia 

Geral Ordinária, eis que algo ilegal não há de ser convalidado por quem quer que seja. 

Ato contínuo, o Assessor Jurídico apresentou e leu em bom som para todos os 

presentes no evento o Parecer Jurídico exarado, proferido no sentido de que o Sr. 

Presidente, após toda a fundamentação ali contida, seguisse o caminho legal e 

deferisse o registro da Chapa 02 (dois) para concorrer à eleição do CIUENP, eis que 

esta se encontraria totalmente apta para tal, e o indeferisse o registro da Chapa 01 
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(um), pelo fato desta não ser apta para ser submetida à votação dos representantes 

municipais, devendo tal eleição realizada por aclamação. De acordo com a Assessoria 

Jurídica do CIUENP, na composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Chapa 01 

(um), sob a presidência do Sr. Roberto da Silva, Prefeito reeleito do Município de 

Iporã, Estado do Paraná, foram colocadas pessoas que não mais serão Prefeitos 

Municipais a partir do dia 01 de janeiro de 2017, quando também começa o mandato 

do CIUENP para o biênio 2017/2018, eis que ou já foram reeleitos nas eleições 

municipais de 2012, ou não foram candidatos nesta eleições, ou ainda e até mesmo 

saíram derrotados destas eleições realizadas no dia 02 de outubro de 2016. Assim é 

que após a leitura do Parecer Jurídico, também fora lido para os presentes a 

integralidade da decisão proferida pelo Sr. Presidente do CIUENP, no sentido de 

manter em sua integralidade o que fora entendido no parecer jurídico exarado pela 

Assessoria Jurídica do CIUENP, a fim de deferir o registro da Chapa 02 (dois) para 

concorrer à eleição do CIUENP, eis que esta se encontrou totalmente apta para tal, e 

em contrapartida indeferir o registro da Chapa 01 (um), pelo fato desta não ser apta 

para ser submetida à votação dos representantes municipais, devendo o pleito 

eleitoral ser realizado por aclamação. Ato contínuo, o Assessor Jurídico do CIUENP 

comunicou aos presentes no evento sobre o Mandado de Segurança impetrado pelo 

Sr. Roberto da Silva, cuja liminar não fora concedida pelo Douto Juízo de Direito, e se 

despediu agradecendo a presença de todos que compareceram na Assembléia Geral. 

Após este momento inicial de decisão sobre a aptidão ou não das chapas devidamente 

registradas, o Sr. Presidente então convidou para fazer o uso da palavra os Senhores 

Roberto da Silva e Almir de Almeida, que respectivamente encabeçaram as tais 02 

(duas) chapas que efetuaram no prazo seus requerimentos de registro de candidatura 

na Sede Administrativa do CIUENP. O primeiro a utilizar-se da tribuna fora o Sr. 

Roberto da Silva, Prefeito reeleito do Município de Iporã/PR. Ele inicialmente saudou a 

todos ali presentes e agradeceu pela oportunidade dada para que pudesse fornecer o 

seu entendimento acerca do que havia acabado de acontecer na Assembléia Geral. 

Salientou que busca auxiliar a ajudar o Consórcio Público no que fosse possível. Falou 

que deveria haver democracia no CIUENP, e não uma ditadura, o que na visão dele 

estaria acontecendo naquele momento. Disse entender que o Sr. Presidente do 

CIUENP não tem competência para decidir sobre as omissões existentes no Estatuto 
REASTRO os muLos 

MAS kpub,.5tiNCAS 	4-ixit'liCutts"EIPilifre'ssF,690--- 

"GJ Certifico que Seio à At~:7d;':,,à 	

(.;Zajf,,e,t fidát Kitá SELO DE- AUTENTICIDADE 	 40" 	‘j 

‘rt 	à lá  1322"1 	
FICIO 	 ClU 

e PP" C' è-2 	..?Ct4.'  Irvira Santos 2iloreirg. OFICIAL 	
4115 

O'sse  

te Atoe foi afixand na última f 	do dera 	 Oficiai Sottltute 	

E.NP 

OAB-VE<, 575:;t5 
Cristiana Santos Moreira 

i441,r, f, ilude 



primeiro presidente do Consórcio Público, contrariamente 

	

E DE PESSOAS JURGKAS 	 DETinitOS E o; 
RíDICAS E PROrEsto  -Co SELO DE AUTENT1CIDAQE  

1.°-  OFICIO `zr4"vo\  

	

Là 1322B/01 e PrOV. Nt:-.,P2 da 	'.'`.(t.`1" 	 4P 
Ebtra Santos Moreira. OFICIAL 
Cristiana Santos 2i1oreíra 

&111181 SIMititUt8 

/-• 

ao comportamento 

LP..pCiti:36d.40  
k:se:J„oriuridie„) - CIUENP 

OAB-4 k 5755. 
".GJ Certifico que Selo de Autenticidade 
te Moa foi afinfa,' na última 	do dorii• 
,Or, r,P • 	 t.r.i.n?, a 

4 7 3 8 5 
SAMU  

192 
NOROESTE PR 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 

do Consórcio Público, nem mesmo para indeferir o requerimento do registro da sua 

chapa, o que deveria ser feito mediante votação pela maioria dos representantes 

municipais presentes no evento. Leu trechos específicos da decisão inicial proferida no 

Mandado de Segurança impetrado por ele, que negou a concessão de medida liminar, 

no sentido de tentar fazer crer que sua chapa estaria apta para concorrer ao pleito 

eleitoral do CIUENP, requerendo que fosse colocado e registrado em ata que o 

mandato seria do Município, e não do atual Prefeito Municipal. Por fim, solicitou que 

houvesse eleição normal entre as 02 (duas) chapas que requereram o registro de suas 

candidaturas, e que assim a maioria dos representantes municipais presentes 

decidisse qual o melhor caminho para o CIUENP. Posteriormente, a palavra fora 

concedida ao Sr. Almir de Almeida, que encabeçou a Chapa 02 (dois), considerada 

como única chapa apta a concorrer no pleito eleitoral do CIUENP. Em sua primeira 

fala, agradeceu e saudou a presença de todos na Assembléia Geral. Criticou a postura 

do Sr. Roberto da Silva desde o início de seu mandato como Prefeito Municipal de 

Iporã/PR, que se deu no ano de 2013, eis que o mesmo nunca efetuou qualquer 

pagamento mensal ao Consórcio Público, mesmo após a realização de inúmeras 

reuniões e tratativas, devendo atualmente ao CIUENP a quantia aproximada de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais). Afirmou que se o Sr. Roberto da Silva realmente 

quisesse ajudar e auxiliar o CIUENP, como fora dito por ele anteriormente, deveria ter 

pago e quitado o que deve a título de inadimplência, fator este gerador inclusive de 

desmotivação por parte dos Prefeitos Municipais que sempre efetuaram seus 

pagamentos mensais regularmente. Explicitou que o entendimento da Assessoria 

Jurídica e da Presidência do CIUENP fora totalmente correta e acertada, baseada na 

legalidade, afirmando inclusive que o Sr. Roberto da Silva colocou em sua chapa o 

nome de Prefeitos Municipais que não sabiam e nem tinham autorizado ou consentido 

com tal indicação indevida, como os Senhores José Maria Pereira Fernandes e Roberto 

Aparecida Miranda Campos Vaz, Prefeitos Municipais respectivamente dos Municípios 

de Santa Cruz do Monte Castelo/PR e Santa Isabel do Ivaí/PR, integrantes da Mesa de 

Honra do evento, o que fora confirmado pelos mesmos. Disse ser do conhecimento de 

todos a maneira correta e idônea com a qual exerceu sua função de Coordenador 

Geral do CIUENP por aproximadamente 04 (quatro) anos, e lembrou que foi o 
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reprovável do Sr. Roberto da Silva junto ao mesmo Consórcio. Por derradeiro, saudou 

aos presentes, afirmando que fará tudo o que tiver ao seu alcance para que o CIUENP 

possa continuar existindo, em prol da saúde pública de toda a Região Noroeste do 

Estado do Paraná. Após os pronunciamentos dos Senhores Roberto da Silva e Almir de 

Almeida, a palavra fora concedida pela Sra. Secretária ao Sr. Moacir Silva, Presidente 

do CIUENP, o qual manteve em sua integralidade a decisão tomada e lida 

anteriormente, no sentido de deferir o registro da Chapa 02 (dois) para concorrer à 

eleição do CIUENP, eis que esta se encontrou totalmente apta para tal, e em 

contrapartida indeferir o registro da Chapa 01 (um), pelo fato desta não ser apta para 

ser submetida à votação dos representantes municipais, devendo o pleito eleitoral ser 

realizado por aclamação. Ato contínuo, a Sra. Secretária e o Sr. Presidente 

procederam à realização da citada eleição por aclamação, a fim de formar o Conselho 

Deliberativo e o Conselho Fiscal do CIUENP para o biênio 2017/2018, tendo sido eleita 

com somente 01 (um) manifestação contrária, qual seja a do próprio Sr. Roberto da 

Silva, a única chapa apta para concorrer. A Sra. Secretária, em consonância com o Sr. 

Presidente, então, após a correta e regular realização da eleição, sem a existência de 

qualquer outra impugnação, declararam oficialmente eleita a referida chapa em toda a 

sua composição, já que a mesma alcançou a votação da quase totalidade dos 

presentes com direito a voto. Assim sendo, e em atendimento à ordem de 

apresentação dos candidatos na solicitação de registro da chapa, o Sr. Presidente 

declarou eleitos e, automaticamente empossados, para membros do Conselho 

Deliberativo do CIUENP: 1 - ALMIR DE ALMEIDA - Presidente do CIUENP, Prefeito 

Municipal eleito da cidade de Perobal/PR, representando a regional de saúde de 

Umuarama/PR; 2 - TAUILLO TEZELLI - Vice Presidente do CIUENP, Prefeito Municipal 

eleito da cidade de Campo Mourão/PR, representando a regional de saúde de Campo 

Mourão/PR; 3 - WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO - Diretor Financeiro do 

CIUENP, Prefeito Municipal eleito da cidade de Xambrê/PR, representando a regional 

de saúde de Umuarama/PR; 4 - AILTON ALFREDO VALLOTO - Prefeito Municipal eleito 

da cidade de Rondon/PR, representando a regional de saúde de Cianorte/PR; 5 - 

RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE - Prefeito Municipal eleito da cidade de 

Tapejara/PR, representando a regional de saúde de Cianorte/PR; 6 - JULIO CEZAR 

FRARE - Prefeito Municipal eleito da cidade de Peabiru/PR, representando a regional 
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de saúde de Campo Mourão/PR; 7 - OTÁVIO HENRIQUE GRENDENE BONO - Prefeito 

Municipal eleito da cidade de Nova Londrina/PR, representando a regional de saúde de 

Paranavaí/PR; 8 - FRANCISCO ANTÔNIO BONI - Prefeito Municipal eleito da cidade de 

Santa Cruz do Monte Castelo/PR, representando a regional de saúde de Paranavaí/PR; 

9 - MIGUEL ROBERTO DO AMARAL - Prefeito Municipal eleito da cidade de 

Ivaiporã/PR, representando a regional de saúde de Ivaiporã/PR; 10 - CLODOALDO 

FERNANDES DOS SANTOS - Prefeito Municipal eleito da cidade de Nova Tebas/PR, 

representando a regional de saúde de Ivaiporã/PR. Para o Conselho Fiscal do CIUENP: 

1 - MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA - Prefeito Municipal eleito da cidade de Cafezal do 

Sul/PR, representando a regional de saúde de Umuarama/PR; 2 - ORLANDO PEREZ 

FRAZATTO - Prefeito Municipal eleito da cidade de Japurá/PR, representando a 

regional de saúde de Cianorte/PR; 3 - LEILA MIOTTO AMADEI - Prefeita Municipal 

eleita da cidade de Juranda/PR, representando a regional de saúde de Campo 

Mourão/PR; 4 - ADEMIR MULON - Prefeito Municipal eleito da cidade de Cruzeiro do 

Sul/PR, representando a regional de saúde de Paranavaí/PR; 5 - FÁBIO HIDEK MIURA 

- Prefeito Municipal eleito da cidade de São João do Ivaí/PR, representando a regional 

de saúde de Ivaiporã. Posteriormente à realização do processo eleitoral do CIUENP 

para o biênio 2017/2018, os representantes municipais presentes no evento se 

manifestaram no sentido de alterar o Estatuto do Consórcio Público, para o fim de não 

permitir o direito de votar e ser votado para os Prefeitos dos municípios que estiverem 

com 03 (três) ou mais pagamentos mensais em atraso, bem como alterar a data da 

eleição para o biênio 2019/2020 para a primeira quinzena do mês de janeiro. Em face 

de tais reivindicações, o Sr. Presidente informou que seriam realizadas tais 

modificações no Estatuto, mas propôs que as mesmas fossem realizadas na primeira 

Assembléia Geral Ordinária do ano de 2017, o que foi aceito por unanimidade dos 

votos dos representantes municipais presentes. Após, foi convidado pela Sra. 

Secretária para fazer o uso da palavra o Sr. Alain Barros Correa, Coordenador Médico 

do SAMU 192 - Noroeste do Paraná. Ele inicialmente saudou a todas as autoridades 

presentes na Assembléia Geral, incluindo os componentes da Mesa de Honra. O 

Coordenador Médico ressaltou sobre as dificuldades atualmente enfrentadas pelo 

CIUENP, especialmente para desempenhar suas funções da melhor maneira possível, 
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tutelar a vida humana, bem tão importante e relevante. O Coordenador Médico, por 

derradeiro, se colocou a disposição para tirar dúvidas dos presentes, e agradeceu 

novamente as pessoas que ali se encontravam. Visando o encerramento da 

Assembléia Geral Ordinária do CIUENP, foi dada então a palavra pelo Sr. Moacir Silva, 

Presidente do CIUENP. O mesmo, 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, 

mesmo sem ser mais Prefeito Municipal de Umuarama/PR a partir di dia 01 de janeiro 

de 2017, ao bom desenvolvimento das atividades do SAMU 192 - Noroeste do Paraná. 

Neste ínterim, após o encerramento da Assembléia Geral do CIUENP, o Sr. Roberto da 

Silva, Prefeito Reeleito do Município de Iporã/PR, se deslocou até a frente dos 

componentes da Mesa de Honra e rasgou o Estatuto do Consórcio Público, jogando 

suas folhas no chão, acontecimento este presenciado por inúmeras pessoas que ali 

estavam presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os 

trabalhos, a fim de que se procedesse a I vr tura da Ata, que após aprovada, vai 

assinada por mim Eliana de Lima Beraldo, d-  Secretária, e pelo Sr. Moacir Silva, Sr. 

Presidente. 
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17a REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIUENP 
REALIZADA EM 12/12/2016. 

LISTA DE PRESENÇA DOS MUNICÍPIOS D OMC 

MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO ASSI AT RA , 

Altamira do Paraná Elza Aparecida da Silva 

,ir 

Araruna Fabiano Otavio Antoniassi 
ç (ÁMVÁJÁi 

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 

Janiópolis José Domingos Poera  

Juranda Bento Batista da Silva 	
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Luiziana Mauro Alberto Slongo 
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Claudinei Calori de Souza 

Moreira Sales Luiz Volpato 
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Peabiru Claudinei Antonio Minchio 

Quarto Centenário Reinaldo Krachinski 

Quinta do Sol João Cláudio Romero 

Rancho Alegre D'Oeste Valdinei José Pelói 

Roncador Manha Perotta Bento Gonçalves 

Terra Boa Valter Peres 

, 	Ubiratã Haroldo Fernandes Duarte 
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17a REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIUENP 
REALIZADA EM 12/12/2016. 

LISTA DE PRESENÇA DOS MUNICÍPIOS DA AMUNPAR 

MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO ASSINATURA 

Alto Paraná Cláudio Golemba 

Amaporã Mauro Lemos 

Cruzeiro do Sul Ademir Mulon 

- 
2_,}1717:a7  'Diamante do Norte Daniel Domingos Pereira 

Guairaçá Janeslei Amadei.' 

Inajá 
O 

Alcides Elias Fernandes 

Itaúna do Sul Pedro Castanhari 

Jardim Olinda tÀ Juraci Paes da Silva 

Loanda Flavio Aramis Accorsi 

Marilena 
g 

Brasilio Bovis 

Mirador Reinaldo Pinheiro da Silva 
• 

Nova Aliança do Ivaí 
A 

João Tormena 

Nova Londrina Dornelis José Chiodelli 

Paraíso do Norte Carlos Alberto Vizzoto 

Paranapoema 
Leurides Sampaio Pereira 

Navarro 

Paranavaí Rogério José Lorenzetti 

Planaltina do Paraná 
V 

Mariza Basso Madeiras 

Porto Rico Paulo Prates Nogueira 
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Querência do Norte Carlos Benvenutti 

Santa Cruz de Monte Castelo José Maria Pereira Ferna 

Santa Isabel do Ivai Roberto Aparecid 	 7  
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São João do Caiuá José Carlos da Silva Maia 
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17a REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIUENP 
REALIZADA EM 12/12/2016. 

LISTA DE PRESENÇA DOS MUNICÍPIOS DA AMERIOS 

MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO ASSINATURA 

Alto Paraíso Maria Aparecida Zanuto Faria 

Alto Piquiri Luiz Carlos Borges Cardoso drilr'  
W 	quele 

Altônia Amarildo Ribeiro Novato ,410105111 
~1111•111=24~Br 

. 74ppr 
Brasilândia do Sul Marcio Juliano Marcolino 

Cafezal do Sul Ascânio Antonio de Paula 

Cianorte Claudemir Romero Bongiorno 
if  

Cidade Gaúcha Alexandre Lucena , 

Cruzeiro do Oeste Valter Pereira da Rocha 
0"(  

Douradina Francisco Aparecido de Alme w a  

Esperança Nova 
,„•011/  

Everton Barbieri 
kk ailig 1.,.."." 

n 	, 	.,.." 
Francisco Alves Alirio José Mistura 

Guaporema Célio Marcos Barra 
1 

Icaraima Paulo de Queiroz Souza 

Indianópolis Paulo Cezar Rizzato Martins 

Iporã Roberto da Silva 1100"e= 	• 
~MI 3¥11  

Ivaté Sidinei Delai rè 
illetr,, A._ 

Japurá Orlando Orlando Perez Frazatto 

Jussara 
41 Moacir Luiz Pereira Valentini  it Jia - 
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Maria Helena Elias Bezerra de Araujo -- 

Mariluz Paulo Armando da Silva AI es r 
Nova Olímpia Luiz Lazaro Sorvos .). 

O" 
Perobal Jefferson Cassio Pradella 

Pérola Darlan Scalco 

 

Rondon Roberto Aparecido Corredato 
,... 

11 

São Jorge do Patrocínio Valdelei Aparecido Nascimento 1,01 
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Tapejara Noé Caldeira Brant 

Tapira Delfino Marques da Silva 

Tuneiras do Oeste Luiz Antonio Krauss 

Umuarama Moacir Silva 
- 

Xambrê Lucas Campanholi  
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17a REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIUENP 
REALIZADA EM 12/12/2016. 

LISTA DE PRESENÇA DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE IVAIPORÃ 

MUNICÍPIO NOME DO PREFEITO ASSINATURA 

Arapuã Manoel Salvador 

Ariranha do Ivai Silvio Gabriel Petrassi 

0 Candido de Abreu José Maria Reis Junior 

Cruzmaltina 
r 

José Maria dos Santos 

Godoy Moreira Primis de Oliveira 

Ivaiporã Luiz Carlos Gil 
r. nowznio 

Jardim Alegre Neuza Francisconi Pessuti 

... 
Lidianópolis Celso Antônio Barbosa 

Lunardelli Hilário Vanjura 

Manoel Ribas Elizabeth Stipp Camilo/ y 'N--- 	 
• -- - 	hi 

11/1 	

j 
Mato Rico Marcel Jayre Mendz 	dos 

Santos 	—~111101Ti 
'\ 

it 
—411. rir 

g. 	g 
Nova Tebas Heloisa Ivaszek Jensen 
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o  	Rio Branco do Ivai Jerôncio José Carneiro Rosa 

Rosário do Ivai Ademar Alves da Silva 

Santa Maria do Oeste 
Cláudio Leal 

São João do 'vai Fábio Hidek Miura 
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