POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
QUARTEL DO COMANDO-GERAL

AJUDÂNCIA-GERAL
ADITAMENTO AO
BOLETIM-GERAL
Nº 039

E-Protocolo nº 18.680.734-0
Curitiba, 24 de fevereiro de 2022
(Quinta-feira)
Para conhecimento e devida execução pela PMPR, torno público o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
Sem Alterações.

2ª PARTE - INSTRUÇÃO
Sem Alterações.

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES - FASPM
a. Ata da 83ª Reunião do Conselho de Usuários
Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Reuniões do Gabinete
do Comando-Geral, no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, às 1400h, presentes os
Senhores Membros do Conselho de Usuários: Exmo. Cel. PM RR Izaías de Farias, Presidente do Conselho de
Usuários do FASPM; Maj. QOPM Durval Tavares Júnior, Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da
Ativa, Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz, Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa,
Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado, Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva, 1º
Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes, Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da Ativa,
Subten. RR Sonia Maria Inocêncio, Conselheira Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva, Cb.
QPM 1-0 Edilson dos Santos, Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Ativa, Sd. RR Sergio
Augusto Saturno, Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva; juntamente com os seguintes
convidados a participarem desta reunião: Exmo. Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira, Comandante-Geral
PMPR e Presidente do Conselho Diretor do FASPM, Exmo. Cel. QOPM Adilson Luiz Lucas Prüsse, Chefe do
Estado-Maior da PMPR, Ten.-Cel. QOPM Jefferson Silva, Assistente do Gabinete do Comandante-Geral, Cap.
QOPM Dalva Rosane Felipack, Secretária Executiva do FASPM e o 1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz,
Subsecretário Executivo do FASPM. Verificada a existência de quórum, a reunião foi iniciada às quatorze
horas, sob a direção do Cel. Farias, que após recepcionar conselheiros e convidados, procedeu à pauta, Cap.
Rosane com a palavra:
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Passado ao item 1 - Na conformidade da pauta teremos a posse dos novos Conselheiros, os quais foram
devidamente cientificados e convocados a participarem desta reunião. Com a finalidade de recompor o Conselho
de Usuários do FASPM, por meio de Ofício Circular foram notificadas as Associações constituídas por militares
de todos os círculos hierárquicos, na forma do Art. 11, do Decreto Estadual nº 6.103 de 2006, com a redação dada
pelo Art. 2º, do Decreto Estadual nº 8.315 de 2010, a indicarem seus representantes. Consoante o mesmo
imperativo legal foram os demais membros indicados pelo Exmo. Senhor Comandante-Geral, sendo nomeados
para compor o Conselho de Usuários do FASPM os militares da Ativa e Reserva abaixo nominados, na forma do
Boletim-Geral nº 154 de 19 de agosto de 2021:
- Cel. PM RR Izaías de Farias - Presidente do Conselho de Usuários do FASPM;
- Maj. QOPM Durval Tavares Júnior - Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da Ativa;
- Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz - Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa;
- Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado - Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva;
- 1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes - Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da
Ativa;
- 1º Ten. PM RR Luiz Adriano Münster Cicarello - Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da
Reserva;
- Subten. QOPM 1-0 Carlos Alberto Correa da Motta - Conselheiro Representante dos Subtenentes e Sargentos
da Ativa;
- Subten. RR Sonia Maria Inocêncio - Conselheiro Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva;
- Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos - Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Ativa;
- Sd. RR Sergio Augusto Saturno - Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva.
Cumpre informar que quando da convocação para a presente reunião, o 1º Ten. PM RR Cicarello informou da
impossibilidade de participar da videoconferência, tendo em vista que já possuía compromisso previamente
agendado para esta data. Já o Subtenente Motta, confirmou a presença, porém não participou da reunião. Após
tratativas prévias com o Exmo. Cel. PM RR Farias, ficou ajustado que inicialmente ele tomará posse do cargo de
Presidente do Conselho e posteriormente irá empossar os demais conselheiros, consoante o disposto no Art. 5º da
Lei Estadual nº 14.605 de 05 de janeiro de 2005, e pela redação dada pelo Art. 24-A, §1º do Decreto Estadual nº
6.103 de 07 de fevereiro de 2006. Sendo o conteúdo do termo de posse comum a todos os membros e com o
intuito de dar celeridade ao ato, foi estabelecido, que seria procedida a referida leitura, conforme dispõe o Art. 8º
do Regimento Interno do FASPM, do compromisso formal de observar todos os ditames legais afetos à gestão da
saúde miliciana e exercer com seriedade, imparcialidade e dedicação o encargo de Conselheiro do Corpo de
Usuários do FASPM, após finalizado, por ordem hierárquica, cada membro identificou-se pelo posto/graduação e
nome de guerra proferindo a expressão “assim o prometo”, sendo que os termos de posse serão encaminhados
posteriormente para assinatura em razão da Reunião se dar por videoconferência. Ato contínuo foi dado às boasvindas aos novos conselheiros e agradecimentos ao empenho de todos em se voluntariarem para compor o
referido Conselho.
Passado ao item 2 - procedida a leitura do Art. 12 do Decreto nº 6.103 de 07/02/2006, para conhecimento dos
novos Conselheiros quanto às atribuições que lhes competem.
Passado ao item 3 - apresentação da situação financeira do fundo, a qual já fora realizada ao Conselho Diretor,
com a finalidade de estabelecer um comparativo nos seguintes termos:
- Receitas X Despesas categorizadas por tipo, no período de Janeiro a Junho de 2021, demonstrando que as
receitas se mantêm estáveis e as despesas em uma crescente desproporcional e desfavorável em muito à existência
e permanência do Fundo. Em grande parte, isso se deve ao fato de algumas pessoas procurarem contribuir com o
fundo na iminência de precisarem de algum tratamento ou exame de alto custo, ou até mesmo quando já possuíam
alguma doença preexistente e necessitam de tratamento.
- Despesas Mensais - são baseadas no saldo bancário da conta e não em uma projeção financeira, então
demonstra o que efetivamente foi pago pelo Fundo mensalmente, identificado por categoria: gastos com OPME,
oncologia, exames e diagnósticos, procedimentos cirúrgicos, taxas e impostos no período de Janeiro a Junho de
2021.
- Projeção de Receitas e Despesas - com o escopo de traçar uma perspectiva até quando poderia subsistir o
Fundo, mesmo após a diminuição na prestação de serviços como ressarcimentos, órteses e demais serviços
anteriormente prestados. Vale ressaltar que contenções dessa natureza já ocorriam desde o ano passado e, ainda
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que fosse mantida a arrecadação em uma constante, as despesas superariam a receita, mesmo com a redução dos
serviços. Ressaltem-se, ainda, as reiteradas demandas judiciais que não existe um meio eficiente de mensurar esse
tipo de demanda, mas é fato que na medida em que o Fundo se torna mais restritivo o número de ações judiciais
tende a aumentar e uma vez que a ordem judicial chega ao Fundo, esta deve ser cumprida, agravando-se ainda
mais a situação financeira.
- Projeções Saldos Mensais - Baseado nos saldos mensais, mantendo as condições expressadas anteriormente
em Dezembro o Fundo estaria com saldo negativo e insolvente.
- Empenhos - Ainda estavam vigentes alguns empenhos do ano de 2019, realizados de forma manual, sem
auxílio de sistema, utilizando-se como parâmetro apenas a expectativa de arrecadação mensal sem gerar efetiva
reserva de saldo financeiro. Foi realizada a votação pelo Conselho Diretor sendo deliberado pelo estorno dos
empenhos em sua totalidade.
Passado ao item 4 - Demonstração atual dos saldos bancários do FASPM, na conta corrente 6262-6 em
19/08/2021, o saldo é de R$ 1.355,87 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), e na conta
corrente 10.076-5, o valor de R$ 22.180,11 (vinte e dois mil, cento e oitenta reais e onze centavos), perfazendo o
valor total de R$ 23.535,98 (vinte e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Passado ao item 5 - A pedido do Presidente do Conselho Diretor, foram cientificados os membros do Conselho
de Usuários acerca das decisões tomadas pelo colegiado na 143ª Reunião que ocorreu no dia 12 de julho de 2021,
na qual foi apresentada a situação atual financeira do Fundo. Diante da realidade demonstrada, houve a aprovação
por unanimidade dos Conselheiros quanto ao indeferimento de todos os itens da pauta que estavam em votação.
Destaque-se que os itens da referida pauta para apreciação do Conselho Diretor resultavam no montante estimado
de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), os quais em sua maioria, após devida análise pelo Médico
Auditor, apresentavam parecer favorável. Importante citar que a arrecadação do Fundo é de aproximadamente R$
190.000,00 (cento e noventa mil reais) /mês, portanto para que houvesse a cobertura dos itens da pauta, caso
fossem aprovados, todos os tratamentos em andamento e demais despesas existentes teriam necessariamente que
ser abandonados pelo Fundo, pagando apenas a demanda daquele momento. Em face dos motivos expostos, a
continuidade do Fundo nas condições apresentadas demonstrou-se inviável economicamente, portanto, a
deliberação do colegiado do Conselho Diretor, por unanimidade, foi no sentido de realizar tratativas afetas à
liquidação do Fundo para posterior extinção deste.
Passado ao item 6 - esclarecimentos sobre as providências posteriores adotadas pela Secretaria Executiva do
FASPM. No dia 13 de julho de 2021, por meio do Ofício nº 047/21, foi informado ao Hospital da Polícia Militar
do Paraná, quanto à interrupção na prestação de serviços custeados pelo FASPM, assim como solicitado o envio
de todas as contas pendentes relacionadas ao Fundo para serem liquidadas com o saldo ainda disponível em conta.
Concomitantemente foi elaborado pela 1ª Seção do Estado-Maior, Alto Comando e Casa Militar a Minuta de
Anteprojeto de Lei para Extinção do FASPM, a qual se encontra em trâmite, por meio do E-protocolo nº
17.978.617-6. Cabe destacar que ainda possuímos algumas despesas pendentes com prestadores de serviços,
impostos a serem recolhidos, notas fiscais de serviços prestados a serem pagas pendentes de envio pelo prestador
e Auditoria Médica. A título de conhecimento dos Conselheiros, mesmo após a interrupção de serviços prestados
pelo FASPM, já foram pagos mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em serviços e materiais que estavam
pendentes. Ainda não houve a suspensão da cobrança mensal dos contribuintes e também temos pagamentos a
realizar referentes alguns prestadores de serviços como duas clínicas de ressonância magnética, uma na Cidade de
Cascavel outra na Cidade de Maringá com pendências para pagamento, que até a presente data não enviaram as
notas relacionadas ao serviço prestado para que se efetivasse o respectivo pagamento. O Exmo. Cel. Prusse
esclarece que o FASPM ainda não foi extinto, encontra-se em processo de liquidação, portanto é importante
informar aos contribuintes que o HPM, de acordo com as possibilidades, irá absorver todos os serviços
anteriormente prestados pelo FASPM, qualquer demanda que tanto os contribuintes do FASPM assim como
qualquer Militar Estadual necessitar, deverá ser encaminhada ao HPM, independente da localidade do Estado em
que ele se encontre, para o devido atendimento e/ou direcionamento adequado. Acrescenta, que os valores que
restarem na conta do FASPM serão divididos entre os contribuintes que permanecerem até a extinção do Fundo,
sendo que a restituição para aqueles que saírem antes desse momento se dará apenas por medida judicial, se assim
o juiz entender. Os atendimentos do Fundo ainda ocorrerão quando a situação for emergencial, do contrário,
apenas por medida judicial tendo em vista o Fundo não ser capaz de absorver nenhuma outra dívida. É sabido que
o FASPM possui imóveis, caso ocorra a venda destes o valor será dividido entre os contribuintes que
permaneceram até o fim do FASPM, aplicando a mesma regra referente aos valores que restarem na conta
corrente. Cel. Hudson- Saúda os presentes e reforça que todas as medidas possíveis para a continuidade do Fundo
foram tomadas, porém não se mostraram suficientes para manter o FASPM ativo. Ressalta que embora o
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atendimento tenha cessado os policiais não ficarão desassistidos, houve adimplemento de receita do HPM
passando de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões) para R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões), embora
saibamos que isso não é o suficiente para atender as demandas provenientes de Saúde na Corporação. Reitera que
todos os esforços estão sendo direcionados para o atendimento dos policiais e seus dependentes nas instalações do
HPM e sua rede credenciada. Entende que esse assunto irá perdurar por alguns anos e considera importante que
todos saibam da transparência com que está sendo conduzido o processo para a extinção do Fundo, uma vez que
já foi demonstrada a exiguidade de recursos. Enfatiza que a situação é insustentável e não se pode mais postergar
para que um próximo comando assuma a dívida. Cel. Farias- Cumprimenta a todos e parabeniza a iniciativa do
Comandante-Geral em resgatar e reestruturar o Conselho de Usuários. Expressa a tristeza ao saber da notícia
sobre o fim do FASPM, mas entende que a situação é delicada e não há outra opção a ser analisada. Solicita que a
apresentação em slides realizada nesta Reunião e a última Ata da Reunião do Conselho Diretor, na qual consta a
decisão sobre a extinção do Fundo, seja repassada aos Conselheiros para conhecimento. Expõe um ponto de vista
pessoal, discordando do texto da Minuta de Anteprojeto de Lei, especificamente quando dispõe que o patrimônio
deverá ser revertido aos contribuintes vislumbrando uma antinomia em relação à Lei do Fundo e o preconizado
pelo Código Civil. Argumenta que, para as Associações a lei prevê que o patrimônio que restar da dissolução
destas, será destinado à instituição de mesmo fim ou, em última instância, será incorporado pelo Estado. Desta
forma, poderíamos aplicar o instituto do Direito Comparado, se observado sob esse prisma as Associações são,
por analogia, o que mais se assemelham ao Fundo hoje. Assim evitaríamos demandas judiciais infrutíferas uma
vez que podemos evidenciar diversas situações, em que mesmo depois de passados 10 (dez) anos da extinção de
algumas associações, que previam de igual maneira, a distribuição do patrimônio entre os associados, ainda estão
discutindo sobre o assunto sem uma solução pacífica consolidada. Cel. Hudson- Agradece a participação e
preocupação e diz que medidas serão tomadas junto à PGE e que o Cel. Farias também irá participar das
discussões neste sentido a fim de que tudo seja feito da forma mais proba que a lei nos permitir e sempre com
transparência absoluta. Ressalta a importância e relevância que o Fundo teve ao longo dos anos e que entende da
importância de se ter algo nesse sentido, porém é notório que ele não pode mais ser mantido pois isso geraria
responsabilizações aos atuais e futuros gestores. Cap. Rosane- Propõe a deliberação sobre a definição da data para
próxima Reunião do Conselho de Usuários, que em tratativa prévia com o Cel. Farias no período da manhã foi
sugestionada uma data de aproximadamente 15 (quinze) dias após a Reunião do Conselho Diretor. Cel. Farias propõe que a reunião poderia ser realizada no dia 27 de setembro, no período da tarde, às 14h. Com manifestação
positiva e unânime pelos integrantes do Conselho de Usuários. Após passar a palavra aos Conselheiros, nada mais
havendo a deliberar nem a constar em Ata, às quinze horas, o Presidente do Conselho de Usuários do FASPM
declarou encerrada a reunião, agradecendo a todos pela presença e participação.
Cel. PM RR Izaías de Farias,
Presidente do Conselho de Usuários.
Maj. QOPM Durval Tavares Júnior,
Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da Ativa.
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa.
Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva.
1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes,
Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da Ativa.
Subten. RR Sonia Maria Inocêncio,
Conselheira Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva.
Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Ativa.
Sd. RR Sergio Augusto Saturno,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
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(Ref. E-Protocolo nº 18.673.596-0).

1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz,
Subsecretário Executivo do FASPM.

b. Ata da 84ª Reunião do Conselho de Usuários
Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, no Auditório do Quartel do
Comando-Geral da PMPR, às 16h30min, presentes os Senhores Membros do Conselho de Usuários: Exmo. Cel.
PM RR Izaías de Farias, Presidente do Conselho de Usuários do FASPM; Maj. QOPM Durval Tavares Júnior,
Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da Ativa, Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz, Conselheiro
Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa, Subten. RR Sonia Maria Inocêncio, Conselheira
Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva, Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos, Conselheiro
Representante dos Cabos e Soldados da Ativa, Sd. RR Sergio Augusto Saturno, Conselheiro Representante dos
Cabos e Soldados da Reserva; juntamente com os seguintes convidados a participarem desta reunião: Exmo. Cel.
QOPM Adilson Luiz Lucas Prüsse, Chefe do Estado-Maior da PMPR, Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM e o 1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz, Subsecretário Executivo do
FASPM. Verificada a existência de quórum, a reunião foi iniciada às dezesseis e trinta horas, sob a direção do
Cel. Farias, que após recepcionar conselheiros e convidados, procedeu à pauta, Cap. Rosane com a palavra:
Boa tarde senhores, com a permissão do Coronel Prusse. Inicialmente boa tarde a todos, vamos dar início a 84º
(octogésima quarta), reunião do Conselho de Usuários.
Passamos ao item 1- Previsto na pauta posse do novo conselheiro Tenente da PM da Reserva Remunerada Luiz
Adriano Munster Cicarello, anteriormente a reunião aqui no período da tarde o Ten. Cicarello nos comunicou que
está impossibilitado de comparecer hoje. Então apesar de ser o primeiro item da pauta não vai acontecer e ele já
se comprometeu a vir na próxima reunião, já cientificado o Sr. Coronel Farias da situação.
Passamos ao item 2- para conhecimento dos conselheiros sobre o extravio do arquivo digital bem como da
inexistência da ata da octogésima segunda reunião do conselho de usuários do FASPM, ocorrida em 18 de janeiro
de 2018 às 9:30h, para essa reunião a pauta prevista era apresentação do orçamento e plano de aplicação dos
recursos do FASPM, para o primeiro semestre de 2018. Então verificando os registros, uma vez que desde o ano
de 2018, nós não tínhamos o Conselho de Usuários recomposto, nós achamos o plano de aplicação constando a
aprovação pelo Conselho de Usuários. Porém a ata da reunião bem como gravação, nós não encontramos. Em
razão disso nós colocamos esse item na pauta para a ciência do conselho de usuários, uma vez que houve troca de
membros que pertenciam a Secretaria Executiva. O antigo secretário não está mais lá. Nós tivemos que ir atrás de
equipamentos de gravação, a situação era um pouco pior há três anos era utilizado equipamento próprio e não
encontramos o arquivo digital. Por esse motivo, nós colocamos aqui esse item na pauta para a cientificação do
conselho de usuários.
O senhor ou os conselheiros tem alguma questão a apresentar? Importante dizer que uma vez que estamos
realizando a gravação com vários equipamentos e temos apenas um microfone, então caso um dos senhores queira
fazer uso da palavra solicite por gentileza o microfone para que o áudio fique melhor. O senhor tem alguma
situação Coronel? Cel. Farias- A questão aqui é que o arquivo digital então não se encontra e nem a ata. Cap.
Rosane- Sim, isso porque a partir do arquivo digital que era feito a ata. Cel. Farias- Então não ficou nenhum um
registro formal dessa reunião? Cap. Rosane- Não. Na verdade, o único registro é o plano de aplicação que
também foi disponibilizado aos senhores que podem verificar que está lá no plano de aplicação “aprovado pela
reunião do Conselho Diretor” e na sequência é aprovado pela reunião do Conselho dos Usuários. Cel. FariasPorém a ata dessa reunião não tem assinatura dos membros. Há uma aprovação do Conselho Diretor e consta na
ata. Cap. Rosane- Sim. Temos a ata. Cel. Farias- Existe uma possibilidade de suprir essa lacuna logo que tem
uma do conselho diretor aprovando. Porque é importante que haja uma formalização do plano de trabalho. E essa
formalização também podemos entender que ela passa a ocorrer a partir da deliberação do Conselho Diretor. Que
embora não tenha do Conselho dos Usuários, mas tem do Conselho Diretor. O importante é ter um documento de
referência. Um documento autorizando a ser executado como orçamento para aquele ano. Eu acho que ainda é
possível ter essa formalização através desse documento, o plano e aprovação do Conselho Diretor.
Passamos ao item 3- Apresentação do FASPM, com o intuito de esclarecer os motivos que levaram a
inviabilidade econômica financeira do Fundo. Então, anteriormente, os senhores acompanharam, foi por vídeo
conferência, nós fizemos uma apresentação que já foi feita para o Conselho Diretor no intuito de esclarecer a
situação financeira do fundo, mediante a qual foi deliberada pela extinção do fundo. Só que mesmo assim alguns
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conselheiros solicitaram ao Presidente e também aqui por meio do Coronel Farias algum histórico, enfim quais
seriam os motivos reais porque naquele momento houve a deliberação com base nos dados apresentados
relativamente a parte financeira. Então agora o Tenente Parabocz, fará uma apresentação trazendo um histórico da
questão do fundo da arrecadação o decréscimo de arrecadação e tudo mais com o intuito de esclarecer os senhores
ao longo do tempo o que aconteceu com o fundo e quais as medidas que foram sendo tomadas, e o porquê chegou
a esse ponto que até anteriormente algumas medidas paliativas foram tentadas sem sucesso e daí que combinaram
com a deliberação pela extinção do Fundo. Passo a palavra ao Ten. Parabocz - Boa tarde sou subsecretário do
FASPM, já estou ali caminhando a algum tempo, primeiro caminhava junto com o Capitão Moura agora estou
caminhando com a Capitão Rosane, o intuito básico aqui é apresentar o histórico da questão de saúde dentro da
PMPR e onde o FASPM se integra nisso tudo. Então vai ser uma ser uma apresentação bem rápida, mas será uma
apresentação bem densa. Esse material todo depois eu disponibilizo para os senhores, não tem problema nenhum,
então se ficar alguma dúvida quanto a data, ou coisas do tipo, não fiquem temerosos quanto a isso. Depois eu vou
disponibilizar para vocês. Nesse momento o Tenente Parabocz apresentou o histórico do fundo de forma que
fosse melhor entendido. Cap. Rosane- Podemos dar continuidade, abrimos ao final para questionamentos, sobre o
que foi apresentado até este momento. Eu verifiquei que não está aqui o item da deliberação da ata que foi
repassado aos senhores, mas os conselheiros praticamente não se manifestaram na última reunião, só o senhor
Cel. Farias. Então alguém teria algum apontamento em relação a ata que foi encaminhado? Da reunião que foi por
vídeo conferência? Cel. Farias- Alguém gostaria de alguma alteração na ata? Ou acrescer algum dado? Cap.
Rosane- Foi basicamente a apresentação na posse dos conselheiros e ao final o senhor já fez aquele apontamento
em relação a minuta do ante projeto de lei e definição da data da reunião na passada. Eu trouxe aqui para os
senhores assinarem na sequência.
Passamos para o item 4 da pauta- demonstração dos saldos bancários das contas do FASPM. Então esse salto
foi extraído em data de 22 de setembro de2021, temos aquelas duas contas. Conta corrente, 6262-6, que era do
antigo 2%, com a lei 16.469 de 30 de março de 2010, o saldo financeiro R$ 2.692,30 (dois mil seiscentos e
noventa e dois reais e trinta e nove centavos) e a conta 10076-5 do 0,5%, que veio com a lei 17.169 de 24 de maio
de 2012, saldo de R$ 134.424,99 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove
centavos), perfazendo um total de R$ 137,117,38 (cento e trinta e sete mil, cento e dezessete reais e trinta e oito
centavos). Já em relação ao saldo das contas, apenas esclarecendo que no início do mês de setembro vai estar para
frente aqui da pauta da reunião, foram suspensos os descontos, até então não havia sido suspenso houve a
captação do recurso. E como existe um prazo para fechamento da folha e o desconto não havia sido suspenso os
valores referentes aos consignados ingressaram na conta perfazendo esse total.
Passamos ao item 5 da pauta- deliberação sobre as prestações de contas. Então as prestações de contas elas tem
que ser aprovadas no Conselho de Usuários e no Conselho Diretor.
Item 5.1 da pauta- Então verificando nossos arquivos a última aprovação pelo conselho de usuários, data do
segundo semestre de 2013, ocorrida na 73ª (septuagésima terceira), reunião em data de 25 de abril de 2014.
Encontram-se pendentes de apreciação pelo Conselho de Usuários na conformidade do artigo 6º inciso III, da lei
Estadual 14.605/05, as seguintes prestações de contas:
Item A- Primeiro semestre de dois mil e quatorze aprovada na 126ª (centésima vigésima sexta), reunião do
Conselho Diretor em data de 6 de maio de 2015.
Item B- segundo semestre de 2014 até o ano de 2017. Não houve aprovação da prestação de contas pelo
Conselho Diretor e pelo Conselho de Usuários.
Item C- no ano de 2018, já aprovada no Conselho Diretor na conformidade com a 139º (centésima trigésima
nona), reunião do Conselho Diretor do FASPM em data de 09 de abril de 2019.
Essa mesma prestação de contas foi publicada no Diário Oficial do Comércio Indústria e Serviços, em 31de
janeiro de 2019 nas páginas 8 e 9, edição 10366, e tem aqui o protocolo também. Também a cientificação de que
as prestações de contas referentes aos anos de 2019 e 2020, já foram encaminhados por meio do E-protocolo
Digital número 18.055.319-3. Os arquivos digitais e os processos físicos entregues à diretoria de finanças para
auditagem. Então senhores vou prestar um breve esclarecimento em relação as prestações de contas. Com relação
a aprovação pelos conselhos há um descompasso, o Conselho Diretor aprovou, até como os senhores viram ali o
primeiro semestre de 2014.
Em termos de prestação de contas e os senhores vão observar também que às vezes esse período de 2014, ainda
tínhamos o convênio da SEAP. E por exigência do próprio tribunal era encaminhado para o Tribunal de Contas e
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era feita de forma semestral. Depois passou a ser anual. Também existem os balancetes mensais. Mensalmente é
feito a prestação de contas, mas a aprovação se dava de forma semestral, depois com o encerramento do convênio
da SEAP, não foi encaminhado mais para o Tribunal de Contas porque eles fizeram um parecer que não iriam
auditar contas oriundas da contribuição do FASPM, somente se houvesse verba pública. Então nesse sentido não
eram mais encaminhados para lá.
Em contrapartida havia entendimento pela Diretoria de Finanças que também não era obrigação deles auditar.
Então, não era encaminhado também para o a Diretoria de Finanças, são essas pendencias que se encontram hoje
aqui, por um período foi encaminhado para Diretoria de Finanças e ficou dois anos com eles, depois eles
devolveram sem auditar, motivo pelo qual esse Comando decidiu encaminhar de 2019 e 2020 para a Diretoria de
Finanças auditar.
Então, aquelas que foram devolvidas, foi devido o volume de trabalho. Também porque se entendia que não
era verba pública, mas existe a previsão da legislação do FASPM, que sejam auditadas pela Diretoria de Finanças.
Esse protocolo de 2019 e 2020, não passou ainda pelo Conselho Diretor que estão na Diretoria de Finanças. A
maioria arquivos físicos e os espelhos das prestações de contas digitais. Nesse sentido em conversa prévia com o
Coronel Farias, que compareceu lá no Fundo, num primeiro momento ele pediu que nós apresentássemos. Tudo
que encontrávamos de pendências disponibilizasse os arquivos digitais que são os espelhos, para que os senhores
pudessem ter conhecimento, e os arquivos físicos estão disponíveis lá no FASPM, para que fosse feita a
aprovação em uma outra reunião. Então isso que está sendo feito hoje. Eu não vou projetar ali porque é mês a mês
e já foi encaminhado para os senhores por e-mail e por WhatsApp. Para que na próxima reunião que vai ser
definida a data, seja assim colocada em deliberação. O senhor quer fazer algum apontamento senhor Coronel?
Cel. Farias- Essa questão, eu peço uma atenção especial dos Conselheiros porque nós recebemos a
incumbência. Fomos designados a partir do momento que nós tomamos posse, só que nós sabemos que existem
essas pendências e devemos colaborar com o Comando para que nós possamos colocar em dia aquilo que está
atrasado. Como a Capitã Rosane já colocou. Então eu entendo que nós devemos colaborar. Mas também nós
temos que avaliar a questão da nossa atribuição, nós somos designados agora e podemos fazer essa avaliação, mas
eu concito os conselheiros que ao tomarmos uma decisão, que haja participação porque nós não podemos
simplesmente pegar uma prestação de contas, votar e dizer está aprovado. Não! Nós temos que analisar a
prestação de contas porque a legislação do FASPM, indica o quê? Nós temos responsabilidade administrativa,
cível e penal, com relação as nossas ações. Então, nós temos que analisar esses documentos, e sobre a dúvida
pedir esclarecimentos, só então depois deliberar. Nesse sentido que eu pedi a Capitã Rosane que colocasse para
apreciação dos Conselheiros, para que nós pudéssemos deliberar e pudéssemos analisar. Nós não temos condições
de numa reunião chegar e dizer que a prestação de contas de 2014 está aprovada. Temos que analisar as contas
porque a responsabilidade é a nossa! E já houve no passado a cobrança aos conselheiros e através de ação judicial
a responsabilização. Então nós não assumimos a função para cumprir só uma formalidade. Nós assumimos para
cumprir uma missão, uma atividade. Então temos que observar isso, então eu coloco a prestação para os senhores
apreciarem, os senhores concordam nós façamos essa análise e possamos analisar as contas e após isso deliberar,
os senhores concordam? Então agora dentro do que a Capitã Rosane também colocou, eu tinha concordado com
a Capitã Rosane, ela havia me explicado a situação, mas agora de uma forma bastante detalhada. E também
parabenizar a Rosane e o Parabocz que foi muito bem detalhado esse trabalho. Só que eu vejo aqui que há
algumas pendências, algumas prestações de conta nós teremos que aguardar. Porque a legislação estabelece que as
prestações de contas deverão ser aprovadas inicialmente pelo Conselho Diretor e encaminhadas na sequência ao
Conselho de Usuários. Embora exista essa questão, como a Rosane comentou que o regimento interno estabelece
que elas deverão ser apreciadas também pela Diretoria de Finanças. O que tornaria o nosso trabalho muito mais
tranquilo. Porque no momento que a sessão de auditoria da D.F analisar, nós teremos mais parâmetros para
trabalhar com mais tranquilidade porque já houve uma avaliação prévia. Embora que também dentro dessa
prestação de contas é uma avaliação da questão clínica. Já que temos o hospital onde já se é feito uma auditoria
clínica. Para atendimento passa pela auditoria. Todos os procedimentos não são avaliados pela auditoria médica?
Mas aqui como há pendência nas prestações de contas de 2014 a 2017, então essas nós não estamos ainda em
condições de avaliar. E a de 2014 podemos avaliar já o primeiro semestre. O segundo semestre ainda falta a
deliberação pelo conselho diretor. Cap. Rosane- É o segundo semestre até 2017 foi enviado para Diretoria de
Finanças, ficou lá por algum tempo e eles devolveram sem auditar. Mesmo havendo esse lapso as despesas
continuaram ocorrer, pois o Fundo não podia cessar a prestação de serviços até que fosse concluída a análise da
prestação de contas. Cel. Farias- Então nós não temos condições de avaliar essa situação de contas do segundo
semestre, de 2014 a 2017, porque ela ainda não foi deliberada pelo Conselho Diretor. Então aguardamos que esse
passo ainda seja tomado. E também a de 2019 e 2020 que também foi encaminhado. A princípio foi encaminhado
para Diretoria de Finanças. Cap. Rosane- Isso. Eles já estão auditando. É só por isso foi feito uma retrospectiva
dede 2014. Cel. Farias- Claro. Então, essa de 2019 temos que aguardar ainda. E a de 2018, que já tá aprovado
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pelo conselho diretor. Então eu proponho aos senhores conselheiros que nós foquemos na prestação de contas de
2014 e do primeiro semestre e na prestação de contas de 2018. Então o que a gente estabeleça um dia para que
nós nos reunirmos no FASPM, para que possamos avaliar essas prestações de contas desses dois períodos que
nós podemos adiantar o trabalho. Assim que essas duas pendências sejam resolvidas de 2014 e 2017, mais
especificamente segundo semestre 2014 e até o ano 2017, 2019 e 2020, daí passamos a avaliar essas prestações de
contas também. Cap. Rosane- Só esclarecendo que todos os espelhos foram encaminhados aos senhores. Então o
período que os senhores pretendem avaliar está disponibilizado no espelho. Até como são vários membros e no
intuito de facilitar o trabalho não sei se o Tenente Parabocz, tem outra sugestão, mas nós pediríamos que fosse
avaliado previamente os espelhos e persistindo alguma dúvida. Vou verificar se ele teria outra sugestão. Ten.
Parabocz- Senhores. Já foi encaminhado via e-mail os espelhos. Caso aconteça de vocês não terem recebido, nos
informe que então nós enviaremos novamente outro e-mail ou via WhatsApp o material é extremamente
volumoso. Vejam que nos anos de 2018, 2019 e o 2020 quando nosso fluxo de trabalho foi bem menor nesse
sentido da prestação de contas, só para os senhores terem uma ideia cada mês ele equivale a dezesseis volumes e
cada um com duzentos e cinquenta páginas. Então só para vocês terem uma ideia do volume que é uma prestação
de conta de apenas um mês. Isso é um mês só. Então o que acontece? Nós disponibilizamos os espelhos mais para
facilitar o serviço dos senhores, para que verifiquem todos os espelhos e pontuem as dúvidas que os senhores tem
e então nós já verificamos direto no volume. Todos os nossos gastos sempre foram autorizados, todos nossos
serviços sempre foram as claras, tanto que nós mandamos agora para D.F e ela fez agora pontuações bem
positivas a respeito da nossa prestação de contas, porque eles acharam que quando nós apresentamos a prestação
de contas lá a gente estava querendo, entre aspas, esquentar alguma coisa sabe? Fazer alguma coisa de última
hora. Não! Nós já fazíamos uma prestação muito minuciosa, muito mais minuciosa que alguns outros setores do
governo. Então o que acontece? As nossas prestações de contas, elas são extremamente detalhadas. Os senhores
tendo qualquer dúvida podem chegar lá no FASPM, nós separamos o volume para os senhores, podem debruçar
sobre aquele volume sem problema nenhum. As portas ali estão totalmente abertas para os senhores. Cel. FariasPositivo, então pela sugestão do Ten. Parabocz e da Cap. Rosane, avaliaremos primeiro o espelho. Avaliando o
espelho e estaremos à disposição, assim como a secretaria do FASPM para esclarecer dúvidas ou tirar alguma
dúvida, ou até complementar. Havendo dúvida, vamos trocar informações e podemos marcar, caso haja alguma
dúvida, uma reunião extraordinária, solicitar a presença da Secretaria do FASPM, para esclarecer alguma dúvida.
Para que nós possamos ter a certeza de estar fazendo um trabalho que não irá comprometer nem a instituição e
nem o grupo de trabalho. E que nós consigamos também avançar cooperando com o Comando e preenchendo
essas lacunas que estão pendentes. Também não podemos deixar o Fundo logo que está tendo esse
encaminhamento, que não é desejável para nenhum de nós, mas que pelo que foi colocado pela Rosane é uma
situação de responsabilidade. Nós devemos é contribuir para que esse trabalho não gere dificuldades para
corporação e nem para o grupo de trabalho do Conselho de Usuários. Tá OK? Cap. Rosane- esclarecido a todos os
membros, então só vou cientificar da ausência dos demais. Talvez não seja de conhecimento de todos. O Capitão
de Divonzir da reserva, encontra-se internado então a Subtenente Sonia lembrou que ele avisou na reunião
passada, mas hoje foi mandado para ele e informou que está internado então não pode comparecer. Quanto ao
Tenente Wilber se encontra de férias também e viajando, já tinha avisado inclusive o Coronel Farias que não
participaria o Tenente Cicarello já esclareci anteriormente. Quanto ao Subtenente Mota ele foi voluntário para
representar os Subtenentes da ativa foi nomeado pelo Comandante Geral, mas ele passou para reserva, então ele já
tinha manifestado anteriormente, na primeira reunião que teve problema de conexão. O acesso por vídeo
conferência, a internet dele não comportava. Nessa reunião de hoje ele tinha um exame pré-agendado, que ele
mandou inclusive o comprovante, mas mesmo assim ele não poderia continuar representando os subtenentes da
ativa, uma vez que agora ele está na reserva. Ele já indicou um outro membro tendo em vista os demais
voluntários que nós tivemos, um outro desistiu e o outro voluntario nós não conseguimos contato, é um
Subtenente do bombeiro que é da região ali do Rio Negro, Lapa. Então o Subtenente Mota fez uma indicação
onde nós fomos providência a documentação para que o Comandante Geral faça substituição para próxima
reunião. Seguimos com a pauta, eu separei por itens como os senhores observaram, então é atribuição do
Conselho de Usuários: Aprovar a prestação de contas, orçamento e plano de aplicação. Como as datas são
distintas então eu resolvi separar por itens para que ficasse de forma mais didática aqui.
Passamos ao item 6 da pauta- nós temos a apresentação do orçamento e plano de aplicação dos recursos do
FASPM, pendentes de aprovação do conselho dos usuários. Conforme o previsto no art. 6 inciso I, da Lei
Estadual 14.605/05. Então aqui está pontuado quais são os que não foram aprovados pelo conselho de usuários.
- Primeiro semestre de dois mil e dezoito que é aquele que eu comentei que estaria orçamento e plano de
aplicação dos recursos do FASPM para o primeiro semestre, constante da pauta da 82º (octogésima segunda),
reunião datada de 18 de janeiro de 2018, às nove e trinta horas, o qual já foi aprovado na 136º (centésima
trigésima sexta), reunião do Conselho em data de 15 de janeiro de 2018 às nove e trinta. Então foi aprovado pelo
Conselho Diretor, teria sido aprovado na octogésima segunda reunião da qual nós não temos nem a ata, somente
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temos a pauta. O ano de 2019, orçamento e plano de aplicação dos recursos do FASPM, para o ano de 2019,
aprovado na 139º reunião do Conselho Diretor do FASPM, em data de 9 de abril de 2019. Esse plano de
aplicação como Ten. Parabocz nos disse anteriormente, e ele é o que está vigente até hoje. E o orçamento para o
ano de 2021 foi aprovado na 140º reunião do Conselho Diretor em data de 29 de março de 2021. Senhor Coronel
Farias, o senhor gostaria de fazer alguma pontuação em relação aos orçamentos e plano de aplicação? Cel. Fariasé possível disponibilizar esses orçamentos para os Conselheiros? Cap. Rosane- foi disponibilizado junto com as
prestações de conta. Cel. Farias- Ah tá. Não, porque esse inclusive não há muita dificuldade para nós avaliarmos é
uma previsão orçamentária. Então, não há muito comprometimento, é só a gente analisar, verificar se não há
nenhuma discrepância na previsão, isso não gera muita dificuldade para nós aprovarmos. Cap. Rosane- Os três
foram aprovados na reunião do Conselho Diretor.
Passamos ao item 7 da pauta- esclarecimentos sobre as providências adotadas após a decisão pelas tratativas
afetas a extinção. Aqui eu dei continuidade da reunião anterior dos senhores, porque a reunião do conselho diretor
aconteceu antes. Então a dos senhores está em um descompasso em relação a do Conselho Diretor, então eu
atualizo sempre até a data da reunião que aconteceu até aquele momento. Mas os dois conselhos estão sendo
cientificados das mesmas coisas. Então a publicação da nota para intranet número 0006 do Comando-Geral em 30
de agosto de 2021, e uma encaminhada por e-mail para os contribuintes do FASPM, com e-mails cadastrados.
Então, tivemos essa publicação da Intranet, após a reunião do Conselho de Usuários cientificando da situação
financeira do fundo, então foi feita aquela apresentação anteriormente para o Conselho Diretor, para os senhores
também, na sequência foi deliberada pela extinção do Fundo e o Comando optou por publicar na internet uma
nota esclarecendo para a tropa, não apenas aos contribuintes, a motivação que levou a extinção do Fundo. Como
nós temos muitos registros antigos lá no fundo, tem vários que nós não temos e-mail, alguns dados não foram
atualizados, então assim, como fazer essa informação chegar a todos os contribuintes. Então, os meios oficiais que
nós temos, a Intranet foi encaminhado por meio da Secretaria do Comando-Geral e-mail as associações também
informando da nota e informando o motivo que levaram a deliberação pela extinção e todos os contribuintes que
possuem o e-mail nós encaminhamos. Na sequência nós iniciamos junto com a DDTQ, fiz um contato lá, porque
a sessão de inativos também não tem contato de todos, alguns nós não sabemos se são da ativa da reserva, enfim,
o que nós conseguimos telefone e estamos fazendo um trabalho formiguinha lá ligando para o pessoal. Agora tem
melhorado a divulgação da informação, com a suspensão dos descontos está vindo uma informação no
contracheque e muitos tem ligado lá nós temos informado. Quem liga para nós informamos e solicitamos e-mail
para encaminhar a nota para intranet para conhecimento. Sub. Ten. Sonia- pergunta tá? E esses que tão que foram
vocês sabem e querem continuar pagando, como que fica? Cap. Rosane- isso faz parte do próximo item. Eu só
adiantei um pouco o assunto, já vou falar na sequência. Então, primeiro era a publicação da nota para intranet.
Depois aqui, pagamentos efetuados nos meses de julho e agosto, referente as despesas relacionadas aos serviços já
realizados e custos operacionais do FASPM, bem como a projeção de pagamentos para o próximo mês conforme
anexo 1 (um). Então os senhores receberam a pauta da reunião e tem um anexo 1 (um). Essa tabela do que se
trata? Quando eu fiz aquela apresentação da situação financeira do FASPM o período contemplado que foi pela
deliberação da extinção do Fundo era de janeiro a junho então, essa tabela é a continuidade daquela. Então, o que
aconteceu depois de junho? Na reunião do dia 12 de julho do Conselho Diretor, quando os senhores ainda não
tinham tomado posse, já havia sido deliberada em relação a pauta apresentada e a esses números aqui financeiros
de receita na primeira tabela e de despesa na segunda que era inviável de longa data o FASPM, que os senhores já
viram também aqui pela apresentação do Tenente Parabocz. A partir disso, então se os senhores olharem lá na
pauta, então ali dia 12 de julho foi deliberado dia 13 de julho, como já cientifiquei na reunião anterior, foi feito
um ofício para o hospital interrompendo os serviços. E a partir daí, nós ficamos só pagando dívida dos serviços
prestados. Então, esses são os gastos de julho e agosto e do mês de setembro nós colocamos ali algumas
projeções, só que o mês ainda não está fechado, então esse mês vai sofrer as alterações com relação as
contribuições. Inclusive na data de hoje entra a última contribuição de consignado do pessoal da ativa e da
reserva. E com relação também as despesas porque alguns protocolos de restituição de valor por maioridade dos
dependentes, situações que o sistema não bloqueia e que nós temos que restituir, então há protocolos que vão
chegando ao fundo nesse sentido, mas quando fechar o mês de setembro os senhores terão o mês de setembro
atualizado. Ah, e daí tem um asterisco aqui embaixo também, falando sobre a suspensão da cobrança de boletos e
consignações para o mês de setembro. Então, referente ao mês de setembro, nem boleto, nem consignação que já
é o próximo item ali da pauta.
Passamos ao item 7.3 da pauta- Liquidação em massa das consignações, operação realizada pela empresa
Zetrasoft, responsável pela cobrança da contribuição em folha. Então, a empresa Zetrasoft é a empresa
responsável pelo Estado para todas as consignações na folha de pagamento. E com ela nós tínhamos um contrato
que vence agora no mês de outubro para realização de cobrança em folha. Em razão de que os serviços já estavam
interrompidos as dívidas aparentemente pagas. Então foi decidido pelo alto Comando que apesar da a nota que foi
divulgada pela intranet fala da desvinculação e da solicitação do contribuinte para a paralisação de descontos, mas
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foi deliberado para suspender na verdade cancelar ali o contrato com a empresa o termo técnico se fala cancelar
os consignados. Então, nós pedimos o cancelamento, só que isso no próximo mês agora de outubro já ia ocorrer
se nós não aditivássemos o contrato, porque finalizaria o contrato com a empresa. E por que que foi deliberado?
Porque tem custo essa consignação! Como vários contribuintes estavam pedindo a desvinculação então para
reduzir custos nós pedimos o cancelamento de todos os consignados. Já em relação aos boletos que foi a opção
que o Tenente Parabocz comentou, eles eram feitos arquivos digitais por um auxiliar do FASPM, e não foram
gerados os boletos também. Então foram suspensos os boletos e os consignados que trata o item 7.4 da pautaparalisação permanente na geração de boletos em face da interrupção dos serviços prestados, bem como para a
redução de custos, devido aos inúmeros pedidos de desvinculação permanecendo apenas para aqueles que
manifestaram formalmente interesse em continuar contribuindo. Aqui eu passo a esclarecer a dúvida da
Subtenente Sônia. Embora houvesse a cientificação da nota pela intranet, nela informado aos contribuintes da
interrupção dos serviços pela inviabilidade econômica e financeira do Fundo. Ainda assim, alguns que estão
desde o início do FASPM, e aquela nota explicativa da intranet mesmo falando especificamente sobre a situação
financeira do fundo, alguns apesar de ler toda a nota, chegando ao final acha que o Comando ainda tem uma outra
alternativa, que essa situação não vai se consolidar e ainda acaba por não compreender que ela é uma solução
definitiva. Na verdade, não foi ainda até que seja aprovada a lei. Já existe o anteprojeto de lei que está tramitando
para extinção do fundo, uma vez que ele foi instituído por lei, ele tem que ser extinto por lei. Então, por isso que
não finalizou tudo. Mas, de fato, alguns manifestaram em razão de até ter usufruído do Fundo daí vem o interesse
em continuar contribuindo. Levada essa situação ao Alto Comando uma vez que nós não podemos, tendo o
FASPM a filiação voluntária, então, se a pessoa foi voluntária para se vincular, eu não posso desvincular,
entendendo isso em dois conceitos a desvinculação e a paralisação do desconto. Então a suspensão do desconto se
deu para que evitássemos inúmeros custos com as pessoas pedindo a desvinculação, tudo tem custo, boleto,
consignação e tudo mais. Então foi paralisado o desconto até pela interrupção do serviços, porém solicitado que a
pessoa encaminhasse e-mail pedindo a desvinculação do fundo, porque não podemos desvincular todos esses que
manifestaram interesse em continuar contribuindo, em razão do cancelamento dos consignados com a empresa e
ainda se aproximando o término do aditivo foi dado a opção de contribuição por boleto e para esse somente daí
pedimos que se manifestasse formalmente o interesse em continuar contribuindo e para esses estão sendo gerados
boletos. Até o momento são 4 (quatro), contribuintes que manifestaram formalmente o interesse em continuar
contribuindo então estão sendo gerados boletos para esses contribuintes. Sub. Ten. Sonia- Não, então a pessoa
tem que vir aqui fazer um documento solicitando ou solicita por e-mail ? Mas e quem não usa rede social? Porque
hoje foi um associado lá na AMAI, com os dois contracheques do mês passado e desse mês dizendo, porque não
tem desconto do FASPM? Ele não usa rede social. Cap. Rosane- no contracheque já veio uma mensagem sobre o
cancelamento do consignado FASPM, a pedido da consignatária e no número telefônico para maiores
esclarecimentos. E para que seja gerado o boleto nós estamos pedindo uma formalização porque o boleto tem
custo. Então a pessoa que quer pagar e também se ela pagava por consignado a única opção agora é o boleto.
Então é informado para ela que é somente por boleto, que ela tem que manifestar à vontade para que nós
tenhamos esse controle. Ten. Parabocz- Na verdade, o seguinte é importante salientar que as exceções elas serão
tratadas desta maneira, como exceções. Então a esmagadora maioria das pessoas elas tem acesso as redes sociais
inclusive, antes mesmo de ser vinculado qualquer notícia por parte do Comando-Geral a respeito do término do
FASPM, já tinha notícia correndo na nos WhatsApp por meio de grupos. Então o que acontece? Hoje em dia a
maior parte das pessoas conseguem esse tipo de acesso para esse tipo de informação. Mas é lógico,
evidentemente, que quando surgir exceções nesses casos de pessoas que não tem esse tipo de acesso, nós
trataremos como exceção, nós orientamos e buscamos ajudar como sempre foi feito. Cb. Edilson- Foi divulgado
para o público da ativa na internet, a questão de o problema do Fundo e disponibilizado o link para o pessoal sair?
Essa informação, quanto a aqueles que desejam permanecer no Fundo vai ser disponibilizado também via
intranet? Ten. Parabocz- já está na própria nota. Cap. Rosane- Não, o que ele está dizendo é o seguinte, esses que
querem continuar contribuindo, se vai colocar isso na internet. Veja, o que temos a respeito disso, as pessoas que
desejam contribuir ou é por esse histórico em relação ao fato de elas terem usufruído ou porque elas têm um
problema extremamente grave e querem ser atendidas. Embora nós não possamos compulsoriamente os desfiliar,
também não temos condições de atendê-los, então imagine os senhores, esses quatro que estão lá, que
manifestaram interesse, eles perfazem o valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais mensal). Então uma vez que
nós interrompemos os serviços e agora a partir do mês que vem não entrará mais dinheiro na conta. Se fosse só da
arrecadação deles, nós teríamos uma receita de duzentos e doze reais por mês. Qual é o procedimento que eles
poderiam ser atendidos? Então se um deles já pediu uma ressonância magnética que custa R$ 580,00 (quinhentos
e oitenta reais), eles já vão ter um sistema de consórcio e terão que esperar capitalizar o Fundo. Ou eu teria que
pegar o recurso da conta que é oriundo de um rol de contribuintes anteriores e atender a demanda dos que hoje
continuam a contribuir. E aqueles que contribuíam antes têm dificuldade de entender que o sistema é contributivo
e solidário, então o que que acontece? Nós recebemos inúmeros pedidos relacionados a extinção, até vou colocar
aqui, esclarecer para o Parabocz porque é importante para o Conselho. Pediram ressarcimento de valores, eu não
utilizei o Fundo, então eu quero ressarcimento. Então se eu pensar por essa ótica em relação a aqueles
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contribuintes que estavam fazendo o tratamento oncológico. Onde a dívida é impagável porque o próprio Médico
Auditor, falou que não tem uma previsão de termino para o tratamento deles. São pacientes em fase terminal de
tratamento e ainda que o câncer esteja controlado, eles têm que continuar recebendo medicação, então é um
tratamento de alto custo. Se eu pensasse dessa forma, de um lado temos os que contribuíram e não usufruíram e
de outro eu tenho outro o paciente que gastou muito mais do que contribuiu e este teria que ressarcir os outros,
não é assim que funciona! Nem aqui e nem em nenhum plano de saúde. E não tem porque continuar pois eu não
posso escolher entre contribuintes, eu tenho dinheiro na conta, mas eu vou atender quem? Uma pessoa que nunca
pediu uma ressonância magnética de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), e pede agora em detrimento de um
paciente que já usou mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), do fundo. Nenhum Fundo você faz essa quantização,
então nesse sentido a pessoa pensa assim não o Fundo não tem condições, mas eu quero! Qual é o objetivo dela?
Ou é judicializar, ou é usufruir do Fundo, pensando que alguém vai mudar essa decisão ou efetivamente a lei não
vai ser aprovada, enfim não tem outro objetivo porque não é um sistema filantrópico. É diferente de quem quer
ajudar qualquer instituição de caridade, ela vai lá e ajuda, não é? A pessoa tem que ter contrata partida, ainda mais
policial, não é verdade? Então, alguns tão com problemas de câncer, diagnosticado. Em razão disso, que em 2020,
foi vedada qualquer adesão ao fundo, porque se percebia o que? O cidadão diagnosticava um problema e vinha ali
para se associar. Então cumpria aquela carência ou não cumpria por se tratar de emergência. Ou por exemplo
uma pessoa que está com câncer é dois passos para virar uma emergência e daí ela usufruía do fundo assim que a
gente foi adquirindo esses pacientes que nós tínhamos. Então nós ali pelo fundo o que temos feito quando a
pessoa continua insistindo nós explicamos o objetivo para que ela entenda. O fundo paralisou a prestação de
serviços por não ter mais condições econômico-financeira, não vai prestar mais nenhum tipo de serviço. Ainda
assim o senhor quer continuar contribuindo? Se a resposta for sim, então o senhor por gentileza formalize através
do e-mail o interesse em contribuir a opção de pagamento somente por boleto então estamos gerando boletos
dessa forma. O que vai acontecer daqui para frente? Não sabemos. Pode haver judicialização e eu vou ter que usar
esse recurso da conta para pagar. Isso vai ser de oncológico, isso vai ser das mais diversas fontes. Então dando
continuidade na pauta nós temos aqui definição de data para a próxima reunião ordinária mensal do conselho de
usuários. A previsão da legislação é uma reunião ordinária por mês, na última foi deliberado aqui junto com o
senhor Coronel Farias 14 (quatorze) dias pelo menos da reunião do Conselho Diretor que está acontecendo na
data de hoje. Não sei se o senhor pretende fixar uma data ou a cada reunião vai definir a próxima, como o senhor
pretende fazer senhor coronel? Cel. Farias - se não houver alguma sugestão a mais dos conselheiros, eu acho que
o parâmetro de fazermos a reunião de quatorze, quinze dias após o Conselho Diretor é adequada. Oque os
senhores acham? Porque nós mantemos, o Conselho Diretor faz a reunião, vocês concluem a documentação e
após isso temos a reunião do conselho de usuários. Isso para o mês de outubro tá marcado no Conselho Diretor?
Cap Rosane- Dia 4 de outubro. Bom, o Conselho Diretor é fixado na primeira segunda-feira do mês. Então vai
ser dia 4 e a próxima reunião será dia 11, deve ser uma semana de feriado, provavelmente, para que de quinze
dias então daria dia 18 mais ou menos. Cel. Farias- a reunião do Conselho de Usuários será dia 18 então, a do
Conselho Diretor está sendo a primeira ou segunda-feira de cada mês. Então, nós podíamos delimitar aqui a
terceira, terceira segunda-feira do mês. O que os senhores acham? Pode ser? Então, ficamos com a terceira
segunda-feira do mês, que assim dá esse espaço. E também é bom que nós ficamos definido. Para gente se
programar fica mais fácil. Cap. Rosane- O horário? Cel. Farias- Quatorze horas mesmo. Quatorze horas Então
isso continuamos quatorze horas. Cap. Rosane- E mantemos presencial? Cel. Farias- De preferência. O que vocês
acham? Presencial há melhores condições para participação e de discussão. Tendo em vista as dificuldades muitas
vezes de conexão. Cap. Rosane- Como um dos itens da pauta sempre colocamos a uma palavra do Comandante
Geral, Coronel Prusse, gostaria de fazer o uso da palavra? Cel. Prusse- Boa tarde conselheiros, conselheira, então
já está tudo bem explicado com relação desde a última reunião e a palavra do Comando-Geral é justamente essa,
ninguém vai ficar desassistido. O HPM está fazendo de tudo para fazer a cobertura total. Sonia eu acho que não
gostou muito do que eu falei? Sub. Ten. Sonia- Não. Cel. Prusse- Mas então se nós nos compararmos com o SAS,
ele não tem essa cobertura que o HPM tem, você conhece o SAS, Sonia? Sub. Ten. Sonia- Conheço o HPM. Cel.
Prusse- Não, eu estou falando se você conhece como o funcionalismo público é tratado pelo Governo. Sub. Ten.
Sonia- Não. Cel. Prusse- Essa é a exclusão. Tudo que o FASPM, complementava é o que o funcionalismo
público não tem. Mas nós não podemos também continuar com uma defasagem dessa, é pura matemática. Se nós
não temos arrecadação, nós não temos como fazer essa cobertura total. O que nós estamos fazendo? Justamente
esse aporte juntamente com a DF e com a SESP, de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), que eram
previstos, nós já aumentamos para R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Para fazer um atendimento mais
completo? Não vai! Nenhum Fundo de Saúde, faz completo. Nós não podemos mais tapar o sol com a peneira
com relação a isso. De ter, de pagar R$ 50,00 (cinquenta reais) e querer uma cobertura total, ampla e irrestrita. É
óbvio que a gente almeja isso, é óbvio que a gente vê no SUS, a gente vê no Governo Federal muito dinheiro para
isso, mas a má gestão a gente também vê. Então assim, por mais que todos torçam o nariz e todos torçam contra a
gestão, nós não podemos fazer mais aventuras. É como o Coronel Farias falou, nós vamos ser responsabilizados.
Se a gente continuasse do jeito que a gente estava arrecadando cem e gastando quinhentos. Matematicamente é
impossível. Então a iniciativa do conselho diretor foi justamente essa, iniciar a extinção, não extinguiu ainda, tem
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todo o imbróglio administrativo, jurídico que vai correr por anos. Eu possivelmente não verei isso porque isso é
muito moroso. A gente também vê muitas pessoas, muitos Militares Estaduais que esperaram a luz no fim do
túnel querendo se perfazer do agora, deslumbrando a venda daquelas casas, vislumbrando alguma coisa que ele
pode entrar num rateio e fazer ele ganhar alguma coisa. Um absurdo! Mas tem gente querendo entrar apenas para
isso. Ele não é um abnegado, ele não quer contribuir como a Rosane falou. É contribuitivo, solidário. Esperando
que a gente vai devolver todas as parcelas contribuídas para o Fundo. Quem tem o plano de saúde tá pagando,
quem paga seguro, mas o dinheiro não retorna se não for utilizado, retorna? Retorna apenas quando precisa
atender o fim para o qual foi destinado, isso é óbvio. Então basicamente não tem direito, então assim esses
aventureiros e essa situação é triste a gente falar. Mas a gente tem que pôr o pé no chão e nós estamos fazendo de
tudo para tentar cobrir o nosso Militar Estadual eu sei que o interior é bem diferente. A gente está se esforçando
para isso. Fala-se em fazer fundação, FUNSAÚDE, novamente, mas nós esbarramos mais ou menos no quê?
Financeiro! Ninguém quer aportar dinheiro para criação. Então é uma faca de dois gumes com relação a isso. Mas
o importante é o quê? Que a gente está tentando fazer com que o HPM, absorva toda essa situação. A partir do
momento que ele não tem esse aporte, nós estamos procurando o SUS. O Coronel Paredes é um defensor do SUS
por quê? Porque ele foi encaminhado pelo HPM para tratamento oncológico no SUS, e foi a melhor coisa do
mundo que aconteceu para ele, e salvou a vida dele. Então em relação ao SUS as pessoas tem um preconceito com
relação a ele, que é ruim, que não sei o que, não sei o que, mas é a melhor fonte de destinação de recursos que
vem no Governo Federal. Então nós estamos tentando fazer alguma coisa para salvar a nossa saúde. Como já
chegou lá na SESP: Vocês querem vender o HPM? E ninguém falou isso!
Então esses urubus de plantão complicam as coisas. Eles fazem com que toda uma tropa vá contra o Comando,
e nem sabem do estão falando. Por isso que nós estamos colocando à disposição de todos a qualquer hora,
qualquer momento para explicar, explicar e explicar. O que nós não conseguimos explicar até hoje é o para o que
serviu o FASPM, até hoje você fala com o Coronel ou para qualquer Militar Estadual, eles confundem o FASPM
com o plano de saúde e você explica, explica, explica, ele não entende. Então que sirva de alento ou de
direcionamento aos senhores como conselheiros que levem isso aos usuários. E o Comando-Geral, Secretaria de
Saúde, Secretaria de Segurança Pública, tá fazendo um aporte para com HPM, para que ele possa absorver o
máximo possível. E se ele não conseguir, infelizmente, ou felizmente, tem o SUS. Estou à disposição para
algumas perguntas. Sub. Ten. Sonia- a única coisa que eu acho que deveria ter tido mais é empenho em nessa
conversa de mostrar para tropa que o HPM poderia ter feito, porque assim ó eu concordo com o tenente que ele
foi lá pro interior para fazer essa divulgação e foi visto, eu sei eu trabalhei no hospital eu sei disso eu entendo que
as pessoas que procuram o FASPM para se filiar são as pessoas que já estão precisando, que vão dar prejuízo. Eu
trabalhei ali na AMAI até tentando impedir esse tipo de pessoas que queriam ser contribuintes do FASPM, eu
explicava para elas que não era essa a finalidade, entendeu? Não adianta você querer pagar agora que você tá
com a doença, e nem um plano de saúde aceita, entendeu? Então eu acredito que tem assim como eu quando
entrei na polícia era obrigatório e não pode ser. Mas teria que ter uma conscientização daquelas pessoas que estão
entrando na polícia que ainda não estão quebrados, não estão doentes, não estão com comorbidade nenhuma. Para
essas pessoas aderiram ao FASPM, não com essa intenção que tá falando de estar pensando lá no patrimônio, não,
a pessoa tem que pensar na saúde, porque a polícia não vai te dar isso. Eu sei porque eu trabalhei no HPM, eu
tenho plano de saúde Unimed. Eu mesmo eu trabalhando lá dentro do hospital teve muitas coisas que eu não tive
lá, muitas coisas, eu ia pro meu plano de saúde, entendeu? E mesmo assim eu contribuo com o FASPM, e já
ajudou muitas pessoas que eu pude levar lá e foi atendido, porque eu via que tinha gente da farda que estava
precisando e que não tinha condições, igual a mim de pagar um plano de saúde, ia lá, passava a situação e eles
conseguiam resolver. Cel. Prusse- Certo? Concordo com você também. Então, assim, o que nós queremos é
justamente isso, é não deixar ninguém desamparado. Estamos evidando esforços para isso, Cap. Campiolo- O
senhor, acho que até essa questão da participação das pessoas nessas questões tá muito complicada. Concordo
com o Coronel Farias da ASSOFEPAR, foi uma luta para convencimento do pessoal para participar. Estou desde
o CFO participo do Clube dos Oficiais, estamos em dias para a extinção do clube, também porque não se paga
mais, as pessoas estão saindo, tentei conversar com muitas pessoas, muita gente nas questões associativas. Para o
convencimento e explicar o motivo, da importância. E isso é quase falar pro vazio! Ainda mais quando eu vejo
agora numa questão do FASPM, pegar o cara mais jovem entrar, explicar, tentar conhecer o futuro que ele vai
precisar. A gente não tá conseguindo, eu não sei se é um problema da atual geração, na minha época era mais
fácil conversar, explicar paras as pessoas, mas hoje parece que entra aqui e sai. E a maioria não quer saber, não
tem mais uma união, também tá muito complicado isso. Ten. Parabocz- Sônia, você sabe mais do que ninguém, a
gente sempre tentou ajudar, sempre vinha trazer as demandas para tentar ajudar da melhor maneira possível.
Durante esse período que eu estava fazendo as palestras, teve um dia que me marcou muito. Eu fui fazer uma
palestra para o Corpo de Bombeiros ali no CPM inclusive e eu sempre fiz justamente esse negócio, sabe?
Tentando chamar as pessoas a entender que é participativo que a gente paga para não usar, mas para ajudar quem
tá precisando nesse momento, porque afinal de contas somos irmãos e farta entendeu? Quando ele terminou acho
que foi uma das pessoas assim mais sinceras comigo, um Capitão chegou olhou para mim e falou assim posso dar
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uma sugestão para tua palestra? Eu falei assim pode sem problema nenhum. Ele falou assim, munda o foco! Eu
perguntei porquê? Ele falou que eu estava acreditando na bondade das pessoas. Não é assim! As pessoas
analisam as coisas, elas analisam o que elas podem ganhar. Por exemplo, eu vou pagar tanto e depois eu vou
ganhar tanto na hora em que eu precisar fazer um procedimento. Entendeu?
Para vocês terem uma ideia, algumas pessoas chegavam ali no FASPM, falando o seguinte: ó, eu preciso fazer
uma cirurgia e eu quero saber o que eu preciso para filiar. A gente explicava tudo para ela. Então uma delas falou
assim: Beleza, e se eu filiar hoje eu posso usar quando? Ah, a partir de tal data, tu pode usar, ou se for emergência
pode usar antes. Ele falou, ah, então tá OK. E quando é que eu posso desfiliar?
Era a pergunta que vinha logo depois. Então eu acho bonito pensar desse jeito, eu também penso desse jeito.
Mas eu tenho que admitir que é um pensamento ingênuo esse pensamento que parte do princípio que se as
pessoas pensarem de um jeito, que tá na cara que não vão pensar, o mundo seria melhor. Não vai acontecer as
pessoas elas analisam quanto elas estão pagando, elas analisam o que elas vão ganhar em troca. É o custo
benefício pelo que elas estão gastando. E infelizmente, boa parte das pessoas não foram depois de ter ouvido a
minha palestra. Depois de mais de ano, vem para mim com a história falando assim, que não deu tempo de
resolver, mas agora eu resolvi e vim aqui para filiar então eu perguntava. Tem alguma demanda ou tem alguma
comorbidade? A pessoa respondia: Não, não, tá tranquilo, é só para ajudar.
Então no mês subsequente, a pessoa apresentava uma demanda para mim. Entendeu? Então, é bonito. Se a
gente fizesse isso apegado nas pessoas novas que estão chegando, provavelmente aconteceu a mesma coisa que
aconteceu em todas as outras vezes. As pessoas vão ouvir e vão saber que existe para quando elas precisarem e só.
Então gostaria que fosse diferente, mas não é! Gostaria muito que fosse diferente. Pela minha experiência ali do
FASPM não é! Cap. Rosane- Mais alguém? Então só vou pontuar rapidamente algumas coisas aqui que os
senhores falaram porque acho interessante para conhecimento. Em relação a absorção do Hospital da Polícia foi
elaborado um protocolo para pacientes oncológicos, então já foi publicado no Boletim-Geral.
Os
encaminhamentos ou a solicitação que eles têm que fazer, relatório médico. O HPM já está com credenciamento
publicado, segundo o Coronel Mauro, a partir de setembro em trinta dias e já se efetivaria. O que eles não
conseguirem vão fazer o direcionamento para o SUS, e ainda tem até um contato para questão de judicialização
com relação a medicação de alto custo, uma série de coisa que tratamentos do SUS não cobriria. Já em relação a
arrecadação que o Capitão Campiolo pontuou, cabe esclarecer que em outras reuniões até do Conselho Diretor já
foi dito sobre a questão de que nós não tivemos reajuste salarial e o sistema de proteção social que não abarcou a
questão de saúde e imputar qualquer valor para o policial pagar, está sendo oneroso, em razão do preço que estão
as coisas. Então a nossa questão salarial não é das melhores, então neste momento também deve-se observar essa
questão. O cidadão tá olhando o contracheque e vendo o que ele pode tirar de lá, porque realmente está difícil
para todo mundo. Em relação a legislação do fundo para angariar novos contribuintes, ainda que se pensasse em
aumentar a arrecadação nos moldes que estavam concebido não seria possível. Observem que não era previsto por
idade, qualquer plano de saúde é por idade. Então, haviam alguns problemas o percentual de desconto e a
limitação de alguns procedimentos também.
Então senhores essa questão do câncer mesmo o Coronel Domingos bem esclareceu que o câncer quando ele
não é controlado com determinado medicamento, eles vão fazendo por linha de tratamento que cada vez é mais
elevado o custo. E algumas linhas de tratamento o SUS também não cobre. Então, eles têm o setor de
judicializações que funciona assim: a pessoa judicializa, então, a União tem uma verba para pagar a medicação de
alto custo e para isso se tem um procedimento próprio. Importante dizer que em algum momento devia ter se
pensado nessa legislação do fundo e a possibilidade desse paciente ser direcionado para o SUS ou de ele procurar
esse caminho da judicialização. E não ficar onerando o Fundo com um custo tão alto. E das nossas ligações que
nós recebemos ali, cabem as associações, peço apoio nesse sentido e até dos senhores que são representantes dos
usuários. Está havendo uma confusão geral com relação a essa questão do fundo. Então muitos como o Coronel
Prusse, bem explicou até hoje por mais que a gente tente ele não compreende o que que é o FASPM. A
Subtenente Sônia deve ter verificado isso, essa confusão é geral. Serviços que sempre foram oferecidos pelo
HPM, e não esses que o HPM está absorvendo agora. Ou questionam: e agora? Esse é meu exame que estava
agendado, então, a confusão é geral. E isso pode se voltar contra nós, porque se usar como uma bandeira dizendo
assim: Olhem ó, o Fundo vai ser extinto, não vamos mais ter esse atendimento. Cb. Edilson- quanto a composição
do Fundo, quanto a constituição do fundo senhores. No item da letra A do art. 3, ele destina os bens móveis e
imóveis que compõem o Hospital da Polícia Militar de que eles prestaram pelo fundo de saúde, a que se refere ao
decreto para o Fundo. Como é que isso? Como vocês esperam trabalhar essa questão com a extinção do fundo?
Bem como a questão dos outros imóveis ali que estão anexo ao hospital. Cel. Prusse- Bom, então essa minuta de
extinção no fundo foi delineada pelo Major Sampaio da Casa Militar e o Procurador Coube. Então ele
basicamente formulou a minuta justamente no que você falou, na lei do FASPM, esse é o entendimento com base
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na lei do FASPM. O ideal para nós seria que as casas passassem para o HPM e incluísse no patrimônio do Estado
assim como os móveis. Então, saiu de acordo com o que tá escrito na lei mesmo porque tem a lei específica para
isso. Agora os entendimentos se vão passar isso ou não já não podemos dizer. O protocolo ainda tá na Secretaria
de Segurança não foi nem delineado. Então ele tem um longo caminho ainda a percorrer, desse longo caminho a
percorrer irá para a SEAP depois para a Procuradora Geral do Estado, até lá vai mudar muita coisa, vai ainda
também para a Assembleia Legislativa. E tudo isso ainda pode mudar ou permanecer do jeito que está. Então nos
vamos precisar justamente desses pareceres jurídicos, desse entendimento jurídico foi só um Procurador que fez
com base no que você acabou de ler, que é a lei do FASPM, a previsão é essa, mas pode ser diferente também.
Pode acontecer o quê? Que as casas não sejam leiloadas, não podem ser alienadas e elas acabem agregando a
estrutura do HPM. Mas nós fizemos justamente o que você falou, o que tá escrito na lei, é exatamente o que está
escrito, para não incorrer em erro ou alguma divergência. Agora vai para a Procuradoria Geral do Estado para
justamente bater o martelo em relação a isso. Cb. Edilson- em se tratando agora não especificamente do Fundo,
mas do atendimento em geral a saúde dos Militares. Eu estive consultando no portal da transparência as LOAS
passadas e vi uma redução nos valores que eram previstos inicialmente para repassar para o tratamento do Militar.
Inicialmente, quatro anos atrás era em torno de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), caiu para R$
41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais), R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), e nos dois últimos
anos inicialmente foi previsto R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). Acredito que ao longo do ano
foram feitos outros aportes. Temos mais um concurso público para se concretizar ano que vem com mais dois mil
e duzentos militares ingressando que no mínimo cada um traga mais um dependente. Serão mais quatro mil
pessoas para tratarmos. Ou seja, é bem visível a necessidade de mais aportes financeiros. Como é está sendo essa
questão junto ao governo? Cel. Prusse- Inicialmente foi com R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais),
esse ano, nós já conseguimos mais R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Então, tudo isso justifica esse aporte,
e para isso que nós estamos fazendo esse corpo a corpo junto ao SESP, junto ao governo e com a Casa Civil, para
não baixar mais. Tanto é que a gente tá querendo justamente aumentar isso para que o HPM tenha total
capacidade de atender todo mundo. É utópico? Mas não podemos desistir. Cel. Farias- Gostaria de fazer uma
observação aqui a Capitã Rosane colocou ali o item 6. Que é a apresentação dos planos de aplicação eu esqueci de
perguntar aos senhores, essa também é uma atribuição extra? Os senhores concordam em fazer essa apreciação
dos planos de aplicação? Que é uma coisa eu entendo muito mais simples do que a avaliação da prestação de
contas. Porque o plano de aplicação é só uma previsão de gastos. Então, ele implica numa responsabilidade muito
menor do que nós apreciarmos a prestação de contas. Mas de qualquer forma também tem que ser colocada em
deliberação porque a responsabilidade é de todos nós. Então isso deveria ter sido feito no passado e não foi. Então
nós vamos complementar fazendo análise e aprovação desses planos de aplicação, senhores concordam? Sub.
Ten. Sonia- Eu não entendi, eu não entendi o porquê de um plano aplicação se já não vai ter mais aporte nenhum.
Cel. Farias- mas isso é só para formalizar o passado. Como eu até perguntei agora a pouco para a Capitã Rosane,
que ali ela especificou os anos e ficou faltando no ano de 2020. Ela me explicou aqui que não tem previsão. Eles
estão usando de 2019, então, observe que para nós formalizarmos aquilo que a lei estabelece. Que ele tem que ser
aprovado pelo Conselho Diretor e pelo Conselho dos Usuários. E nesses anos que a Capitã Rosane apontou que
eles não foram aprovados. Então, na realidade eles estão no limbo. Então, ele dependeria de nós aprovarmos para
que ele fique formalmente previsto, que aquele era o plano de aplicação e que ele foi executado. Tem parto ou
não de acordo com a prestação de contas que foi executado naquele ano. Então de qualquer forma eu tenho que
colocar para vocês, para que vocês também, estejam cientes que é um encargo a mais, mas nesse caso eu entendo
que não gera nenhum transtorno para nós porque é só uma previsão orçamentária. Claro que essa previsão
orçamentária vai dar lastro para despesa. Porque seria bastante incoerente nós aprovarmos uma prestação de
contas do ano de 2020, onde sequer o plano de aplicação foi aprovado. Então, o primeiro passo para nós
analisarmos uma prestação de conta é se ela está prevista no plano de aplicação. Então como ele não foi aprovado,
é necessário aprovar, se cumprir essa etapa que faltou nas gestões anteriores. E temos que louvar a atual gestão do
Coronel Hudson e Coronel Prusse, que eles estão procurando colocar em dia aquilo que ficou atrasado. A Capitã
Rosane e o Tenente Parabocz, estão atualizando aquilo que não foi feito no passado. Bom, mas de qualquer forma
tem que colocar para a apreciação dos senhores porque a apreciação não é minha, e sim nossa. Os senhores
concordam que a gente faça essa apreciação e se tiver tudo em ordem deliberamos com a aprovação. Cap.
Rosane- tem mais alguma coisa? Então senhores pela Secretaria Executiva foi encerrada a pauta já aberto a
palavra aos conselheiros. Cel. Farias- Não temos mais nada. Cap. Rosane- Agradecemos a presença de todos, nos
colocamos a disposição, vamos repassar aos senhores os espelhos. Quanto aos que não receberam hoje foi
reenviado, tivemos problema de internet no quartel do Comando-Geral na sexta-feira. E hoje estávamos com
dificuldade também, mas já passamos por WhatsApp e por e-mail. Se os senhores quiserem as atas das reuniões
do Conselho Diretor que foram aprovados os planos de também podemos encaminhar. Se os senhores quiserem a
ata também podemos disponibilizar sem problema nenhum. E nos colocamos à disposição para maiores
esclarecimentos. Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Reunião encerrada as 1802h.
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Cel. PM RR Izaías de Farias,
Presidente do Conselho de Usuários.
Maj. QOPM Durval Tavares Júnior,
Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da Ativa.
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa.
Subten. RR Sonia Maria Inocêncio,
Conselheira Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva.
Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Ativa.
Sd. RR Sergio Augusto Saturno,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz,
Subsecretário Executivo do FASPM.
(Ref. E-Protocolo nº 18.673.596-0).
c. Ata da 85ª Reunião do Conselho de Usuários
Ao décimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no Auditório do Quartel do
Comando-Geral da PMPR, e também por meio de videoconferência, às quatorze horas, o Exmo. Sr. Cel PM RR
Izaías de Farias, Presidente do Conselho de Usuários do FASPM, deu início a 85ª Reunião do Conselho de
Usuários presentes os seguintes membros: Sr. Maj. QOPM Durval Tavares Júnior, Conselheiro Representante
dos Oficiais Superiores da Ativa, Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz, Conselheiro Representante dos Oficiais
Intermediários da Ativa, Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado, Conselheiro Representante dos Oficiais
Intermediários da Reserva, 1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes, Conselheiro Representante dos
Oficiais Subalternos da Ativa, Subten. RR Sonia Maria Inocêncio, Conselheira Representante dos Subtenentes e
Sargentos da Reserva, Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos, Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da
Ativa, Sd. RR Sergio Augusto Saturno, Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva. Também
participaram desta Reunião o Ilmo. Sr. Ten.-Cel QOPM Jefferson Silva, Assistente do Gabinete do ComandoGeral e os membros da Secretaria Executiva do FASPM: Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack e o 1º Ten. QOPM
Alexandre Pepe Parabocz. Verificada a existência de quórum, o Exmo Sr. Cel. PM RR Farias, recepcionou os
presentes, passando a palavra a Cap. QOPM Rosane para exposição dos itens da Pauta.
1. Apreciação da Ata da Octogésima Quarta Reunião do Conselho de Usuários.
Deliberação: Foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes.
2. Posse dos Novos Conselheiros:
- 1º Ten. PM RR Luiz Adriano Munster Cicarello;
- 2º Sgt. QPM 1-0 Wanderley Garcia Xavier.
- Deliberação: Ambos não compareceram à Reunião, porém justificaram a ausência. O 1º Ten. PM RR
Cicarello avisou com antecedência a Secretaria Executiva do FASPM, que por razões pessoais encontrava-se
impedido de participar. Quanto ao 2º Sgt. QPM 1-0 Garcia estava dando assistência a sua esposa, motivo pelo
qual se encontra em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Assim, a posse dos
Conselheiros ocorrerá em reunião vindoura, tão logo seja possível.
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3. Demonstração dos saldos bancários das contas do FASPM:
SALDO BANCÁRIO EM 13/10/2021
CONTA CORRENTE
6262-6 (2%) - Lei nº 16.469 de 30/03/10
10.076-5 (0,5%) - Lei nº 17.169 de 24/05/12
TOTAL

SALDO FINANCEIRO
R$ 4.765,37
R$ 131.242,56
R$ 136.007,93

O Item acima é apenas para conhecimento dos Conselheiros, não cabendo deliberação.
4. Apreciação das Prestações de Contas do FASPM pendentes de aprovação do Conselho de Usuários:
4.1. 1º semestre de 2014 aprovada na 126ª Reunião do Conselho Diretor, em data de 06 Mai. 2015.
4.2. Ano de 2018, já aprovada no Conselho Diretor, na conformidade com a 139ª Reunião do Conselho Diretor
do FASPM, em data de 09 de abril de 2019 (Publicada no Diário Oficial Comércio, Indústria e Serviços em
31/01/2019, quinta-feira, às págs. 8 e 9 da Edição Nº 10366. Protocolo 7110/2019).
- Deliberação: Solicitação do Presidente do Conselho para que a apreciação dos itens 4.1 e 4.2, seja realizada
ao final da Reunião, no item “Palavra aberta aos Senhores Conselheiros”.
5. Apreciação do Orçamento e Plano de Aplicação dos Recursos do FASPM pendentes de aprovação do
Conselho de Usuários:
5.1. 1º semestre de 2018 (Orçamento e Plano de Aplicação dos Recursos do FASPM para o 1º semestre de
2018), constante da Pauta da 82ª Reunião, datada de 18 de Janeiro de 2018 às 09h30min aprovado na 136ª
Reunião do Conselho Diretor em data de 15 Jan. 2018, às 09h30min.
- Deliberação: Por unanimidade de votos, os conselheiros entendem que não devem deliberar sobre o assunto,
pelo fato das ações relacionadas a este item serem anteriores a gestão do atual Conselho.
5.2. Ano de 2019 - Orçamento e Plano de Aplicação dos Recursos do FASPM parao ano de 2019, aprovado
na 139ª Reunião do Conselho Diretor do FASPM, em data de 09 de abril de 2019.
Deliberação: Item aprovado por unanimidade dos membros, com a ressalva de que o item deveria ter sido
aprovado em gestão anterior à atual.
5.3. Orçamento do FASPM para o ano de 2021, aprovado na 140ª Reunião do Conselho Diretor, em data de
29 Mar. 2021.
Deliberação: item aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, com a seguinte ressalva:
- Correção de valores do item 3 da previsão orçamentária de 2021, no qual está descrito o valor de R$
45.600,00 devendo ser corrigido para o valor de R$ 18.400,00.
6. Apreciação sobre a aceitação de doação na conta corrente 10.076-5, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais)
efetuada por W. T. C, na forma do Art. 6º, IV da Lei nº 14.605/2005 e Art. 12, IV do Decreto Estadual nº
6.103/2006.
Deliberação: A posição dos Conselheiros inicialmente foi pela restituição de valores, sendo esclarecido que o
doador, no caso em questão, o fez de forma voluntária e espontânea e não quer a devolução. Assim, para as
próximas doações ficou deliberado que deveria ser veiculada Nota na Intranet normatizando de que forma deveria
ser realizada a doação, preliminarmente pela manifestação do doador, na sequência apreciação pelo Conselho de
Usuários e ainda acompanhada de termo de doação, na qual deverá haver o registro de quem está doando bem
como de que o doador não terá contra prestação do FASPM, visando dessa maneira uma padronização do
procedimento para que se tenha uma maior transparência.
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7. Definição da data para próxima reunião ordinária mensal do Conselho de Usuários em face do feriado de
02 Nov. 2021.
Deliberação: Estabelecido que a próxima reunião será no dia 29/11/2021, às 1400h.
8. Palavra do Exmo. Sr. Comandante-Geral;
O Ilmo. Sr. Ten.-Cel. QOPM Jefferson, fez uso da palavra em face da impossibilidade do Exmo. Sr.
Comandante-Geral se fazer presente em razão de compromissos institucionais.
9. Palavra aberta aos Senhores Conselheiros.
Deliberação sobre as Prestações de Contas do item 4 da Pauta.
- O Exmo. Sr. Cel PM RR Farias, solicita que seja realizada a leitura da manifestação formal dos Conselheiros.
Este documento acompanha a assinatura de seis membros presentes e o 1º Ten QEOPM Wilbeer, que participou
por videoconferência, também concordou informando que assinaria o documento posteriormente. Foi realizada a
leitura do referido documento pelo Cb QPM1-0 Edilson, que em suma, aponta para a necessidade de resolução de
algumas demandas no tocante a esclarecimentos sobre prestações de contas passadas, que parecem estar em
desacordo com princípios contábeis e possíveis responsabilizações de membros das gestões anteriores por
questões afetas ao dever de fazer. Por solicitação do Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho de Usuários
o documento formulado pelo Conselheiro Cb. Edilson e assinado pela maioria dos presentes foi apensado a
presente Ata na forma do Anexo A.
Por decisão dos Conselheiros presentes, não serão apreciadas as prestações de contas dos itens 4.1 e 4.2. por
este Conselho de Usuários.
E como nada mais foi tratado, às quatorze horas e cinqüenta e dois minutos, o Excelentíssimo Senhor
Presidente declarou encerrada a 85ª Reunião do Conselho do Usuários do FASPM, determinando que fosse
lavrada a presente ata, a qual contendo 10 (dez) laudas incluindo o anexo, depois de lida e achada conforme,
segue devidamente assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente e pelos demais membros presentes. Cumpre
esclarecer que a mídia de áudio desta Reunião encontra-se arquivada junto à Secretaria Executiva do FASPM,
podendo ser disponibilizada, caso seja necessário. Eu, Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack, RG 6.513.281-8,
Secretária Executiva do FASPM, Lavrei a Ata.
Curitiba, 18 de outubro de 2021.
Cel. PM RR Izaías de Farias,
Presidente do Conselho de Usuários.
Maj. QOPM Durval Tavares Júnior,
Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da Ativa.
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa.
Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva.
1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes,
Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da Ativa.
Subten. RR Sonia Maria Inocêncio,
Conselheira Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva.
Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Ativa.
Sd. RR Sergio Augusto Saturno,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva.
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Cap QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
ANEXO A
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(Ref. E-Protocolo nº 18.673.596-0).

Aditamento ao Boletim-Geral nº 039 de 24 fev. 22 - Aj. Geral__________________________________fl. 22
d. Ata da 86ª Reunião do Conselho de Usuários
Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, no Auditório do Quartel do
Comando-Geral da PMPR, e também por meio de videoconferência, às quatorze horas, o Exmo. Sr. Cel PM RR
Izaías de Farias, Presidente do Conselho de Usuários do FASPM, deu início a 86ª Reunião do Conselho de
Usuários presentes os seguintes membros: Sr. Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz, Conselheiro Representante
dos Oficiais Intermediários da Ativa, Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado, Conselheiro Representante dos
Oficiais Intermediários da Reserva, 1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes, Conselheiro Representante
dos Oficiais Subalternos da Ativa, - 1º Ten. PM RR Luiz Adriano Münster Cicarello, Conselheiro Representante
dos Oficiais Intermediários da Reserva, Subten. RR Sonia Maria Inocêncio, Conselheira Representante dos
Subtenentes e Sargentos da Reserva, 2° Sgt. QPMG 1-0 Wanderley Garcia Xavier Conselheiro Representante dos
Subtenentes e Sargentos da ativa, Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos, Conselheiro Representante dos Cabos e
Soldados da Ativa, Sd. RR Sergio Augusto Saturno, Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da
Reserva. Também participaram desta os membros da Secretaria Executiva do FASPM: Cap. QOPM Dalva Rosane
Felipack e o 1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz. Verificada a existência de quórum, o Exmo Sr. Cel. PM
RR Farias, recepcionou os presentes, passando a palavra a Cap. QOPM Rosane para exposição dos itens da
Pauta.
1. Apreciação da Ata da Octogésima Quinta Reunião do Conselho de Usuários.
- Deliberação: Foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes.
2. Posse dos Novos Conselheiros:
- 1º Ten. PM RR Luiz Adriano Munster Cicarello;
- 2º Sgt. QPM 1-0 Wanderley Garcia Xavier.
- Deliberação Foi lido o termo de posse em concordância com o Art. 5º da Lei Estadual nº 14.605 de 5 de
janeiro de 2005, e pela redação dada pelo Art. 24-A, §1º do Decreto Estadual nº 6.103 de 07 de fevereiro de 2006
assim os Conselheiros presentes assentiram dizendo, “assim eu prometo”. É dada as boas-vindas aos novos
conselheiros e agradecimentos ao empenho de todos em se voluntariarem para compor o conselho. O termo de
posse foi assinado pelo Sgt. Garcia presencialmente e será posteriormente encaminhado ao 1° Ten. Cicarello em
razão deste participar da reunião virtualmente.
3. Demonstração dos saldos bancários das contas do FASPM:
SALDO BANCÁRIO EM 29/10/2021
CONTA CORRENTE
6262-6 (2%) - Lei nº 16.469 de 30/03/10
10.076-5 (0,5%) - Lei nº 17.169 de 24/05/12
TOTAL

SALDO FINANCEIRO
R$ 6.336,82
R$ 131.295,18
R$ 137.632,00

O Item acima é apenas para conhecimento dos Conselheiros, não cabendo deliberação.
4. Encaminhamento ao Conselho Diretor das demandas apresentadas pelo Conselho de Usuários.
O Item acima é apenas para conhecimento dos Conselheiros, não cabendo deliberação.
5. Cientificação dos Conselheiros a respeito de ressarcimento de despesas médicas em cumprimento de
Medida Liminar Judicial, dos Autos nº 000250806.2021.8.16.0116 - Vara da Fazenda Pública de Matinhos-PR,
em conformidade com o EP. 18.245.448-6, em benefício da Sra. F. B. S., dependente do contribuinte P. B. M,
referentes ao pós-operatório de cirurgia reparadora, conforme segue:
a) Exames e medicamentos: Valor Total de R$ 448,72 (quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois
centavos).
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b) Fisioterapia: Valor de R$ 600,00 (seiscentos reais);
c) Aquisição das Placas (espuma), Modeladores e Meia Antitrombo no Valor Total de R$ 670,00 (seiscentos e
setenta reais). Tais Despesas Médicas perfazem o montante de R$ 1.718,72 (hum mil, setecentos e dezoito reais e
setenta e dois centavos).
6. Informação sobre as deliberações dos Conselhos acerca das doações recebidas pelo FASPM. Deliberação
sobre a aceitação de doação na conta corrente 10076-5, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) efetuada por W.
T. C, na forma do Art. 6º, IV da Lei nº 14.605/2005 e Art. 12, IV do Decreto Estadual nº 6.103/2006.
Colocado em deliberação o recebimento de doações pelo FASPM, no Conselho de Usuários e posteriormente
no Conselho Diretor, foi decidido pela maioria dos presentes de ambos os colegiados que deveriam ser tomadas
gestões para que fosse ressarcido o valor. Valor Ressarcido em 19/11/2021.
Os Itens acima são apenas para conhecimento dos Conselheiros, não cabendo deliberação.
7. Palavra aberta aos Senhores Conselheiros.
O Exmo. Sr. Cel PM RR Farias, solicita que seja marcada a próxima reunião em data de 13 de dezembro de
2021 às 14h. E como nada mais foi tratado, às quatorze horas e vinte minutos, o Excelentíssimo Senhor
Presidente declarou encerrada a 86ª Reunião do Conselho do Usuários do FASPM, determinando que fosse
lavrada a presente ata, a qual contendo 05 (cinco) laudas, depois de lida e achada conforme, segue devidamente
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente e pelos demais membros presentes. Cumpre esclarecer que a
mídia de áudio desta Reunião encontra-se arquivada junto à Secretaria Executiva do FASPM, podendo ser
disponibilizada, caso seja necessário. Eu, Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack, RG 6.513.281-8, Secretária
Executiva do FASPM, Lavrei a Ata.
Curitiba, 25 de novembro de 2021.
Cel. PM RR Izaías de Farias,
Presidente do Conselho de Usuários.
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva.
1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes,
Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da Ativa.
1° Ten. PM RR Luiz Adriano Münster Cicarello,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva.
Subten. RR Sonia Maria Inocêncio,
Conselheira Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva.
2° Sgt. QPMG 1-0 Wanderley Garcia Xavier,
Conselheiro Representante dos Subtenentes e Sargentos da Ativa.
Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Ativa.
Sd. RR Sergio Augusto Saturno,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva.
Cap QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva.
(Ref. E-Protocolo nº 18.673.596-0).
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e. Erratas - Ata da 86ª Reunião do Conselho de Usuários
1) Em virtude de conflito de configurações nos programas editores de texto usados para confecção e correção
da Ata da 86ª Reunião do Conselho de Usuários do FASPM, ocasionando divergências entre a exibição e a
impressão do referido documento, faz-se necessária a seguinte correção:
Onde se lê:
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva.
1° Ten. PM RR Luiz Adriano Münster Cicarello,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva.
Leia-se:
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa.
1° Ten. PM RR Luiz Adriano Münster Cicarello,
Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da Reserva.
Curitiba, 06 de janeiro de 2022.

(Ref. E-Protocolo nº 18.673.596-0).

Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.

2) Cumpre esclarecer que quando da conferência das Atas referentes ao Conselho de Usuários, verificou-se que
por equívoco no Item 05, da Ata da 86ª Reunião, constou o EP 18.245.448-6, que trata de demanda referente ao
esposo P.B.M da dependente F.B.S, conforme abaixo transcrito:
5. Cientificação dos Conselheiros a respeito de ressarcimento de despesas médicas em cumprimento de Medida
Liminar Judicial, dos Autos nº 000250806.2021.8.16.0116 - Vara da Fazenda Pública de Matinhos-PR, em
conformidade com o EP. 18.245.448-6, em benefício da Sra. F. B. S., dependente do contribuinte P. B. M,
referentes ao pós-operatório de cirurgia reparadora.
Desta forma faz-se necessária a seguinte correção:
Onde se lê:
… em conformidade com EP. 18.245.448-6, …
Leia-se:
… em conformidade com EP. 17.959.507-9, …
Curitiba, 06 de janeiro de 2022.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
(Ref. E-Protocolo nº 18.673.596-0).
f. Ata da 87ª Reunião do Conselho de Usuários
Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, no Auditório do Quartel do
Comando-Geral da PMPR, e também por meio de videoconferência, às quatorze horas, o Exmo. Sr. Cel. PM RR
Izaías de Farias, Presidente do Conselho de Usuários do FASPM, deu início a 87ª Reunião do Conselho de
Usuários presentes os seguintes membros: Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz, Conselheiro Representante dos
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Oficiais Intermediários da Ativa, Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado, Conselheiro Representante dos Oficiais
Intermediários da Reserva, 1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes, Conselheiro Representante dos
Oficiais Subalternos da Ativa, - 1º Ten. PM RR Luiz Adriano Münster Cicarello, Conselheiro Representante dos
Oficiais Subalternos da Reserva, Subten. RR Sonia Maria Inocêncio, Conselheira Representante dos Subtenentes
e Sargentos da Reserva, 2° Sgt. QPM 1-0 Wanderley Garcia Xavier Conselheiro Representante dos Subtenentes e
Sargentos da ativa, Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos, Conselheiro Representante dos Cabos eSoldados da Ativa,
Sd. RR Sergio Augusto Saturno, Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva. Também
participou desta a Secretária Executiva do FASPM, Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack. O Sr. Maj. QOPM
Durval Tavares Júnior, Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da Ativa, não pode comparecer à esta
reunião em virtude de ter outra reunião pré-agendada na CGE nesta mesma data e horário. Verificada a existência
de quórum, o Exmo. Sr. Cel. PM RR Farias, recepcionou os presentes, passando a palavra a Cap. QOPM Rosane
para exposição dos itens da Pauta.
1. Apreciação da Ata da Octogésima Sexta Reunião do Conselho de Usuários.
- Deliberação: Aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.
2. Apresentação da Situação Financeira do FASPM.
- O item acima é apenas para conhecimento dos Conselheiros, não cabendo deliberação.
3. Demonstração dos saldos bancários das contas FASPM:
SALDO BANCÁRIO EM 01/12/2021
CONTA CORRENTE
6262-6 (2%) - Lei nº 16.469 de 30/03/10
10.076-5 (0,5%) - Lei nº 17.169 de 24/05/12
TOTAL

SALDO FINANCEIRO
R$ 9.843,12
R$ 130.070,98
R$ 139.914,10

O item acima é apenas para conhecimento dos Conselheiros, não cabendo deliberação.
4. Apreciação da Retificação do Orçamento 2021 aprovado na 140ª Reunião do Conselho Diretor do FASPM,
em 29 de março de 2021.
4.1 Foram corrigidas as inconsistências da tabela aprovada para readequação e redistribuição de valores em
concordância com a previsão orçamentária dos anos anteriores.
- Deliberação: Aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.
5. Cientificação dos Conselheiros a respeito das providências adotadas no tocante às demandas apresentadas na
85ª Reunião do Conselho de Usuários do FASPM ocorrida em 18 Out. 2021, por meio de requerimento formal do
Cb QM 1-0 Edilson direcionado ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Usuários, assinado pela maioria dos
membros do referido Conselho.
5.1 Colocado em Pauta por ocasião da 146ª Reunião do Conselho Diretor, em data de 09 de novembro de 2021
às 14h, sendo deliberado por submeter à Consultoria Jurídica da PMPR para manifestar-se a respeito das dúvidas
suscitadas em face da competência do Conselho de Usuários. Tal feito foi viabilizado por meio do Ofício N.° 077EP Nº 18.310.157-9 dirigido à Consultoria Jurídica da Corporação, expondo de forma resumida as demandas do
Conselho de Usuários.
5.2 Assim sendo, na 147ª Reunião do Conselho Diretor do FASPM, realizada em 15 Dez. 21, de posse da
manifestação da Consultoria Jurídica da PMPR, foram as demandas do Conselho de Usuários, abaixo
relacionadas, devidamente apreciadas pelo Conselho Diretor, conforme segue:
5.2.1 Instauração de uma auditoria externa para não só avaliar os referidos relatórios financeiros bem como
realizar o levantamento dos Ativos e Passivos do fundo. Desta forma, eximindo os atuais membros, tanto do
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Conselho de Usuários como o Conselho Diretor, de eventuais responsabilidades pela aprovação de relatórios
financeiros de outras gestões que devido o lapso temporal e demanda acumulada venham a nos induzir ao erro.
Inclui-se nesta questão o fator da possível extinção do fundo;
5.2.2 Quanto à Prestação de Contas:
a) No caso das contas em que houve a aprovação pelo Conselho Diretor (1º semestre de 2014 e Ano de 2018),
que seja enviado questionamento ao Presidente do referido Conselho da época, para informar se houve
encaminhamento das contas ao Conselho de Usuários e qual foi a deliberação, e se não houve, qual a justificativa.
b) Já as contas do 2º semestre de 2014 ao ano de 2017, que o Presidente do Conselho Diretor que exerceu
atividade nesse período, seja questionado pela não prestação de contas.
5.2.3 Sugestão de abertura de processo administrativo em virtude da não convocação do Conselho Diretor e
demais procedimentos que não foram realizados à luz dos artigos 7º, 8º e 9º da Lei 14.605 nos anos 2019 e 2020.
5.2.4 Preocupação com o futuro do fundo:
a) Necessidade de esclarecimentos de alguns pontos da Lei 14.605, que poderiam dar um outro destino ao
FASPM. Pontos como Art. 3ª da Lei 14.605/2005, em especial as letras “b” e “d”, que colocam tanto os recursos
destinados em LOA recebidos pelo HPM, como os recursos pagos pelos usuários nas mãos do FASPM, assim não
seria necessário a extinção do fundo, apenas uma readequação da gestão financeira.
b) Criação de um grupo envolvendo os dois Conselhos do FASPM e representantes das Associações para
discutir a possível extinção, já que a lei para esse fim se encontra na fase de anteprojeto. Discussão que se faz
muito necessária, pois ali poderemos descobrir outros caminhos para o futuro do fundo e contribuirmos
efetivamente para a manutenção e fortalecimento do Sistema de Saúde dentro da Polícia Militar do Paraná.
5.2.5 Por intermédio do Presidente do Conselho de Usuários foi solicitado que seja encaminhado pelo
Presidente do Conselho Diretor para deliberação do referido colegiado:
a) Proposta de Extinção do FASPM: E-Prot. 17.978.617-6.
b) Proposta de cancelamento do Contrato dos consignados em folha do FASPM.
- Deliberação: O item 5 e demais subitens serão discutidos em reunião conjunta e presencial com o Conselho
Diretor, proposta por um dos conselheiros e acatada pelos demais, que deverá ser agendada para o próximo ano a
fim de dirimir as dúvidas dos Conselheiros junto ao Conselho Diretor e esclarecer de forma presencial as
demandas suscitadas pelo Conselho de Usuários visando propor soluções conjuntas atinentes às dificuldades do
Fundo, evitando desta maneira a tramitação desnecessária de documentos.
6. Apreciação da Emenda Regimental n° 001/2021 ao RIFASPM- Regimento Interno do FASPM.
Considerando que na 146ª Reunião em data de 09 de novembro de 2021, foi sugerido pelo Exmo. Sr. Cel RR
Gross de normatizar as medidas a serem adotadas aos contribuintes inadimplentes, o que foi aprovado pela
maioria dos conselheiros.
Com o intuito de viabilizar a proposta apresentada pelo Sr. Cel. RR Gross foi elaborado pela Secretaria
Executiva o Ofício n° 080 - FASPM-SEC, EP 18.377.419-0 direcionado à Consultoria Jurídica para que se
manifestasse a respeito dos parâmetros aplicáveis aos contribuintes inadimplentes do FASPM, resultando na
Proposta de Emenda Regimental nº 001/2021 a ser apreciada em conformidade do Anexo D.
- Em deliberação os Conselheiros se posicionaram da seguinte forma:
Votaram pela aprovação da Emenda Regimental em conformidade com o anexo D Capitão Campiolo, Capitão
Divonzir, Tenente Cicarello e Sargento Garcia
Votaram pela alteração do texto da Emenda Regimental conforme os termos propostos pelo Cabo Edilson na
forma de Minuta.
Subtenente Sônia, Cabo Edilson, Sd Saturno e Tenente Wilbeer.
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Diante do empate, o Presidente do Conselho Exmo. Sr. Cel Farias votou pela aprovação da proposta de nova
redação da Emenda Regimental formulada pelo Cabo Edilson.
7. Apresentação da Situação Atual dos Contribuintes FASPM.
- Deliberação: Foi apresentada a situação atual do FASPM aos Srs. Conselheiros preliminarmente ao item 6 a
fim de subsidiar a apreciação do item que trata de Proposta de Emenda Regimental.
8. Por solicitação do Exmo. Sr. Cel PM RR Izaías de Farias, Presidente do Conselho de Usuários, através de
Ofício n° 01/21 - datado de 13 de dez. De 21, encaminhado à Secretaria Executiva do FASPM, foram incluídos na
pauta para apreciação:
8.1 Recomendação de divulgação das demonstrações financeiras e da gestão e aplicação dos recursos do
FASPM, de acordo com o Art. 6º da Lei nº 13.800/2019, conforme manifestação do Cb QPM 1-0 Edilson,
membro do Conselho de Usuários, em anexo;
8.2 Recomendação para que seja informado ao Conselho de Usuários o número de contribuintes do FASPM, o
valor mensal destas contribuições.
8.3 Recomendação para que seja disponibilizado no site do FASPM todas as Atas de Reuniões do Conselho
Diretor e do Conselho de Usuários, bem como publicação em Boletim-Geral, conforme previsto no parágrafo 1º
do Art. 17 e inciso III, do Art. 21, do Regimento Interno do FASPM;
8.4 Convite ao Diretor de Saúde para que apresente aos Conselheiros na próxima reunião a proposta de criação
da Fundação de Saúde dos Militares Estaduais.
Deliberação: Será incluído na Pauta da próxima Reunião do Conselho Diretor.
9. Palavra aberta aos conselheiros.
Foram consultados os Conselheiros quanto à disponibilidade dos Conselheiros em participar da reunião mensal
no mês de janeiro de 2022, porém esta se tornou inviável em virtude do emprego de alguns membros da ativa na
Operação Verão, fruição de férias, viagens ou compromissos programados pelos demais membros. Em relação à
reunião conjunta a data sugerida em consenso pelos Conselheiros seria o dia 07 ou 14 de fevereiro de 2022 às 14
horas, a ser definida conforme a disponibilidade da agenda do Exmo. Sr. Comandante-Geral e demais membros
do Conselho Diretor. E como nada mais foi tratado, às quinze horas e dezoito minutos, o Excelentíssimo Senhor
Presidente declarou encerrada a 87ª Reunião do Conselho do Usuários do FASPM, determinando que fosse
lavrada a presente ata, a qual contendo 08 (oito) laudas, depois de lida e achada conforme, segue devidamente
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente e pelos demais membros presentes. Cumpre esclarecer que a
mídia de áudio desta Reunião encontra-se arquivada junto à SecretariaExecutiva do FASPM, podendo ser
disponibilizada, caso seja necessário. Eu, Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack, RG 6.513.281-8, Secretária
Executiva do FASPM, Lavrei a Ata.
Curitiba, 16 de dezembro de 2021.
Cel. PM RR Izaías de Farias,
Presidente do Conselho de Usuários.
Maj. QOPM Durval Tavares Junior,
Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da Ativa.
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa.
Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado,
Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva.
1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes,
Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da Ativa.
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1° Ten. PM RR Luiz Adriano Münster Cicarello
Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da Reserva
Subten. RR Sonia Maria Inocêncio,
Conselheira Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva.
2° Sgt. QPMG 1-0 Wanderley Garcia Xavier
Conselheiro Representante dos Subtenentes e Sargentos da Ativa.
Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Ativa.
Sd. RR Sergio Augusto Saturno,
Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
(Ref. E-Protocolo nº 18.673.596-0).
g. Ata da 140ª Reunião do Conselho Diretor
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do Comando-Geral
e por meio de vídeo conferencia deu-se por iniciada a centésima quadragésima reunião do Conselho Diretor,
presentes os Senhores Oficiais Membros do Conselho Diretor do FASPM: Exmo. Cel. QOPM Hudson Leôncio
Teixeira, Comandante-Geral da PMPR, Presidente do Conselho Diretor do FASPM; Exmo. Cel. QOPM Rui Noé
Barroso Torres, Subcomandante Geral da PMPR; Exmo. Cel. QOPM William Kuczynski, Diretor de Apoio
Logístico; Exmo. Cel. QOPM Samir Wassouf, Diretor de Finanças; Exmo. Cel. QOBM Gerson Gross,
Representante da AVM; Exmo. Cel. QOS PM Méd. Mauro Fernando Kürten Ihlenfeld, Diretor de Saúde da
PMPR; Exmo. Cel. PM RR Antonio Alves do Amaral Filho e Exmo. Cel. BM RR Edemilson de Barros
Representantes da AMAI; Exmo. Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso, representante da AVM; e, bem
como os seguintes convidados a participarem desta reunião: Ten. Cel. QOPM Adilson Luiz Lucas Prusse,
Assistente do Comandante Geral, Ten. Cel. QOS PM Bioq. Mario Ricardo do Amaral, Major QOS PM Dent.
Leticia Chun Pei Pan, 1º Ten. QOPM Emerson Cleyton de Sousa Pinto, estavam também presentes Cap. QOPM
Jamerson de Moura, Secretário Executivo do FASPM e 1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz, Sub Secretário
Executivo. Verificada a existência de quórum a reunião iniciou às nove horas do período da manhã sob a direção
do Exmo.Cel. Hudson.
Passando ao primeiro item da Pauta Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na
sala de reuniões do Comando-Geral e por meio de vídeo conferencia, por ocasião da centésima quadragésima
reunião do conselho diretor deu-se posse aos novos integrantes do Colegiado: Exmo. Sr. Cel. QOPM Hudson
Leôncio Teixeira, Comandante-Geral da PMPR; Exmo. Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres, Subcomandante
Geral da PMPR; Exmo. Cel. QOBM Gerson Gross, Representante da AVM; Exmo. Cel.QOPM Samir Wassouf,
Diretor de Finanças; Exmo. Cel. QOPM Willian Kuczynski, Diretor de Apoio Logístico; Exmo. Cel. PM RR
Antônio Alves do Amaral Filho; Exmo. Cel. BM RR Edmilson Barros, após realizarem solenemente e na forma
regulamentar o compromisso de observar todos os ditames legais afetos à gestão da saúde miliciana e de exercer
com seriedade, imparcialidade e dedicação ao encargo de Conselheiro do Corpo Diretor do FASPM
respectivamente, por estar em cumprimento ao art.7 da lei Estadual 14.605 de 5 de janeiro de 2005 e art.13 do
decreto Estadual 6.103 de 7 de fevereiro de 2006, foram lavrados os termos de posse e assinados pelo Presidente
do Conselho Diretor do FASPM neste ato solene. Cel. Hudson: Expressa seu respeito máximo aos oficiais da
reserva e a todos demais membros deste Conselho Diretor e os saúda com as boas-vindas. Passa a palavra ao Ten.
Parabocz.
Passando para o item 2 prevista para esta reunião, perguntou aos Conselheiros se a Ata da 139ª Reunião do
Conselho Diretor estava em condições de ser deliberada. Cel. Paredes: Cumprimenta a todos, sem objeções
quanto a ata e aprova. Cel. Mauro: Diz estar de acordo com a ata e não opõe nenhum apontamento. Nada sendo
manifestado, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
Passando para o item 3 Apresentação da situação orçamentária e financeira do FASPM, foi apresentado pelo
Ten. Parabocz os valores na data de vinte e três de março de dois mil e vinte e um, referentes a conta 6262 R$
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50.848,91 (Cinquenta mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) e na conta 10.076-5, R$
459.457,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), também em data
supracitada. Também fora apresentado o total de contribuição recebidas entre as datas de 2019 à 2020, total
empenhado nos respectivos anos, total liquidado, total empenhado a ser liquidado em 2020, expectativa de
receitas para o ano de 2021, total de valores comprometidos por empenhos e ou contratos e saldo financeiro,
como consta descrito em tabela abaixo:
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 23/03/2021
C/C 6262-6 (2%) - Lei nº 16.469/2010

R$ 50.848,91

C/C 10.076-5 (0,5%) - Lei nº 17.169/2012

R$ 459.457,00,

TOTAL PROV. DE CONTRIB. (2019 e 2020)

R$ 3.248.425,40

TOTAL EMPENHADO (2019 e 2020)

R$ 4.060.704,95

TOTAL LIQUIDADO (EMP 2019 e 2020)

R$ 2.027.187,61

TOTAL EMPENHADO 2020 A LIQUIDAR *
EXPECTATIVA DE RECEITA (2021)

R$ 683.252,98
R$ 2.280.000,00

TOTAL COMPROMETIDO *

R$ 683.952,98

SALDO FINANCEIRO (a+b-c)

R$ 2.106.352,93

Foi enfatizado que o saldo financeiro é uma previsão.
Passando para o item 4 Apresentação do Relatório das Despesas Indeferidas e das Despesas Ressarcidas pela
Secretaria Executiva do FASPM de janeiro a dezembro 2019 e 2020 Parágrafo Único do Art. 2º da Emenda
Regimental Nº 001/2016 Anexo 3. No ano de 2019 foram realizados 78 (setenta e oito) ressarcimentos e no ano
de 2020 computou-se 91 (noventa e um) ressarcimentos realizados segundo a emenda regimental. Cap. Moura
pronunciou: Cabe uma explicação aos novos conselheiros no item 3, explicou que, quando foi criada a emenda
regimental a autorização dada ao Secretário Executivo para autorizar despesas que fossem de responsabilidade
efetivamente do FASPM tais como: aquelas que não eram cobertas pelo SAS, próteses, órteses, etc. Os
Conselheiros da época deliberaram que ficaria autorizado ao Secretário Executivo que de acordo com a demanda
liberasse a geração de despesas e que nas reuniões apenas seria demonstrada a transparência para quem foi
ressarcido o que foi ressarcido e caso houvesse indeferimentos estes também seriam apresentados, sendo em suma
o conteúdo deste item. Pediu a palavra o Cel. Paredes, indagou ao presidente se ao final da reunião seria abordado
o assunto a respeito da emenda e o Cel. Hudson respondeu que sim. Então Cel. Paredes falou que irá aguardar o
momento oportuno para se pronunciar a respeito explicando o porquê da existência desta emenda e o porquê de
ela funcionar dessa maneira.
Passando para o item 5 Por meio do Protocolo Integrado Nº 16.360.483-3, o contribuinte L.S.M solicita
ressarcimento de consulta de Fonoaudiologia para elaboração de tratamento valor de R$ 260,00. Tal
Procedimento foi aprovado pelo Sr. Secretário executivo do FASPM. segundo § 2 da emenda regimental
001/2016 palavra aberta aos conselheiros para deliberação. Cel. Paredes faz uso da palavra: em razão da vigência
da emenda e como já é praticado pelo conselho a mais de 5 (cinco) anos em relação a este tipo de despesa entendo
que todos estes itens que o Sec. Executivo autorizou do item 5 até o 25, por uma questão de praticidade como
todos já possuem em mãos a pauta ele solicitou para que o Ten. Parabocz apenas leia sem a necessidade do
formalismo da integralidade se atendo principalmente ao assunto e os valores deixando aberto para
questionamentos no caso de dúvidas que possam vir a ser geradas respeitando a opinião de todos de forma
respeitosa. Cel. Hudson com a palavra: em sua opinião analisando os itens elencados não há nada que extrapole
com o que já vinha sendo deliberado anteriormente com a emenda 001 (zero, zero, um) de 2016 a qual ele
pretendia revogar deixando para explicar o porquê em momento futuro. Concordando desta forma com Cel.
Paredes que seria perda de tempo passar item a item algo que já foi definido, salientando que isso tomaria tempo
desnecessariamente dando sequência ao próximo assunto.
Passando para o item 25 Por meio do Protocolo Integrado N.°17.463.666-4, o contribuinte A.A.V., solicita
filiação ao fundo e custeio de Exame de tratamento oncológico, em prol do mesmo, residente na cidade de
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Curitiba/PR. Tratamento ainda não orçado por não ser contribuinte, porém; ressalta-se aos senhores integrantes do
colegiado que atualmente o custo em tratamento para os usuários atualmente fica em torno de R$ 142.113,24
(cento e quarenta e dois mil cento e treze reais e vinte e quatro centavos) . Ten. Parabocz: salientou que há meses
que esse custo pode ser maior ou menor sendo esse valor passado uma média, este já se trata do segundo pedido
que foi reenviado ao HPM (Hospital da Polícia Militar do Estado do Paraná), para que este fizesse gestão em
encaminhar o paciente ao SUS, enfatizando que este é um tipo de pedido que irá aparecer com maior frequência.
Ressaltando que a pessoa não contribuiu por motivos desconhecidos e com a negativa recebida pelo Hospital, o
paciente encaminha pedidos até mesmo ao comandante geral para que ela passe a ser contribuinte e comece o
tratamento inicial que gera uma despesa de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para mais. Tendo um custo
médio de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil) isso com cerca de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil) de
receita, para pagar despesas de OPME (órteses, próteses, materiais especiais), exames de diagnósticos e demais
despesas. Não havendo dessa forma lastro financeiro para arcar com as despesas, trazendo este item a pauta para
que o colegiado pudesse deliberar evitando assim uma decisão monocrática por parte do presidente, a fim de uma
decisão com elementos mais robustos e levando em consideração a importância e responsabilidade do voto
decisório de todos membros deste conselho. Cel. Hudson: solicitou a opinião do Cel. Paredes: salientou que
mesmo decorrido um certo lapso temporal de cerca de dois anos algumas posturas foram adotadas a respeito de
pedidos dessa natureza, que talvez o Cap. Moura ou o Cel. Mauro tivessem lembranças de casos como este para
expor aos demais membros, pois antes de exarar sua decisão gostaria de ouvir o que o Cel. Mauro e o Cap. Moura
teriam a dizer antes. Cel. Mauro com a palavra: diz que já foram discutidos casos semelhantes no passado e que
alguns foram negados e estes casos geraram judicializações inclusive já havendo sentença judicial transitada em
julgado se não lhe falha a memória, no seguinte sentido: se o usuário não contribuiu nos últimos 5 anos em favor
do FASPM, este não teria direito a receber nenhum benefício relacionado ao Fundo abriu a palavra ao Cap.
Moura:. Durante um ano foi discutido junto ao conselho diretor a prescrição quinquenal tendo em vista que ainda
no ano de 2017 ainda havia dinheiro referente a contribuição que era compulsória onde todos contribuíam.
Cumpria-se o critério da voluntariedade para contribuição junto ao FASPM, passados 5 anos para adesão quem
ainda não houvesse optado por contribuir não teria direito e o FASPM não teria a obrigação mais junto a essas
pessoas. Fazendo menção as discussões acaloradas que já ocorreram em anos anteriores onde o Cel. Paredes deve
lembrar a presença de antigos integrantes como Cel. Cezar, Cel. Tortato, foi encaminhado para consultoria
jurídica a demanda e esta reforçou que nesses casos não poderia ser dado atendimento e tão pouco seria justo
utilizar o dinheiro daqueles que voluntariamente voltaram a contribuir, em quanto era o dinheiro de todos
poderiam ser todos atendidos. Posteriormente se tratava de outro FASPM com público distinto contribuinte, então
a própria emenda regimental trouxe isso à tona afim de proteger a saúde financeira do Fundo não se dava guarida
a pedidos de quem não era contribuinte junto ao fundo tomando o devido cuidado a observância do período
quinquenal de contribuição. Foram dadas várias negativas neste período acompanhando inclusive decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná validando a prescrição quinquenal adotada pela PGE (Procuradoria Geral
do Estado), nas questões administrativas do Estado, levando em consideração o fato de o FASPM não se tratar de
plano de saúde ou cooperativa de saúde. Em outro momento ocorreu que a pessoa não contribuía a mais de 5 anos
e mesmo antes de ocorrer o primeiro desconto a pessoa já ingressava com um rol de pedidos, sendo no mínimo
uma ressonância magnética de cerca de R$ 800,00 oitocentos reais, valor este que já seria retirado do fundo para
custeio. Como bem sabe o Diretor de saúde Cel. Mauro, “saúde não tem preço, mas tem custo”, sendo assim
inadmissível se ter uma contribuição de R$ 20,00 vinte reais e um déficit de cerca de R$ 1.000,00 mil reais em
uma semana, é insustentável. Salienta que se pensássemos apenas na questão vida e levássemos em conta apenas
os sentimentos nos casos mais graves seria fácil decidir, mas como defensor do patrimônio do fundo e as decisões
coubessem apenas ao Secretário do Fundo não poderia autorizar uma situação dessa. Por esta razão a decisão deve
ser tomada pelo conselho, sendo este soberano no que toca o pode diretivo do Fundo. Cel. Paredes: pela ordem
pediu a palavra, a postura adotada anteriormente pelo conselho se resume em duas vias, com o dinheiro referente
ao tempo da contribuição compulsória o conselho agia de uma maneira mais humanista então segundo seu ponto
de vista o conselho agiu por muitas vezes de uma maneira mais humanitária em detrimento à administrativa na
intenção de preservar vidas. Porém após a entrada da contribuição facultativa não se podia mais agir apenas desta
forma, porem em seu íntimo ele acredite que se deva pagar qualquer quantia ou tratamento na condição de salvar
vidas, no entanto a realidade financeira lembrada pelo Cap. Moura os guie em direção contraria a estes anseios,
mesmo contra o fórum íntimo de querer ajudar, não o podem fazer devendo desta forma seguir a lei. Votando
assim pelo indeferimento. Com a palavra Cel. Gross: relata que também participou do conselho de usuários do
FASPM e este tipo de situação, onde a pessoa não é contribuinte e o querer se filiar apenas para realização do
tratamento não é possível dada a situação financeira. Vota pelo indeferimento do pedido. Com a palavra Cel.
Kuczynski: vota pelo indeferimento. Com a palavra Cel. Samir: salienta que a lei que rege o Fundo deve ser
respeitada e vota pelo indeferimento. Com a palavra Cel. Mauro: diz que não há possibilidade de deferir este
pleito e vota pelo indeferimento. Com a palavra Cel. Barros: considerando os argumentos apresentados também
vota pelo indeferimento. Com a palavra Cel. Amaral: tendo em vista todos argumentos apresentados pelo Cel.
Mauro e Cap. Moura vota pelo indeferimento. Aproveitando para fazer um adendo pede para que seja feita uma
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correção onde consta parágrafo segundo na emenda regimental deve ser corrigido por artigo segundo, verifica
pelos demais integrantes do conselho com aceitação da correção por todos. Com a palavra Cel. Barroso: vota pelo
indeferimento. Com a palavra Cel. Hudson: enfatiza que o apoio será dado ao militar que solicita a assistência, se
dirigindo ao convidado Ten. Cel. Ricardo, dizendo que todas essas questões não comuns ao FASPM, sejam
abarcadas pelo HPM não deixando a pessoa desassistida. Apontando que na falta de assistência do HPM e SUS e
se só houver o dinheiro do FASPM nós iremos atender. Apontando que o preceito da vida está acima de qualquer
coisa, dinheiro ou fundo podem acabar, mas em quanto existir recurso, não perecerá o policial por falta de
assistência. A este item também vota pelo indeferimento. Enfatiza que a solicitação deste protocolo deverá ser
revista pelo Ten. Cel. Ricardo e Cel. Mauro para darem atenção ao caso dada a natureza oncológica. Ten. Cel.
Ricardo pede a palavra: relata já ter conhecimento acerca do caso e que a filha do paciente fazia a gestão de suas
necessidades. O paciente já havia sido encaminhado ao Dr. Eurico especialista em Cirurgia Oncológica do HPM e
já havia sido feito um contato prévio com o Hospital Erasto Gaertner e já estava acertado a questão relacionada a
radiologia que o paciente necessitaria inclusive e a equipe do hospital já aguardava o paciente. Mas como lá eles
apenas recebem pacientes encaminhados pelo SUS ele precisaria passar por uma UBS (Unidade Básica de Saúde)
ou por algum centro de tratamento oncológico do SUS para pegar um código de transação para ser recepcionado
no Hospital Erasto. O Ten. Cel. Ricardo afirma ter o contato direto com a direção do referido Hospital e que o
paciente não necessitaria entrar na fila de espera, no entanto ao entrar em contato novamente com o Dr. Eurico
especialista supra citado que reavaliou o paciente e seus exames e mediante a aceitação por parte da família
quanto ao tratamento, o especialista optou por manter um tratamento hormonal ao qual o paciente já era
submetido e que este tratamento poderia ser ministrado no próprio Hospital da Policia Militar tendo o
medicamento a ser ministrado no estoque da farmácia deste hospital. Salienta que o paciente está assistido e
cuidado por este nosocômio e em que pese a situação de saúde se agravar e o paciente necessitar de radioterapia
ele será encaminhado pelo SUS e que o tratamento dispêndio pelo Hospital Erasto em nada difere do tratamento
realizado nas clinicas particulares em que o HPM possui convenio e que ele é o hospital referência para este
tratamento. Cel. Hudson faz uso da palavra: salienta que a retirada da emenda 001/2016 em seu art.2º é
importante pois retira este poder decisório quanto aos ressarcimentos e que o conselho tenha a possibilidade de
decidir a todo dia primeiro de cada mês, todas essas não emergenciais que poderão ser discutidas e observadas
ponto a ponto. Havendo periodicidade nas reuniões não acumulará esse tipo de demanda como ocorreu no ano
passado em 2020, onde não houve reunião do Conselho Diretor. Solicitou mais uma vez para que o Cel. Mauro e
Ten. Cel. Ricardo realizem um filtro quanto as situações de pedidos como o que foi discutido encaminhando o
paciente ao Hospital Erasto dada a receita do FASPM ser baixa. Estamos realizando uma pesquisa com a tropa
além de vídeos publicados pelo Cap. Moura, será realizada uma enquete por meio da DDTQ (Diretoria de
Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade), a verificação ocorrera por meio de identificação do RG (registro
geral) de cada Militar Estadual para saber se o desconto deve ocorrer por meio de desconto compulsório ou não.
Então posterior a isso por meio de colegiado será decidido em caso da não contribuição compulsória o pagamento
até que o recurso se esgote, o que seria uma pena, ou se a tropa entendendo a necessidade do FASPM opte pelo
desconto compulsório, os vídeos serão repassados para os conselheiros para conhecimento e divulgação. Solicita
que exista dialogo aberto entre o HPM, FASPM e Diretoria de Saúde. Elegendo a data de todo primeiro dia útil
de cada mês este conselho deverá se reunir para deliberar as demandas de todos os casos emblemáticos e que em
casos emergenciais e que não houver possiblidade de atendimento pelo HPM e/ou SUS o ressarcimento ocorrera
por parte do FASPM a fim de não expor a risco de morte do contribuinte. Abre a palavra ao conselho. Com a
palavra Cel. Paredes: explica que a criação da emenda se deu por conta do lapso temporal de meses entre as
reuniões do conselho e que após refletirem exaustivamente acerca do tema chegaram à conclusão que deu origem
a esta regra. Dessa forma não ficaria o Policial Militar dependendo da deliberação deste conselho para ter suas
demandas simples ou complexas atendidas. Denota que em seu artigo segundo anilha dois enfatiza que deve haver
parecer do Médico Auditor tendo em vista ocorrer a geração de demanda à Auditoria e esta responder embasada
em preceitos legais e técnicos para deferir ou não a solicitação. Informa que antes da emenda discutia-se duas a
três horas antes de chegar a um consenso sobre serviços prestados mesmo que o valor deste fosse algo irrisório
favorecendo assim a fluidez das reuniões. Aponta que a emenda regimental favoreceu muito as reuniões e que as
decisões não são exclusivas do Secretário Executivo passando esta pela analise do Conselho. Pede a opinião do
Cap. Moura acerca do assunto. Com a palavra Cap. Moura: expressa que em tempos passados, em que o Cel.
Rodrigo estava presente, as reuniões demoravam períodos inteiros sendo necessário até mesmo a previsão de
alimentação para os integrantes do conselho, discutiam exaustivamente os temas apresentados. Expressa que o
artigo segundo não é imperativo e que ele apenas abria uma possibilidade para que o Secretario pudesse dar
celeridade autorizando de forma previa algumas situações, porem hoje o entendimento não é mais assim. Podendo
ser desta forma o artigo segundo ser revogado em sua integralidade sem prejuízo. A emenda regimental já
contempla todos os protocolos já trabalhados ao longo dos anos pelo FASPM, Auditoria Médica e Diretoria de
Saúde, não obtendo desta maneira um caráter aleatório ou eivado de vícios quanto a sua natureza. Desde os
primórdios da Auditoria Médica quando esta deu início as análises das questões relacionadas ao FASPM, na
figura do Ten. Mauro a época, já haviam os protocolos de ressarcimentos o que segue até os dias atuais.
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Demonstra que hoje se analisarem a pauta da reunião e retirarem a expectativa de receita que é de cento e oitenta
e cinco mil mensais, o fundo estaria com uma dívida de cento e dezessete mil, ou seja insolvente. Todo o esforço
existente para proteção do Fundo, na realidade nada mais é que um esforço para que o Comandante Geral e o
Secretário Executivo, não respondam por crime de improbidade administrativa que em última análise seriam os
responsabilizados pelo ocorrido. Inclusive em outros momentos figuras passadas que ocuparam estas funções
deixaram de responder simplesmente porque houve mudança legislativa que os resguardou. Ocorreu uma
mudança no entendimento quanto a verba de dois por cento, foi entendida como uma contribuição privada e não
publica, no entanto, este tempo já chegou ao fim. Em suma é um ente público gerindo um recurso privado, mas
que tem seus integrantes ao alcance da lei como qualquer outro e que podem sim cometer crime de improbidade
administrativa caso sua receita seja menor que sua despesa. Ainda hoje é possível agradecer ao Cel. Xavier pela
aquisição de três casas as quais poderão servir como garantia do pagamento de dívidas em última instancia.
Entende que muitas pessoas esperam que o Fundo faça o ressarcimento, porém hoje isso apenas o aproxima do
exaurimento total de recursos e que não havendo isso o contribuinte talvez deixe de contribuir. A muito tempo o
ressarcimento já não se mostrava viável, tendo em vista utilizar um recurso que não foi aprovisionado e esta é
uma preocupação comum entre o Comandante Geral e o Cel. Mauro e por este motivo deve-se exaurir todas as
outras opções como HPM, credenciamento (sistema similar a uma contratação com prestadores de serviços criado
e gerido pelo HPM) e SUS, deixando o FASPM apenas agir se nenhum destes outros se mostrar eficaz. Aponta
que recentemente uma soldado de Maringá desenvolveu câncer e na intenção de ajudá-la as pessoas reuniram
recursos financeiros e por fim conseguiram ajuda de um diretor da UniCesumar (Centro Universitário de
Maringá), para realizar o tratamento da paciente em um Hospital de Barretos, então é notório que antes de atingir
o Fundo outro caminhos podem ser seguidos. A postura da Secretaria executiva já é de não atender a emenda
regimental tendo em vista que tal decisão deveria caber ao Conselho Diretor que é soberano para estes assuntos,
esta é a opinião. Cel. Hudson: Não devemos polemizar o assunto mais além do necessário, observa que não houve
a reunião como preconiza a lei não tem muita certeza pois está assumindo o cargo de presidente do Fundo agora,
mas observa que muitas coisas foram decididas pelo Fundo sem que o conselho opine (inaudível 0:53:36 a
0:53:40 hr/min/sec). Cel. Paredes: Salienta que tais posturas foram tomadas pela Secretaria Executiva haja vistas a
inobservância da lei por parte do Presidente anterior, por inúmeras vezes houveram exaustivas solicitações por
parte deste conselheiro acerca das reuniões e não houve resposta a fim de sanar a demanda, mesmo evocando a
Lei em seu artigo primeiro que diz que deve haver reunião do Conselho Diretor ao menos uma vez ao mês e a
resposta não veio em um lapso temporal de cerca de dois anos. Cel. Hudson: reitera que todo dia primeiro de cada
mês haverá reunião deste conselho diretor, que este momento é de retomada de controle quanto a situação e que
eventualmente poderá haver mais de uma reunião ao mês se assim a urgência do pleito impuser essa necessidade.
Retoma a necessidade de questionar a tropa acerca da continuidade do FASPM dizendo o que se passa
financeiramente com o Fundo, o exaurimento de recursos que poderá ocorrer em algum tempo não muito distante.
E então a partir disso, caso venha ocorrer, deverá ser verificado junto ao Cel. Mauro e demais integrantes da
saúde para dar atendimento a tropa no que toca a saúde.
Cel. Paredes: Expressa que essa ideia de indagar a tropa acerca do FASPM já era objeto de desejo dos
integrantes anteriores deste conselho, do Cap. Moura e do Cel. Mauro, que esta é uma decisão fundamental ao
Fundo, e esta é uma atitude louvável. E a tropa deve saber a realidade pois só assim a tropa irá se convencer da
importância e contribuir junto ao fundo. Pois é vantajoso a todos. Cel. Hudson: com auxílio da tecnologia nesta
próxima semana iremos montar o questionário onde todos os policiais militares irão responder uma enquete, a
identificação se dará pelo número do registro geral de cada indivíduo a fim de evitar fraudes e esta pesquisa será
anônima. Segue os votos acerca da reunião no primeiro dia útil e a revogação do artigo segundo simultaneamente.
Cel. Barroso: Vota favorável a reunião deste Conselho ao primeiro dia de cada mês e revogação da emenda. Cel.
Gross: Vota favorável em ambas as situações. Cel. Mauro: acompanha o voto do Cel. Gross. Cel. Kuczynski:
acompanha o voto de seu antecessor nos dois assuntos. Cel. Samir: acompanha o voto em ambos os quesitos. Cel.
Amaral: de acordo com as duas proposições. Cel. Paredes: vota favorável aos dois assuntos. Cel. Barros:
Acompanha o voto dos antecessores. Cel. Hudson: fica assim estabelecido que no próximo dia três de maio
haverá nova reunião deste conselho sendo este o primeiro dia útil deste mês. Até lá haverá tempo suficiente para
que todos respondam a pesquisa e apresentar o resultado a este conselho e havendo algum novo caso emblemático
o haverá uma reunião extraordinária. Cap. Moura: para conhecimento geral hoje de todos os possíveis
contribuintes de um universo total ou seja 100% isso incluindo, reserva, pensionistas e Militares Estaduais da
ativa o público contribuinte é de apenas 15%. Cel. Paredes: indaga Cap. Moura sobre: dos conselheiros com
direito a voto são os que exercem quais funções na ativa? Cap. Moura: Comandante Geral e Subcomandante são
cargos natos, Diretor de Saúde, Diretor de Finanças, Diretor de Apoio Logístico. Cel. Paredes: o número total de
Conselheiros é de onze ou doze? Cap. Moura: Total de nove, temos o Coronel Gross que comanda o Corpo de
Bombeiros e mais dois representam a AMAI (Associação dos Policiais Militares) e AVM (Associação da Vila
Militar). Cel. Gross: faz uma pergunta ao Cel. Hudson: A campanha alcançará o efetivo da reserva? Como será
realizada? Cel. Hudson: ele solicita que o Cap. Moura responda. Cap. Moura: sim a campanha os alcançará,
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salienta que a muito faz uso das associações para alcançá-los tendo em vista serem poucos que emitem o
contracheque tornando esse meio de comunicação ineficiente. Faremos uso de todos os meios disponíveis, redes
sociais e canais internos porem é fato que todos darão uma atenção muito maior aos comunicados impressos das
associações, relembra que a algum tempo a AMAI trabalhou de maneira a descreditar o FASPM, porem hoje sob
nova direção pode haver um trabalho conjunto. Esta seria a única saída para lograr êxito, a união de esforços
voltados para um mesmo fim. Cel. Hudson: aponta que hoje graças ao CEMEIV (Colégios Cívico-Militares) a
Dp. Inativos tem o contato atualizado de todos os policiais da reserva e inativos para tanto a demanda será por
todas as frentes disponíveis com uma colaboração de todos os envolvidos para alcançar o maior número de
interessados. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Cel. Amaral: para que haja a retomada dos descontos, o
período de carência ainda incidira sobre os contribuintes? Expressa que ainda não é contribuinte e que gostaria
que lhe fosse enviado eletronicamente os documentos necessários para se tornar contribuinte. Cel. Hudson: o
período de carência deverá existir, dada a situação atual financeira do fundo a alta demanda e a baixa receita. Este
prazo deverá ser criado após analise apurada do assunto junto a Diretoria de Saúde. Cel. Mauro: foi tramitado um
Eprotocolo Digital sob o número, 17.405.939-0 no qual a auditoria do HPM solicita a manutenção dos empenhos
que haviam sido autorizados em beneficio de quarenta e oito usuários. Estas são cirurgias que estão represadas
tais como: artroplastias, cirurgias de ligamento de joelho, prótese de joelho, prótese de quadril, prótese mamaria
em pacientes que desenvolveram câncer no total de cinco próteses mamarias, videodeglutograma e fototerapia,
enfim entre outros materiais especiais para utilização em cirurgias no valor de duzentos e quatro mil oitocentos e
noventa e cinco reais e trinta e dois centavos, de empenhos que já haviam sido autorizados previamente, mas que
por razões das mais diversas e principal mente por conta da pandemia não puderam ser realizadas. Cel. Hudson:
pelo que pode ser observado à época dos empenhos a situação financeira do FASPM era diferente da atual, hoje
não temos o valor mencionado no pedido do protocolo para deixar empenhado. Sugerindo que estes pedidos
sejam desmembrados e analisados caso a caso. Observando que hoje não haveria a possibilidade de manter este
valor pois este recurso não existe. Cel. Mauro: gostaria de fazer uma observação: os orçamentos mesmo havendo
decorrido algum tempo parte das empresas se comprometeram junto a auditoria a manter o valor, mesmo diante
da situação atual, caso exista a atualização dos processos provavelmente haverá atualização dos valores devido a
cotação do dólar e demais implicações inflacionarias. Cel. Hudson: solicita para que o Cel. Mauro traga o
protocolo para analise e explicação. Cel. Mauro: pergunta se poderia ser incluído para pauta da próxima reunião.
Cel. Hudson: reitera que gostaria de discutir isto pessoalmente junto ao Cel. Mauro. Abre a palavra aos
conselheiros. Cel. Paredes: apresenta sua grande estima dada a postura do Cel. Hudson de não deixar a tropa
desassistida mesmo com a falta de recursos financeiros e reitera que está a disposição sempre que o comandante
assim o quiser sempre em favor da tropa. Cel. Mauro: explica aos conselheiro que a situação atual do HPM em
relação a COVID19 em números gerais temos oito pacientes na UTI (unidade de terapia intensiva), dos quais dois
da ativa um dependente e cinco da reserva remunerada, no pronto atendimento são seis internados no momento
sendo um da ativa três da reserva remunerada e um dependente e um outro pensionista que não se trata de covid e
sim de câncer de pâncreas com prognostico reservado estas informações foram solicitados por alguns conselheiros
antes do início da reunião. Cel. Hudson: questiona a cerca de um falecimento no período da manha de um policial
chamado Cabo Josnei da ativa, se este estava no HPM ou em outro local tendo em vista ele ser de União da
Vitoria. Ten. Cleyton: informa que o internamento foi em união da Vitoria e que após seu óbito foi internado um
Sub Tenente no lugar que anteriormente era ocupado pelo Cabo e que ambos eram de União da Vitoria. Cel.
Hudson: salienta que era a titulo de conhecimento. Reitera que esgotarão todas as alternativas possíveis já citadas
anteriormente para que a tropa não fique desassistida no que toca a saúde. Agradece a presença de todos e pede
para que Deus ilumine a todos em suas decisões para que sejam as mais assertivas. Aproxima reunião fica
estabelecida para o próximo dia três e encerra a reunião. Cel. Paredes: expõe suas boas vindas aos novos
Conselheiros e agradece novamente a reunião e o empenho de todos em favor da tropa, que espera futuramente
encontra-los pessoalmente. E como nada mais havia a ser tratado o presidente agradecendo a presença de todos
deu por encerrada a presente reunião às 10h.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres,
Subcomandante Geral da PMPR.
Cel. QOPM William Kuczynski,
Diretor de Apoio Logístico.
Cel. QOPM Samir Wassouf,
Diretor de Finanças.
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Cel. QOS PM Méd. Mauro Fernando Kürten Ihlenfeld,
Diretor de Saúde.
Cel. QOBM Gerson Gross,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Antonio Alves do Amaral Filho,
Representante da AMAI.
Cel. BM RR Edemilson de Barros,
Representante da AMAI.
Cap. QOPM Jamerson de Moura,
Secretário Executivo do FASPM.

(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).

1º Ten. Alexandre Pepe Parabocz,
Sub. Secretario do FASPM.

h. Ata da 141ª Reunião do Conselho Diretor
No terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do Comando-Geral e por
meio de vídeo conferencia deu-se por iniciada a centésima quadragésima primeira reunião do Conselho Diretor,
presentes os Senhores Oficiais Membros do Conselho Diretor do FASPM: Exmo. Cel. QOPM Hudson Leôncio
Teixeira, Comandante-Geral da PMPR, Presidente do Conselho Diretor do FASPM; Exmo. Cel. QOPM Rui Noé
Barroso Torres, Subcomandante Geral da PMPR; Exmo. Cel. QOPM William Kuczynski, Diretor de Apoio
Logístico; Exmo. Cel. QOBM Gerson Gross, Representante da AVM; Exmo. Cel. QOS PM Méd. Mauro
Fernando Kürten Ihlenfeld, Diretor de Saúde da PMPR; Exmo. Cel. PM RR Antonio Alves do Amaral Filho e
Exmo. Cel. BM RR Edemilson de Barros Representantes da AMAI; Exmo. Cel. PM RR Edson Fernando Paredes
Barroso, representante da AVM; e, bem como os seguintes convidados a participarem desta reunião: Ten. Cel.
QOPM Adilson Luiz Lucas Prusse, Assistente do Comandante Geral, Ten. Cel. QOPM Walfrido Takasaki Costa,
Maj. QOS PM Med. Julio Japiassu Marinho de Macedo - Médico Auditor do HPM, 1º Ten. QOPM Emerson
Cleyton de Sousa Pinto, estavam também presentes Cap. QOPM Jamerson de Moura, Secretário Executivo do
FASPM e 1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz, Sub Secretário Executivo. Verificada a existência de quórum
a reunião iniciou às nove horas do período da manhã sob a direção do Exmo.Cel. Hudson.
Passando ao primeiro item da Pauta Deliberação da Ata da 140ª Reunião do Conselho Diretor o Ten. Parabocz
fazendo uso da palavra comentou que houve manifestação do Cel. Paredes referente a algumas pequenas
pontuações ortográficas que seriam tratadas posteriormente por não trazer dano ao conteúdo da Ata em questão.
Cel. Hudson abriu a palavra aos Conselheiros que aprovaram por unanimidade.
Passando para o item 2 Apresentação da situação orçamentária e financeira do FASPM, foi apresentado pelo
Ten. Parabocz os valores na data vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, referentes a conta 6262 R$
8.394,70 (oito mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) e na conta 10.076-5, R$ 406.743,95
(quatrocentos e seis mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), também em data
supracitada. O Total empenhado a ser liquidado em 2020, total de valores comprometidos por empenhos e ou
contratos, como consta descrito em tabela abaixo:
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 29/04/2021
C/C 6262-6 (2%) - Lei nº 16.469/2010

R$ 8.394,70

C/C 10.076-5 (0,5%) - Lei nº 17.169/2012

R$ 406.743,95

TOTAL EMPENHADO 2020 A LIQUIDAR *

R$ 637.458,37
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Passando para o item 3 no inicio das analises dos protocolados Cel. Paredes pediu a palavra e solicitou, que os
protocolados que atendessem aos critérios contidos na Emenda Regimental 001 de 2016 e que tivessem sido
autorizados antes da extinção desta fossem deferidos de imediato e não se tornassem tema de debate do colegiado.
Tal solicitação foi acatada pelo presidente do Fundo sendo aprovados os itens 05, 08, 09 e 11. Por meio do
Protocolo Integrado nº 17.435.669-6, o contribuinte A.F.B solicita ressarcimento de exame de ressonância
realizado em prol de sua dependente K.C.C.B que se encontrava internada na Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Curitiba, no valor de R$ 480,00 (quatro centos e oitenta reais). Sendo aprovado pelo Colegiado
após elucidação do caso por parte do Sr. Médico Auditor.
Passando para o item 4 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.434.370-5, o contribuinte L.A.S, solicita
autorização para realização de procedimento de Ureterorrenolitotripsia, no valor de R$ 9.665,00 (nove mil
seiscentos e sessenta e cinco reais). O Cel. Hudson solicitou ao Médico Auditor esclarecimento quanto aos valores
cobrados e este salientou que é o preço praticado no mercado. Aberto a votação o item foi aprovado por
unanimidade.
Passando para o item 5 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.330.447-1, o contribuinte S.Z solicita,
ressarcimento de aquisição de material cirúrgico para artroscopia e reconstrução ligamentar no menor valor
orçado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Item aprovado previamente.
Passando para o item 06 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.544.821-7, o contribuinte J.L.S, solicita
ressarcimento da implantação de um cateter e cópia do prontuário, no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta
reais). O Conselho aprovou o ressarcimento de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o valor total estar
incluído o preço cobrado pela emissão do prontuário médico.
Passando para o item 07 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.554.641-3, o solicitante N/I, solicita a
aceitação da adesão do militar da reserva seu pai, R.G, junto ao FASPM para custear seu tratamento hematooncológico junto ao Centro Oncológico Oncoville. Aberta a palavra aos Conselheiros o Cel. Paredes salientou que
devido a situação financeira pela qual passa o Fundo infelizmente não seria possível a filiação em sua opinião. Tal
manifestação foi acompanhada pelos demais integrantes do Conselho. Então o Cel. Hudson perguntou ao Diretor
de Saúde e ao Médico Auditor se haveria a possibilidade do encaminhamento para tratamento junto ao SUS. Estes
por sua vez se dispuseram a gerir a situação para possibilitar o atendimento do militar por outras vias.
Passando para o item 08 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.387.839-7, o contribuinte J.C.R, solicita
ressarcimento de exame de ressonância magnética previamente autorizada pela Secretaria Executiva em tempo
onde a emenda regimental 001/2016 ainda vigorava e com parecer favorável da Auditoria Médica no valor de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais). Item aprovado previamente.
Passando para o item 09 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.560.186-4, o contribuinte A.F.S, solicita
ressarcimento do exame de Teste de Sobrecarga Hídrica, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Item aprovado
previamente.
Passando para o item 10 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.570.961-4, o contribuinte N.P, solicita
ressarcimento despesas de procedimento oftalmológico coberto pelo SAS, no valor total de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais). Manifestação negativa por parte do conselho Cel. Paredes solicitou voto em separado por se
manifestar suspeito no caso.
Passando para o item 11 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.393.612-5, o contribuinte J.S, solicita
ressarcimento de exame realizado em prol de sua esposa M.M.M.S, uma ressonância magnética de abdômen para
avaliar área retroperitoneal e região adrenal no valor de R$ 1.663,00 (mil seiscentos e sessenta e três reais). Item
aprovado previamente.
Passando para o item 12 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.586.142-4, o contribuinte M.A.S, solicita o
custeio de tratamento com medicação MIELOCADE (D1 A D22) a cada 28 dias. Após deliberação do Conselho
Diretor o item foi pré-aprovado em caso da negativa do encaminhamento para SUS. E como nada mais havia a ser
tratado o presidente agradecendo a presença de todos deu por encerrada a presente reunião às 09h e 30min.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
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Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres,
Subcomandante Geral da PMPR.
Cel. QOPM William Kuczynski,
Diretor de Apoio Logístico.
Cel. QOS PM Méd. Mauro Fernando Kürten Ihlenfeld
Diretor de Saúde.
Cel. QOBM Gerson Gross,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso
Representante da AVM.
Cel. PM RR Antonio Alves do Amaral Filho
Representante da AMAI.
Cel. BM RR Edemilson de Barros
Representante da AMAI.
Cap. QOPM Jamerson de Moura,
Secretário Executivo do FASPM.

(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).

1º Ten. Alexandre Pepe Parabocz,
Sub. Secretario do FASPM.

i. Ata da 142ª Reunião do Conselho Diretor
No sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um as treze horas e trinta minutos, na sala de
reuniões do Comando-Geral e por meio de vídeo conferencia deu-se por iniciada a centésima quadragésima
segunda reunião do Conselho Diretor, presentes os Senhores Oficiais Membros do Conselho Diretor do FASPM:
Exmo. Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira, Comandante-Geral da PMPR, Presidente do Conselho Diretor do
FASPM; Exmo. Exmo. Cel. QOPM William Kuczynski, Diretor de Apoio Logístico; Exmo. Cel. QOBM Gerson
Gross, Representante da AVM; Exmo. Cel. QOS PM Méd. Mauro Fernando Kürten Ihlenfeld, Diretor de Saúde
da PMPR; Exmo. Cel. PM RR Antonio Alves do Amaral Filho e Exmo. Cel. BM RR Edemilson de Barros
Representantes da AMAI; Exmo. Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso, representante da AVM; e, bem
como os seguintes convidados a participarem desta reunião: Ten. Cel. QOPM Adilson Luiz Lucas Prusse,
Assistente do Comandante Geral, Maj. QOS PM Med. Julio Japiassu Marinho de Macedo - Médico Auditor do
HPM, 1º Ten. QOPM Emerson Cleyton de Sousa Pinto, estavam também presentes a Cap. QOPM Dalva Rosane
Felipack, Secretária Executiva do FASPM e 1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz, Subsecretário Executivo.
Verificada a existência de quórum a reunião iniciou às treze horas e trinta minutos sob a direção do Exmo.Cel.
Hudson.
Passando ao primeiro item da Pauta Deliberação da Ata da 141ª Reunião do Conselho Diretor Cap. Rosane esclarece que houve repasse aos conselheiros a cerca de uma semana mais precisamente na quarte feira dia
02/07/2021 por conta do feriado. A referida ata foi entregue para conhecimento dos Conselheiros e questiona se
há alguma divergência ou apontamento a ser realizado. Sem perguntas item aprovado por unanimidade dos
Conselheiros.
Passando para o item 02 Apresentação da situação orçamentária e financeira do FASPM Cap. Rosane com a
palavra: disponibilidade financeira em 29/05/2021 nas contas 6262-6 tem um saldo de R$ 74.388,05 (setenta e
quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), e na conta 10.076-5 temos R$ 498.625,57
(quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), total empenhado a
liquidar de R$ 630.828,87 (seiscentos e trinta mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos).
Pergunta ao Cel. Hudson acerca da continuidade da reunião sem a presença do Cel. Mauro para apreciação dos
próximos itens, o Cel. Hudson responde que sim.
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Passando para o item 03 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.603.216-2, o contribuinte J.O.L solicita em
prol de sua dependente M.S.D.S.L o custeio do exame de painel genético no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), solicitação encaminhada diretamente pela Auditoria Médica e Diretoria de Saúde, para análise
deste colegiado. Cap. Rosane: solicita a opinião do Médico Auditor acerca do assunto. Maj. Macedo: esclarece
que este pedido entre todos partiu do Exmo. Cel. Mauro e que gostaria de aguardar para que ele esclareça os
motivos Cap. Rosane: informa que o Cel. Mauro adentrou a sala virtual.
Passando para o item 04 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.464.639-2, o contribuinte M.A.P solicita
ressarcimento de exames, internamento hospitalar e cirurgia no valor R$ 10.601,00 (dez mil seiscentos e um
reais) com manifestação parcial quanto ao ressarcimento pela Auditoria Médica, conforme despacho na folha 71
movimentação 24 do referido protocolo, indicando o valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) para
ressarcimento referente à taxa de vídeo. Já os demais serviços que foram cobrados são previstos no rol de
cobertura SAS, de acordo com a folha 27, movimentação 18, salientando-se que o respectivo procedimento se
trata de uma urgência. Cel. Hudson: diz estar de acordo com os valores explicitados pela auditoria indaga ao Maj.
Macedo se haveria algum ponto a ser esclarecido da área médica. Maj. Macedo: explica que a utilização do vídeo
para o procedimento é uma exclusão do S.A.S portanto seria a única cobertura referente a cobertura do FASPM,
já as demais despesas como honorários médico e custos hospitalares que foram elencadas na nota fiscal são de
cobertura S.A.S. Cabendo ao FASPM indenizar o valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) e caso queira
ser indenizado dos demais gastos ele deve solicitar isto ao S.A.S e não ao FASPM. Cel. Paredes usa a expressão
pela ordem solicitando assim a palavra: para solicitar que o FAPM, instrua o solicitante quanto aos seus direitos.
Cel. Hudson: salienta que o paciente já foi orientado.
Passando para o item 05 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.603.533-1, a contribuinte L.F.D.S.M, solicita
liberação de recurso para pagamento de exame de ressonância magnética no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), em prol de seu dependente o militar D.M.O, também foi sugerido à contribuinte pela Auditoria a opção de
realizar o exame na cidade de Cascavel, porém em contato com esta por telefone, a solicitante expressou que a
distância de Francisco Beltrão até a referida cidade era muito grande. Cel. Hudson: salienta que a distância entre
as cidades realmente é muito grande não compensando dessa forma o deslocamento, que pode ser até mais caro
que o próprio exame. A solicitação foi aprovada por unanimidade.
Passando para o item 06 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.621.159-8, o solicitante I.X, solicita liberação
de recurso para custeio de exame em prol de sua dependente J.M.G.X, vitamina D3 (25 HIDROXI), no valor de
R$ 33,00 (trinta e três reais) com parecer favorável da Auditoria Médica. Maj. Macedo: fala que se trata de uma
exclusão clássica do SAS o exame de vitamina D e já é uma cobertura padrão do FASPM.O item foi aprovado por
unanimidade.
Passando para o item 07 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.610.011-7, o contribuinte R.G.G, solicita
ressarcimento de procedimento cirúrgico de varizes realizado em época de pandemia, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com parecer desfavorável da Auditoria Médica por se tratar de procedimento não emergencial.
Cel. Hudson: acompanha o voto do auditor pelo indeferimento do pedido e os demais integrantes do conselho
também. Pedido indeferido por unanimidade.
Passando para o item 08 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.294.462-0, o contribuinte V.F.B, solicita
ressarcimento de exame não coberto pelo SAS para sua dependente V.E.P.P, um ESG Obstétrica com
Transluscência Nucal, com parecer favorável da Auditoria Médica. Tendo sido este cotado no menor valor de R$
170,00 (cento e setenta reais), e previamente autorizado pele Secretaria Executiva em tempo que o § 2 da emenda
regimental 001/2016 ainda se encontrava vigente. Cel. Hudson: vota a favor do pagamento. Cap. Rosane: a
respeito da mora no envio do pedido para a apreciação deste conselho ocorreu devido a juntada de documentos
por parte da requerente, a título de informação. Pedido aprovado por unanimidade.
Passando para o item 09 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.638.838-2, a contribuinte M.C.A.V.S, solicita
custeio de OPME para realização de Artroscopia de joelho esquerdo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta
reais), com parecer parcialmente favorável do Médico Auditor havendo concordância quanto ao valor do material
e uma limitação quanto a taxa de vídeo. Cel. Hudson: pergunta ao Maj. Macedo quanto a necessidade de ser
realizado o procedimento no que toca a prioridade em detrimentos aos do item 12 desta pauta. Maj. Macedo:
Explica que este procedimento é de uma paciente do interior e o procedimento será realizado pelo SAS da
regional da paciente, enquanto os materiais solicitados no item 12 são para pacientes atendidos na capital, não
pertencem ao mesmo pacote. Uma possibilidade seria se o paciente viesse para cidade de Curitiba para realizar o
procedimento, trocando de médico e dando prosseguimento no procedimento, o que torna esta uma situação de
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difícil manejo, dada as circunstancias. Cel. Hudson: salienta que dada a situação financeira atual do Fundo e não
havendo a possibilidade de reunir as demandas, sugere adiar a liberação de recurso para este procedimento. Cel.
Mauro: há uma restrição no que toca as cirurgias devido as bandeiras impostas pela prefeitura em se tratando de
cirurgias eletivas, sendo este mais um ponto a ser apreciado, tendo em vista que isso pode causar uma espera
ainda maior por parte do paciente. Sugere que seja visto caso a caso para a liberação de recursos dada a situação
financeira atual do Fundo. Cel. Paredes: pede a palavra e salienta que ao observar a situação exposta pelo Major
Macedo quanto a vinda do paciente até a cidade de Curitiba, nota que pode ser muito complexa a situação e os
custos desta operação ficariam a cargo de quem? Analisando os custos benefício dado o valor do procedimento
ser um valor baixo vota pelo deferimento e por uma questão de celeridade sugere que os demais também o façam.
Cel. Gross: Concorda com o que foi dito pelo Cel. Paredes com os valores que já foram previamente expressados
pela Auditoria, votando de forma favorável a liberação do recurso. Cel. Amaral: Vota a favor da liberação de
recurso. Cel. Hudson: Salienta que a prioridade é atender o item doze da pauta, tendo em vista a escassez de
recursos do Fundo que somando os dois itens sendo este e o treze desta pauta o valor passaria dos três mil reais.
Decidindo em priorizar o item doze dada a sua anterioridade em relação aos demais. Reforçando pelo
indeferimento dos itens nove e treze da pauta para aprovação do item doze. Cel. Mauro: expressa que em sua
manifestação anterior referia-se ao item doze. Cel. Hudson: Salienta que se trata apenas de deixar em espera os
pedidos dos itens nove e treze, para priorizar os do item doze. Cel. Gross: muda sua decisão para indeferimento
do item. Cel. Mauro: concorda com a opinião do Cel. Hudson a favor da espera e diz que se deve priorizar o item
doze. Cel. Paredes: propõe que o paciente faça o procedimento e seja indenizado posteriormente mesmo que
demore, afim de aproveitar toda a logística já realizada por parte do paciente e evitar causar um transtorno ainda
maior e gastos desnecessários de recursos tendo em vista os valores não serem elevados nos itens nove e treze.
Cel. Hudson: solicita a atenção dos conselheiros quanto a liberação do item doze tendo em vista a demanda estar
represada a maior tempo e, portanto, deve ser liberada antes das outras demandas de mesma natureza. O Conselho
votou por unanimidade a favor da liberação de recursos a favor do item doze da pauta e o não provimento dos
itens nove e treze.
Passando para o item 10 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.625.729-6, o contribuinte M.A.S.J, solicita
Terapia Multidisciplinar para seu dependente J.O.A.S, procedimento não contemplado pelo plano de aplicação de
recursos do FASPM de 2019, porém foi informado pelo Médico Auditor, por despacho (folha 17), no referido
protocolo que a partir do 2º semestre de 2021 este serviço poderá ser prestado pelo HPM. Maj. Macedo: haverá
um edital no segundo semestre no corrente ano para esse tipo de tratamento de transtornos de desenvolvimento
infantil. O despacho exarado por esta auditoria foi neste sentido. Os conselheiros decidiram ao não provimento
deste item.
Passando para o item 11 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.651.250-4, o contribuinte V.O.G, solicita
ressarcimento de exame laboratorial sem cobertura SAS no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), com
parecer favorável da Auditoria. Item aprovado por unanimidade para a liberação do recurso.
Passando para o item 14 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.677.020-1, o contribuinte G.S.D.P, solicita
ressarcimento de procedimento Ureterolitotripsia com passagem de cateter duplo J, realizado em caráter de
urgência com parecer parcialmente favorável pela Auditoria Médica quanto ao valor apresentado. Segundo
despacho do Médico Auditor o valor praticado para este serviço de saúde seria o valor da OPME, R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), e a taxa de vídeo limitado ao preço praticado via tabela FASPM de R$ 250,00 (duzentos
e cinquenta reais) totalizando R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). Já o valor cobrado pelo prestador de
serviço hospitalar é de R$ 3.800,00 (três mil oitocentos reais), ainda em tempo vale salientar que o prestador
exigiu cheque caução da parte para realização do procedimento segundo informação repassada por sua esposa
M.M.P. Autorizado pelo Presidente do FASPM Exmo. Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira, considerando o
caráter de urgência atestado pela Auditoria na movimentação 7 do referido protocolo. (Para Conhecimento) Cel.
Paredes: Aprova Cel. Mauro: explica que no caso de emergência deve haver esta autorização e posteriormente ser
homologado pelo Conselho Diretor. Item aprovado e homologado por unanimidade pelos conselheiros.
Retornando para o item 03 Por meio do Protocolo Integrado Nº 17.603.216-2, o contribuinte J.O.L solicita em
prol de sua dependente M.S.D.S.L o custeio do exame de painel genético no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), solicitação encaminhada diretamente pela Auditoria Médica e Diretoria de Saúde, para análise
deste colegiado. Cel. Mauro: relata que se coloca em suspeição para deliberar acerca do pedido tendo em vista ser
ele o médico responsável por criar a demanda. No entanto o relato clinico desta paciente é de que ela pode vir a
ter uma alteração genética que a obrigue em certo tempo de sua vida a retirada de ovários e mamas no caso de
aparecerem nódulos de mama. Embora na maioria das vezes estes casos se mostrarem benignos em outros
pacientes, esta paciente em especial já possui dois casos de familiares diretos de primeiro grau com câncer de
mama a probabilidade desta paciente também desenvolver ou já ter câncer incipiente é grande. Aponta para o
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quadro da atriz Angelina Jolie, se trata do mesmo tipo de câncer o caso clinico é bem semelhante. O exame busca
mostrar se há alguma alteração no gene para determinar o caminho do tratamento a ser traçado e caso não
havendo a alteração a paciente poderá ficar mais tranquilizada tirando de certa forma uma “guilhotina armada de
cima de seu pescoço”. Havendo a alteração a continuidade do tratamento será cirúrgico. A explicação do ponto de
vista técnico é esta. Maj. Macedo: salienta que a explicação do ponto de vista técnico está perfeita até mesmo
porque a especialidade médica do Cel. Mauro é a ginecologia. Não obstante diz que se for analisar do ponto de
vista da ANS (Agencia Nacional de Saúde), não estaria no rol de cobertura desta, mas ressalta que este é um
ponto de vista sem analisar o paciente se trata de uma visão fria do assunto e que a indicação médica sobrepõe
essa falta de indicação. Cel. Paredes: vota sim para liberação de recursos em prol da realização do exame. Cel.
Gross: Aprova no mesmo sentido, mas gostaria de saber quanto a disponibilidade financeira para cobrir a despesa.
Cel. Kucznski: vota sim para liberação Cel. Barros: também vota sim. Cel. Hudson: vota pelo não tendo em vista
a falta de recursos financeiro do fundo e visando não abrir precedentes para que outros pacientes também peçam
exames de mesma natureza motivados pelo medo de desenvolver câncer um dia. Cel. Mauro: afirma de fato
existir este precedente e que o FASPM de certa maneira foi criado para este tipo de situação, atendendo aquilo
que os planos de saúde, SAS ou o SUS não atenderiam ou que houvesse uma certa mora ou dificuldade para
atender. E que conforme for o caso todas as equipes já estão instruídas a não onerar o Fundo encaminhando para
o SUS quando possível a fim de litigar o risco de extinção do FASPM. Cel. Paredes: pergunta ao Cel. Mauro, se
com a realização desse exame poderia de certa maneira haver uma economia futura no tratamento da paciente,
deixando o fundo de gastar para tratar a paciente. Cel. Mauro: diz que pode haver economia de exames por
exemplo a ressonância magnética que em média custa cerca de setecentos e cinquenta reais por exame, caso a
paciente não faça o exame o número de ressonâncias para acompanhar o estado clinico da paciente irão aumentar,
então de certa maneira haveria economia neste sentido. Cel. Hudson: diz que compreende o que o Cel. Mauro diz,
no entanto, estão chegando mais pedidos no mesmo sentido e existem as situações emergenciais e urgência como
o item quatorze desta pauta que devem ser levados em conta. Reconhece a importância do pedido e respeita em
absoluto a opinião do Cel. Mauro, mas neste momento deve ser racional e que a partir do momento que aprovar
um dos pedidos os demais que chegarem também deverão ser aprovados a fim de propiciar um tratamento
igualitário a todos. Pergunta ao Cel. Mauro quanto ao quadro clinico da paciente se ela já demonstra sinais da
doença ou se ela teme pelo fato de em sua família possuir pessoas que desenvolveram câncer? Cel. Mauro: relata
que a paciente possui alguns nódulos que podem vir a se tornar preocupantes, mas que no momento não os
autoriza a realizar procedimentos mais invasivos. Que deverá ser realizado um acompanhamento via exames de
imagem e que estes exames já são absorvidos pelo Hospital em detrimento ao FASPM que era responsável pelo
pagamento desses exames anteriormente. Cel. Hudson: vota desfavorável para liberação de recursos, pois entende
que policiais em estado de emergência ou de urgência podem necessitar desse recurso e o recurso ser gasto em
situações como essa. Cel. Amaral: Vota desfavorável a liberação de recursos neste momento e pede para que essa
situação seja reanalisada em futuras reuniões. Cel. Barros: resolve rever a posição de seu voto concordando com a
posição tomada pelo Cel. Amaral desfavorável a liberação de recursos neste momento e pede para que essa
situação seja reanalisada em futuras reuniões. Cel. Gross: vota desfavorável a liberação de recursos neste
momento e pede para que essa situação seja reanalisada em futuras reuniões. Cel. Kucznski: vota desfavorável a
liberação de recursos neste momento e pede para que essa situação seja reanalisada em futuras reuniões. Cel.
Paredes: pergunta se a mora no atendimento da demanda pode trazer prejuízo a paciente Cel. Mauro: responde
que não, esse caso pode aguardar. Cel. Paredes: vota desfavorável a liberação de recursos neste momento e pede
para que essa situação seja reanalisada em futuras reuniões. O item foi indeferido por unanimidade. Cap. Rosane:
diz que mesmo os itens da pauta chegando ao fim ainda restam dois itens a serem discutidos: a assinatura dos
Conselheiros nas atas anteriores e ficou definido que as atas estariam a disposição para assinatura no FASPM,
mas que também poderiam ser levadas até eles para assinatura. Já a segunda questão é a de que por ordem do
Exmo. Cel. Hudson deverá ser recomposto o conselho de usuários já havendo o convite disponibilizado na
intranet, para maior abrangência já foram encaminhados para os dirigentes da AMAI e AVM, tendo em vista
terem uma baixa procura. Tendo em vista o Conselho de Usuários ser composto por militares da ativa e reserva e
se as associações puderem ajudar na divulgação isso ajudaria sobremaneira. Cel. Paredes: gostaria de saber quanto
a divulgação do FASPM para tropa, tendo em vista esse ser um dos assuntos tratados na reunião anterior. Cel.
Hudson: cerca de dez por cento do efetivo já respondeu a enquete disponível para analisar quanto a necessidade
do FASPM, e a intenção de contribuir ou não para o fundo. Tão logo será exposto a este conselho resultado desta
consulta. Cel. Barros: pede a palavra e agradece a forma com a qual foram atendidos pelos integrantes da equipe
do HPM, tendo seu pai apresentado problemas de saúde, buscaram o nosocômio e foram muito bem recebidos.
Aponta para a empatia da equipe e a disponibilidade de todos. O tratamento ainda está sendo realizado e gostaria
de expressar o quanto ficou satisfeito com a empatia de todos e agradecer a todos. Cel. Hudson: também expressa
seu agradecimento pessoal quanto ao atendimento do HPM tendo em vista ter seu tratamento e internamento
realizados por este nosocômio e agradece a todas equipes pela presteza e qualidade no atendimento, e ressalta a
empatia de todos envolvidos no processo. Cel. Gross: também expressa seus préstimos e agradecimentos ao
atendimento disponibilizado aos três bombeiros que sofreram acidente e foram prontamente atendidos e acolhidos
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assim como seus familiares. Agradece as outras equipes que também se envolveram no atendimento dessa
ocorrência. Cel. Mauro: Agradece pelos elogios e espera sempre cumprir as expectativas da tropa e seus
representantes. (salva de palmas) Maj. Macedo: também se coloca à disposição e agradece os elogios. Cel. Gross:
pede que as informações possam ser disponibilizadas via boletim para que a tropa tenha conhecimento do estado
dos bombeiros que ainda estão internados. Agradece novamente o tratamento e o apoio. Cel. Hudson: encerra a
reunião.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
Cel. QOPM William Kuczynski,
Diretor de Apoio Logístico.
Cel. QOS PM Méd. Mauro Fernando Kürten Ihlenfeld,
Diretor de Saúde.
Cel. QOBM Gerson Gross,
Representante da AVM
Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Antonio Alves do Amaral Filho,
Representante da AMAI.
Cel. BM RR Edemilson de Barros,
Representante da AMAI.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.

(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).

1º Ten. Alexandre Pepe Parabocz,
Subsecretario do FASPM.

j. Ata da 143ª Reunião do Conselho Diretor
No décimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, na sala
de reuniões do Comando-Geral e por meio de videoconferência deu-se por iniciada a centésima quadragésima
terceira reunião do Conselho Diretor, presentes os Senhores Oficiais Membros do Conselho Diretor do FASPM:
Exmo. Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira, Comandante-Geral da PMPR, Presidente do Conselho Diretor do
FASPM; Exmo. Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres, Subcomandante-Geral da PMPR; Exmo. Cel. QOPM
William Kuczynski, Diretor de Apoio Logístico; Exmo. Cel. QOBM Gelson Marcelo Jahnke, Diretor de Finanças;
Exmo. Cel. QOBM Gerson Gross, Representante da AVM; Exmo. Cel. PM RR Antônio Alves do Amaral Filho,
Representante da AMAI; Exmo. Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso, Representante da AVM.
Compareceram, ainda, os seguintes convidados a participarem desta reunião: Exmo. Cel. QOPM Adilson Luiz
Lucas Prusse, Chefe do Estado-Maior da PMPR, Maj. QOS PM Med. Júlio Japiassu Marinho de Macedo Médico Auditor do HPM, Maj. QOS PM Med. Diogo Swain Kfouri - Chefe do Centro Cirúrgico do HPM, Maj.
QOS PM Dent. Leticia Chun Pei Pan - Diretora Adm. do HPM, 1º Ten. QOPM Emerson Cleyton de Sousa Pinto,
estavam também presentes a Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack, Secretária Executiva do FASPM e 1º Ten.
QOPM Alexandre Pepe Parabocz, Subsecretário Executivo. Verificada a existência de quórum a reunião foi
iniciada sob a direção do Exmo.Cel. Hudson.
Com a palavra o Cel. Hudson: Considerando algumas questões trazidas pelos integrantes do FASPM, questões
essas de ordem gravíssima relacionadas ao futuro do Fundo, as quais esse colegiado deverá deliberar. Foi
solicitado a presença da Cap. Rosane para que de forma transparente, pautada pela ética e pelo respeito, traga a
real situação do Fundo hoje para que todos entendam o porquê de algumas decisões que deverão ser tomadas,
mesmo estas sendo traumáticas. Porém, deverão ser apreciadas a fim de evitar futuras responsabilizações quanto à
administração deste Fundo. Passa a palavra a Cap. Rosane: salienta que estão ausentes o Exmo. Cel. Med Mauro,
em virtude de se encontrar em férias e o Exmo. Cel. BM RR Barros, por já possuir um compromisso previamente
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agendado. Cel. Paredes pede a palavra, relata ter sido surpreendido pela reunião na data atual, tendo em vista os
trinta dias de antecedência e com o cancelamento da reunião na data de dois de julho, esta foi confirmada com
apenas quatro dias de antecedência e afirma já possuir um compromisso inadiável e intransferível para as nove
horas e trinta minutos e, pede a compreensão dos demais integrantes da reunião, solicita ao menos uma semana de
antecedência para que possa se programar, tendo em vista não gostar de estar ausente quando ocorrerem as
reuniões. Cel. Hudson reitera a urgência dos assuntos a serem tratados, justificando que por conta destes é que
não houve tempo hábil para avisar os integrantes do Conselho com maior antecedência, pedindo escusas por esta
situação. Salienta que a reunião deverá ser rápida, passando a palavra para Cap. Rosane:
Passando ao primeiro item da Pauta Deliberação da Ata da 142ª Reunião do Conselho Diretor, a Cap. Rosane
informou que a Ata foi repassada anteriormente para conhecimento dos Conselheiros e questiona se há alguma
divergência ou apontamento a ser realizado. Sem perguntas, item aprovado por unanimidade dos Conselheiros.
Passando para o item 02: posse do novo conselheiro Exmo. Cel. QOBM Gelson Marcelo Jahnke, Diretor de
Finanças, após realizar solenemente e na forma regulamentar o compromisso de observar todos os ditames legais
afetos à gestão da saúde miliciana e de exercer com seriedade, imparcialidade e dedicação o encargo de
Conselheiro do Corpo Diretor do FASPM respectivamente, por estar em cumprimento ao Art. 7º da lei Estadual
14.605, de 5 de janeiro de 2005, e Art. 13 do Decreto Estadual 6.103, de 7 de fevereiro de 2006, foi lavrado o
termo de posse e assinado pelo Presidente do Conselho Diretor do FASPM neste ato solene.
Passando para o item 03 Apresentação da situação financeira e orçamentária Cap. Rosane: em vinte e nove de
junho de dois mil e vinte e um, conta corrente número 6262-6 o Saldo de R$ 101.057,90 (cento e um mil,
cinquenta e sete reais e noventa centavos) e a conta corrente número 10.076-5, o Saldo de R$ 172.699,32 (Cento
e setenta e dos mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) totalizando R$ 273.757,22
(duzentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos). Passando para a
apresentação da Situação Financeira do FASPM, foi compartilhada a tela com os Conselheiros para que pudessem
acompanhar a apresentação realizada em Powerpoint. Salienta que assumiu a Secretaria Executiva do Fundo em
maio do corrente ano, nesse contexto, os slides demonstrarão as receitas e despesas do FASPM, dos meses de
janeiro a junho de 2021, para que se possa ter um melhor diagnóstico do desembolso financeiro do período, assim
como será apresentado um gráfico de despesa classificando-a por tipo, para identificar quais as despesas mais
relevantes do Fundo no semestre. Estabelecendo-se um comparativo entre as receitas e despesas pode-se verificar
que a arrecadação permanece constante e anteriormente tínhamos uma grande arrecadação, que fora evidenciada
antes pelo antecessor desta Secretária Executiva, porém, as despesas possuem altos e baixos que decorrem de
diversos motivos: despesas fixas e variáveis, do lapso temporal que as notas fiscais levam para serem enviadas ao
Fundo até serem efetivamente pagas, entre outros, sendo que esses fatores fazem com que as despesas se
acumulem gerando grandes oscilações nos montantes das despesas. Além das ações judiciais e de procedimentos
cirúrgicos que acabam saindo mais caros que o previsto no orçamento, tornando dessa forma o valor mais
expressivo. A apresentação seguiu para a análise das despesas mensais identificadas por tipo, assim categorizadas:
OPME, Oncologia, Diagnóstico, Procedimentos, Taxas e Impostos. Ato seguinte, a demonstração gráfica de gasto
por tipo, identificando o percentual de cada serviço para evidenciar as despesas mais relevantes do Fundo hoje:
dez por cento em OPME, setenta e quatro por cento em Oncologia, cinco por cento em diagnóstico, cinco por
cento em impostos, três por cento de taxas e três por cento em procedimentos. Destacou, ainda, que o gráfico, não
corresponde a cem por cento da realidade atual, no que se refere ao custo efetivo do Fundo mensal, se observado
o regime contábil de competência da despesa, em face da quantidade de notas que nos são enviadas em atraso
sendo este um número a se considerar, sendo o gráfico representativo dos valores arrecadados e efetivamente
desembolsados mensalmente pelo FASPM. Hoje, conforme identificada na apresentação as despesas mais
relevantes referem-se à oncologia, porém, pode ser para mais de setenta e quatro por cento, tendo em vista as
notas chegarem em atraso, além de algumas órteses e próteses que ficaram represadas por conta da pandemia. Foi
realizada também uma projeção de gastos para os próximos meses, baseada nos meses anteriores, tendo a
arrecadação como uma constante e as despesas variáveis, sendo comprovada que as despesas são maiores que a
receita há algum tempo, demonstrando dessa forma, o Fundo sempre estar gastando mais do que recebendo,
fechando sempre negativo mês a mês. O fato de a receita ser uma constante, decorre de há alguns meses não
estarmos realizando novas adesões, então de certa maneira ela pode até diminuir, levando em consideração
aqueles procedimentos que não foram atendidos e o contribuinte solicitou a desvinculação do Fundo. Existe
também a questão do fluxo de medicações para Oncologia, no qual o paciente faz uso de várias medicações sendo
que nem todas são aplicadas na mesma data trazendo este “delay” (demora) na geração das notas, dificultando
desta forma, uma exposição fidedigna dos dados. Passamos às projeções de saldos mensais, foi realizada uma
prospecção baseando-se nos gastos já realizados e o saldo existente em conta, porém, não há certeza da exatidão
se levarmos em consideração as notas fiscais que se encontram represadas além de possíveis ações judiciais.
Analisando-se os Empenhos, possuímos empenhos pendentes com saldos atualizados de 2021, que foram
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realizados tomando por base as reservas financeiras de quando o Fundo possuía um saldo bem mais expressivo, os
quais estão separados por OPMES e Serviços. Nesse contexto, os empenhos de 2019 no montante de R$
866.918,44 (oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), do ano de
2020 que perfazem o valor de R$ 470.122,98 (quatrocentos e setenta mil, cento e vinte e dois reais e noventa e
oito centavos) e os empenhos realizados em 2021 no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), totalizando o
montante de R$ 1.345.519,62 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e
sessenta e dois centavos). Resumidamente, foi demonstrado que desde o mês de janeiro e, reiteradamente já
exposto pelo Secretário Executivo anterior, sobre a diminuição drástica de arrecadação do Fundo por várias
razões, tais como: a contribuição passou a ser voluntária, a consignação no contracheque com a exigência de
margem consignável, a exclusão automática pelo Paraná Previdência dos dependentes dos militares que vão para
reserva e, por muitas vezes só tomarão conhecimento de que estes foram excluídos no momento da efetiva
utilização do FASPM, além de uma série de outros fatores, entre eles, a negativa de realização de alguns exames.
Cumpre esclarecer que a situação financeira do Fundo já era de conhecimento do Dr. Macedo, desde o ano
passado, repassada pelo Cap. Moura e, por este motivo, o HPM já havia absorvido uma série de procedimentos
que antes eram custeados pelo FASPM, como as ressonâncias dos pacientes da capital, por exemplo. Hoje o maior
gasto do Fundo é com pacientes que fazem tratamento oncológico e não há uma estimativa de término de
tratamento, mesmo com a melhora do quadro, necessitam receber tratamento contínuo. Este é o cenário
apresentado ao Conselho Diretor, destacando-se que a maioria dos recursos do Fundo são consumidos por um
total de 13 (treze) pacientes, os quais realizam tratamento oncológico de custo elevado enfatizando-se que
mesmo assim o Fundo não deixou de receber os requerimentos formulados por seus respectivos contribuintes,
havendo necessidade de indeferir alguns procedimentos para estancar os gastos e manter os pacientes que já
estavam em tratamento. Saliente-se que somente na pauta atual, os totais dos itens a serem apreciados perfazem o
valor de R$ 188.949,71 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos),
então se compararmos o valor arrecadado pelo Fundo no valor de aproximadamente R$ 190.000,00 (cento e
noventa mil reais), para adimplir o montante previsto para essa pauta, teríamos que deixar de pagar todos os
outros em trâmite, incluindo os tratamentos de oncologia, para termos saldo suficiente para aprovar todos os itens
da atual reunião. Isso é claro, considerando que não haverá nenhuma outra nota fiscal que aparecerá de surpresa,
algum procedimento emergencial ou ainda, nova demanda judicial. Segundo informação prestada pelo Dr.
Macedo às notas referentes ao mês anterior não foram enviadas em sua totalidade, no mês de julho, já foi
realizado o pagamento parcial dos meses de abril e maio que, resultaram nos seguintes valores estimados em face
dos impostos a serem recolhidos pelo Fundo, de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais), e as notas que foram
enviadas para pagamento totalizavam R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), portanto resta um saldo
residual a ser pago no montante de R$ 178.672,00 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais),
somente do mês de junho que em algum momento irá chegar e ainda o mês de julho que, salvo não havendo
nenhuma mudança no quadro clínico do paciente, sendo este um tratamento contínuo o paciente irá realizá-lo.
Então deve-se considerar no mês R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) de pacientes oncológicos.
Também deve ser acrescido na conta um ressarcimento autorizado no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
e ainda duas cirurgias com aquisição de materiais de OPME resultando no valor R$ 9.130,00 (nove mil, cento e
trinta reais), aprovados na reunião passada. Cel. Hudson: apesar de não realizar as reuniões do Conselho com
frequência, o Cel. Prusse, quase que todos os dias tem conversado com a Cap. Rosane e com o Ten. Parabocz,
acerca da situação que é gravíssima, tendo em vista não haver mais dinheiro e por esta razão o correto seria não
haver mais a aprovação de nenhuma outra despesa. Além do que o patrimônio do FASPM deve ser encontrado,
uma vez que está espalhado por todo Estado na forma de bens de uso, mobílias, bens móveis e imóveis que
devem ser quantificados a fim de se caso for necessário utilizá-los para adimplir dívidas do Fundo. Gostaria de
passar a palavra ao Cel. Prusse e posteriormente ao Maj. Macedo tendo em vista estes estarem mais a par das
informações e para que possamos definir o curso do FASPM a partir desta data. Cel. Prusse: cumprimenta a todos
e salienta que sua posição acerca do FASPM ainda é a mesma que expressou ao Cel. Mauro em reunião pretérita.
Basicamente a conta não fecha, não podendo dessa maneira gerar nenhum outro gasto. O Fundo está insolvente,
se continuar da forma que está seremos cobrados judicialmente e responderemos por má gestão e improbidade
alcançando todos os gestores deste fundo, as contas devem ser saneadas. Chamando atenção ao que foi exposto
anteriormente pela Cap. Rosane, as despesas estão muito além da receita deixando clara a insolvência do Fundo.
Então ressalta que o Fundo deve ser extinto, como também já havia sido demonstrado e explicado pelo Secretário
Executivo anterior, Cap. Moura. A situação é gravíssima! As despesas aumentam a cada dia, a falta de
credibilidade do FASPM junto aos contribuintes, mesmo com toda campanha realizada, ninguém acredita no
FASPM devido ao seu próprio histórico. Dessa forma, não podemos contribuir e dar continuidade a esta
responsabilização a qual todos solidariamente respondem, Conselho Diretor e Conselho de Usuários, sendo os
gestores desse imbróglio, temos que resolver da seguinte forma: realizar o inventário e fazermos uma proposta de
extinção do FASPM. Levando em consideração que as soluções que parecem mirabolantes não estarem dando
certo, criação de fundações, contribuições as quais os Militares Estaduais se negam veementemente a contribuir,
sendo mais uma despesa que eles não irão aceitar. Na opinião deste Militar devemos ir para a vala comum do
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SAS, extinguindo esse poço sem fundo que é o FASPM, reiterando ser esta a sua posição. Maj. Macedo:
cumprimenta a todos, concorda com a opinião do Cel. Prusse, a forma de capitalizar o Fundo está errada, essa
forma nunca irá cobrir as demandas tendo em vista que a maior parte dos contribuintes buscam contribuir com o
Fundo quando precisam de algo não coberto pelo SAS. Desse modo, diferentemente de um plano de saúde no
qual uma parcela de pessoas paga e não utiliza, possibilitando que outra parcela utilize. O Fundo está caminhando
para a extinção, por isso devemos cancelar todos os pedidos que forem eletivos e, se possível manter as despesas
com oncologia até julho, tendo em vista que novo contrato com esta especialidade provavelmente estará vigente
na segunda quinzena de agosto pelo sistema de credenciamento, o qual já foi autorizado pelo SESP. Tal medida
possibilitará um desembarque menos traumático dos pacientes junto ao credenciamento, tendo seus atendimentos
continuados a partir da segunda quinzena de agosto. Já as questões emergenciais deveriam ser acompanhadas
pelos integrantes do FASPM e Comando-Geral a fim de, se possível, dar algum encaminhamento. Reitera que o
Fundo não é viável economicamente devido à alta demanda e por ser deficitário na arrecadação. Cel. Barroso:
concorda com Cel. Prusse e Maj. Macedo, entende que não é o momento para apontamentos de quem seria a
culpa do estado econômico atual em que se encontra o Fundo, mas com certeza isso não ocorreu de um dia para
outro, fato é que o problema vem se arrastando há anos, sem entrar no mérito de quem deveria ter agido a curto
ou longo prazo e não o fez. Diz que além do inventário deve haver uma tomada de decisão mais incisiva, dada as
complexidades que o Fundo enfrenta hoje. Reafirma o descrédito do FASPM junto a tropa e relata ter pena
daqueles que acreditam. Cel. Gross: indaga quanto tempo levará para realização do inventário. Ten. Parabocz: diz
que já iniciou o levantamento dos bens, porém, estes restam espalhados por todo o Estado, sendo que muitos deles
já se encontram inservíveis pois foram adquiridos há algum tempo. Bens como mobília e até mesmo uma
ambulância que hoje se encontra em estado deplorável foram doados ao HPM em 2012, aproveitaram a grande
arrecadação da época para diversas aquisições visando estruturar a área de saúde naquele período, deverá ser uma
busca ativa. Cel. Hudson: disse que o prazo será de um trimestre, prazo suficiente para realizar a busca de uma
forma bem-feita, tendo em vista haver imóveis. Cel. Gross: por se tratar o FASPM de um Fundo sem fins
lucrativos existe toda uma sistemática a ser adotada necessitando de assessoria jurídica a fim de dirimir os erros
no momento de extinguir o Fundo. Faz menção ao período em que a sociedade e o mundo estão passando, tempos
difíceis, os Militares Estaduais não aceitam que haja qualquer desconto a mais em seus contracheques,
independentemente do valor. Dessa forma, não vislumbra outra opção, senão a de fazer a dissolução do Fundo de
uma maneira responsável e tendo observância à legalidade. Alerta ao Comandante Geral que haverá uma grande
repercussão e que seria interessante já iniciar os trabalhos relacionados a isso junto a PM/5 para poder informar a
tropa sobre a dissolução do FASPM. Sendo que não havendo outra solução, solucionado está. Cel. Kuczynski:
questiona aos militares da saúde, como será realizada a absorção quanto aos procedimentos por parte do HPM,
havendo a dissolução do FASPM, principalmente daqueles que se encontram em uma situação de maior
vulnerabilidade. Maj. Macedo: desde agosto de 2020 já estavam sendo tomadas providências para este momento,
dessa maneira já incorporando diversos serviços que anteriormente eram prestados pelo FASPM. Procedimentos
hemodinâmicos, angioplastias, ressonâncias, cateterismo, as OPMES estão sendo incorporadas nos contratos de
ortopedia e uma série de outras exclusões, o que ainda era enviado ao FASPM era oncologia e ressonâncias do
interior do Estado. Diz que por existir uma demanda menor de exames de ressonância no interior os pacientes irão
se adaptar. Salienta que os pacientes de oncologia por estarem em tratamento paliativo e em fase final de vida,
não havendo cobertura da medicação eles ficarão desassistidos, sem nenhum outro recurso. Se houver
desassistência esta será mínima. Cel. Amaral: embora representante de uma associação junto ao Conselho, ele
expressa opinião própria, concordando com Cel. Prusse. Após ter participado de muitos eventos, enaltece todos
que estão trabalhando em favor do Fundo e concorda que não havendo alternativa deve-se seguir pelo caminho
suscitado anteriormente. Importante dizer para que a história do passado não se repita, na qual o algoz do FASPM
foi uma ação judicial, que a avaliação seja adequada e técnica do ponto de vista jurídico para que não ocorram
surpresas desagradáveis, sendo que a temática deve ser exposta também para as associações e seus dirigentes e
assim solicitar o apoio destes, a fim de evitar, como já dito acima qualquer tipo de judicialização que seja nociva
ao pretendido. Cel. Paredes: discorda do que foi dito pelo Cel. Barroso quando ele disse que não gostaria de entrar
no mérito, acaba cometendo certos equívocos em sua fala, que gostaria de esclarecer melhor a todos os
conselheiros. Destaca que faz parte deste conselho há mais de dez anos podendo afirmar com certeza absoluta e,
para aqueles que tiverem dúvidas podem consultar as atas de reuniões anteriores, atas de até quinze anos atrás e
verificar que este conselheiro e os demais que participaram dos conselhos, nunca deram causa a nenhuma despesa
que comprometesse o FASPM. Enfatiza, o que ocorreu foram fatos extra FASPM, posturas de governo que faltou
com a palavra e não houve repasse de recursos que foram prometidos, tínhamos uma arrecadação suficiente para
fornecer saúde de qualidade à toda a tropa, sempre houve brigas junto ao governo por conta de recursos. O Cel.
Amaral, um amigo de longa data, economiza nas palavras tendo em vista ser um homem mais centrado e acaba
por não partir para o ataque. Já este militar vai ao ataque e a situação do FASPM hoje se deve por uma posição da
AMAI, quando o falecido Cel. Furquim tomou uma medida que destruiu o Fundo de Saúde criando problemas a
todos os Policiais Militares e, desde então, passamos a caminhar na direção em que nos encontramos hoje.
Retornando ao tema todos estão cobertos de razão concordando que o passo a ser tomado hoje deve ser o da
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extinção do Fundo, há menos que surja uma ideia milagrosa, o que até o momento, pelo visto não ocorreu. Para
isso deve-se planejar para um futuro não muito distante os passos a serem tomados para extinção do Fundo, da
melhor forma possível, obedecendo todos os preceitos legais. Ainda em tempo, gostaria de deixar uma pergunta:
quanto aos repasses hora prometidos pelo governo há anos atrás, estes foram realizados? Tendo em vista não
acompanhar essas situações de perto, alega não saber como ficou esta situação. Voltando à questão de que se
alguém ainda tiver dúvidas quanto às decisões tomadas anteriormente pelo Conselho, que leiam as atas anteriores
para então entender que não demos causa a isso. Nesse sentido, posiciona-se a favor da extinção, como os votos
anteriores, e pede ações do Comando-Geral e Governo para que a tropa não fique desamparada tendo em vista
essa tomada de decisão não mais os pertencerem caso o Fundo seja extinto. Maj. Leticia: Salienta que está de
acordo com o que foi dito pelo Maj. Macedo, entende que a pergunta do Cel. Kuczynski é bem pertinente. Hoje o
HPM tem a capacidade de absorver gradativamente as demandas que pertenciam ao FASPM, e isto já vem
ocorrendo há algum tempo graças a uma postura proativa do HPM, caso a decisão difícil pela extinção seja
tomada. Acredita que o HPM seja plenamente capaz de absorver as demandas principalmente no tocante à
oncologia. Afirma que as tratativas já estão sendo realizadas junto a Secretaria de Saúde para fazerem uso do
suporte na estrutura SUS, uma vez que este é excelente para questões de oncologia. Porém, alguns pilares devem
ser respeitados tais como: territorialidade, universalidade e do acesso, ou seja, o HPM não poderá “furar a fila”,
nossos pacientes deverão estar em pé de igualdade com os demais uma vez que o sistema SUS possui fila de
espera e todos deverão respeitá-la. Maj. Kfouri: como médico responsável pelo Centro Cirúrgico do HPM, temos
pacientes ortopédicos e oncológicos aguardando cirurgias de empenhos que já haviam sido liberados e o parecer
da reunião foi o de suspender essas cirurgias que não se tratam de urgências ou emergências. Existem também
processos licitatórios de OPME e para áreas de ortopedia e oncologia que estão tramitando e aguardamos que em
poucos meses isso venha a ser efetivado. Pergunta acerca dos pacientes oncológicos, que são uma pequena
porcentagem de pacientes cirúrgicos, como por exemplo cirurgias intestinais e oncológicas que dependem de
material que neste momento não temos ainda credenciamento. Neste caso deixamos de atendê-los com estes
materiais? Indaga ao Conselho a fim de orientar da melhor maneira estes pacientes. Cel. Hudson: Explica que
hoje não há condições de realizar mais nenhuma despesa, isso inclui aquelas que o Dr. Macedo solicitou para
serem cobertas até agosto, em razão da receita não ser o suficiente para adimplir possíveis dívidas. Teremos que
verificar junto ao HPM as possibilidades para sanar essa situação. Resumidamente, aos contribuintes que
continuam sem atendimento pelo FASPM por menor que seja o valor ou mais simples que seja a solicitação não é
atendida, para que apenas treze pessoas continuem seu tratamento oncológico. Embora seja importante e
necessário e a decisão que versa sobre o fim dessa assistência seja difícil, não vislumbramos outra saída.
Tentamos de diversas formas evitar o encerramento do Fundo, difundindo informações para as Associações,
Comandos Regionais e Comandos de Unidades as quais não surtiram o efeito esperado. Dessa maneira, não
havendo grande interesse por parte da tropa na contribuição e aqueles que pretendem ingressar já possuírem
alguma espécie de comorbidade ou situação passível de atendimento do Fundo como bem esclareceu o Maj.
Macedo. (inaudível de 47:06 até 47:15 min). Alerta aos membros que caso persista a existência do FASPM
haverá responsabilização, uma vez que assumir dívidas não havendo receita para adimpli-las gerará
responsabilidades aos que assumem esse risco. Indaga a Cap. Rosane quanto à possibilidade de continuidade do
FASPM. Cap. Rosane: Se a extinção ocorresse na data da reunião as contas continuariam chegando, pois viriam
as notas referentes aos meses anteriores de tratamentos oncológicos realizados. Os pacientes ainda não foram
alertados acerca do fim do tratamento e tendo em vista a pauta apresentada na data desta reunião não ser sequer
apreciada. Portanto, não há que se falar em permanência até agosto da manutenção das despesas ora solicitadas,
dada a exiguidade de recursos. Isso é claro sem contar que em um universo de contribuintes que tem direito aos
procedimentos e terão seus pedidos negados, mesmo que não digamos a eles acerca da extinção do Fundo; temos
que dizer o que motivou a negativa, uma vez que, quase em sua totalidade, os pedidos da pauta o parecer da
Auditoria é favorável e o Fundo deveria custear esses pedidos. Em resumo, a situação é insustentável do ponto de
vista financeiro, ao ponto de que não haverá dinheiro para adimplir as dívidas se estas continuarem a crescer e os
contribuintes deixarem de contribuir uma vez que tiveram seus pedidos negados mesmo existindo o direito. Fato é
que os credores não aceitarão a “dação em pagamento”, mobília velha, computador, móvel sob medida e
ambulância sem condições de uso não servem para quitar dívidas. Teremos que dar liquidez ao ativo imobilizado
a fim de quitar as dívidas. Além de várias pessoas que buscam informações sobre como passar a contribuir com a
finalidade de já usufruir de determinados procedimentos. Então isso deixa claro que a maior parte daqueles que
buscam o FASPM estão querendo ter uma demanda atendida e, muitas vezes são demandas consideradas de
urgência ou emergência, que sequer obedecem ao período de carência e os valores gastos em procedimentos dessa
natureza. Vale dizer que por vezes o contribuinte só iria repor o valor em vinte anos ou mais de contribuição, só
isso já demonstra que a forma de arrecadação está equivocada. Pelos fatos antes expostos, não vislumbro outra
opção. Cel. Hudson: A situação é gravíssima! Estamos lidando com recursos financeiros e direitos. São
inquestionáveis a lisura e a transparência da atual gestão, tendo em vista que ao menor indício de má gestão ou de
má aplicação do recurso, automaticamente instauraríamos procedimentos junto à Corregedoria. Infelizmente a
situação chegou a esse ponto na atual gestão, embora seja muito triste ter que lidar com uma situação desta é
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necessário o enfrentamento. Sabemos das dificuldades principalmente dos que trabalham na saúde em lidar com
uma notícia dessas, mas fato é que não podemos gerar mais nenhuma despesa e sei que todos do Conselho tem
essa mesma opinião pois não há lastro financeiro. Todas essas questões relacionadas à saúde serão tratadas caso a
caso com os profissionais de saúde em reunião futura, para depois ser repassado ao Conselho. A pauta não será
avaliada. Cel. Prusse: assinala a importância para o Conselho votar o estorno dos empenhos referentes a dois mil e
dezenove e dois mil e vinte, que totalizam cerca de um milhão e trezentos mil reais, para a partir daí estancarmos
os gastos. Cel. Hudson: coloca em votação e todos os membros presentes concordam com o estorno e votam a
favor. Cel. Paredes: concorda com o estorno, porém gostaria de saber dos oficiais da saúde quanto às
consequências dessa devolução. Maj. Macedo: diz não haver problemas pois a maioria dos procedimentos são
eletivos, portanto, não emergenciais. Solicita que sejam apreciados os pedidos referentes às cirurgias oncológicas,
tumores de intestinos, bexiga e rins. Cel. Paredes: acompanha o voto dos demais conselheiros e diz que deverá
sair da reunião nesse momento, agradecendo a todos os presentes. Cel. Amaral: pergunta acerca dos estornos, se
os valores são referentes a materiais que não foram adquiridos. Após ter a resposta afirmativa pelo Maj. Macedo,
concorda com o estorno. Maj. Macedo: explica que eram realizados grandes empenhos anteriormente para
compra de materiais a fim de se ter uma economicidade de tempo e recursos sendo essa a melhor forma
encontrada à época. O objetivo seria de provisionar recursos financeiros para pagar esses itens. Maj. Leticia: nada
a complementar. Maj. Kfouri: compreende e concorda com a decisão tomada, porém, solicita uma última análise
em prol dos pacientes de cirurgia oncológica, tendo em vista o valor ser de apenas R$ 2.500,00 (dois mil e
seiscentos reais), por paciente em média. E, não sendo possível, tentaremos outra maneira mesmo porque o
processo licitatório já está em andamento. Cel. Hudson: salienta que o estorno será realizado e que será marcada
uma reunião junto ao pessoal da saúde para traçar novos rumos, perguntando se alguém mais tem algo a
acrescentar. Cel. Gross: propõe que já que haverá o estorno de valores e que as despesas a serem analisadas a
pedido do Dr. Kfouri são de, em média, R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), argumenta se o Conselho
poderia votar o custeio das cirurgias pleiteadas pelo Dr. Kfouri que são de valor relativamente baixo. Cel.
Hudson: pontua que se deve fazer a soma de todos os procedimentos para daí se ter uma real noção do gasto. Por
esse motivo deve-se haver uma reunião em separado com os solicitantes da saúde. Maj. Kfouri: diz que o valor é
de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), em média e que a outra opção seria operar por corte, no entanto a
recuperação seria mais demorada, o que expõe o paciente a um risco aumentado. Maj. Macedo: salienta que os
itens relacionados às cirurgias neoplásicas são os dezenove, vinte, vinte e dois e o vinte e cinco resultando no
montante de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Cel. Hudson: explica que o estorno do empenho não é
dinheiro, o empenho é apenas um indicativo de despesa, não havendo assim o aprovisionamento do valor.
Salienta que o Fundo já está devendo, que não há dinheiro e que pelo visto parte dos integrantes da reunião não
entenderam, que não existe a possibilidade de liberar mais nada. Isso será discutido em reunião ulterior. Cap.
Rosane: as cirurgias, mesmo que autorizadas anteriormente, não poderão ser realizadas aquelas que contavam
com a aquisição de materiais por parte do FASPM, pois não há lastro financeiro para efetivar a referida aquisição.
No tocante à extinção, os contribuintes e a empresa que realiza a consignação em folha de pagamento deverão ser
avisados. Deve-se definir o encaminhamento para aqueles que realizam tratamentos oncológicos e demais
tratamentos continuados de doenças graves, tendo em vista não ser razoável simplesmente dizer ao paciente que
ele não terá mais o tratamento e, dentro das possibilidades, se deve dar andamento no tratamento e, de igual
modo, para aqueles contribuintes que tiveram suas solicitações relacionadas a exames e outros procedimentos
negados. Cel. Hudson: relata que é com tristeza que chegam a essa conclusão de que o Fundo deve ser extinto e
que as questões afetas à saúde deverão ser discutidas em uma próxima reunião a ser marcada. Maj. Kfouri:
pergunta ao Conselho como deve ser a abordagem em relação aos pacientes que estavam aguardando para realizar
os procedimentos cirúrgicos e não realizarão mais estes procedimentos? Qual a resposta será dada a essas
pessoas? Haverá algum documento oficial por parte do FASPM? Pergunta a fim de elucidar, uma vez que os
pacientes buscam o centro cirúrgico para saber o que fazer. Cel. Hudson: pede para que aguardem, a fim de que a
resposta seja dada a toda a tropa de uma forma cuidadosa visando o entendimento de todos, pois haverá o
questionamento daqueles que continuaram a contribuir e não tiveram sua solicitação atendida. O pessoal da área
jurídica auxiliará na confecção da resposta. Agradece a presença de todos e encerra a reunião.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres,
Subcomandante-Geral da PMPR.
Cel. QOPM William Kuczynski,
Diretor de Apoio Logístico.
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Cel. QOBM Gelson Marcelo Jahnke,
Diretor de Finanças.
Cel. QOBM Gerson Gross,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Antônio Alves do Amaral Filho,
Representante da AMAI.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz,
Subsecretário do FASPM.
(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).
k. Ata da 144ª Reunião do Conselho Diretor
No décimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, na sala de
reuniões do Comando-Geral e por meio de videoconferência deu-se por iniciada a centésima quadragésima quarta
reunião do Conselho Diretor, presentes os Senhores Oficiais Membros do Conselho Diretor do FASPM: Exmo.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira, Comandante-Geral da PMPR e Presidente do Conselho Diretor do
FASPM; Exmo. Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres, Subcomandante-Geral da PMPR; Exmo. Cel. QOPM
Carlos Eduardo Cidreira, Diretor de Apoio Logístico; Exmo. Cel. QOBM Gelson Marcelo Jahnke, Diretor de
Finanças; Exmo. Cel. QOBM Gerson Gross, Representante da AVM; Exmo. Cel. QOS PM Méd. Mauro Fernando
Kürten Ihlenfeld, Diretor de Saúde, Exmo. Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso, Representante da
AVM. Compareceram, ainda, os seguintes convidados a participarem desta reunião: Exmo. Cel. QOPM Adilson
Luiz Lucas Prüsse, Chefe do Estado-Maior da PMPR, Ten.-Cel QOPM Jefferson Silva – Assistente do Gabinete
do CG, Maj. QOS PM Med. Júlio Japiassu Marinho de Macedo - Médico Auditor do HPM, estavam também
presentes a Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack, Secretária Executiva do FASPM e 1º Ten. QOPM Alexandre
Pepe Parabocz, Subsecretário Executivo. Verificada a existência de quórum a reunião foi iniciada sob a direção
do Exmo. Cel. Hudson. Cap. Rosane com a palavra:
Item 3- Realizada a leitura da pauta, apresentado o saldo das contas 6262-6 que é de R$ 2.517,84 (dois mil
quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), e da conta 10.076-5 com o valor de R$ 138.806,68
(cento e trinta e oito mil, oitocentos e seis reais e sessenta e oito centavos) totalizando R$ 141.324,52 (cento e
quarenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Esclarece que este saldo se deve
ao fato de que as contribuições, via consignação, ainda foram creditadas na conta e isso ocorreu antes da
solicitação para suspensão dos descontos.
Item 4- Explica que a reunião de hoje é voltada a cientificação dos conselheiros acerca das providências
adotadas após a última Reunião do Conselho Diretor (143ª Reunião do Conselho Diretor realizada em
12/06/2021), na qual houve a deliberação sobre a extinção do FASPM. Vale dizer, que na reunião em questão,
havia uma pauta no valor aproximado de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), que não foi aprovada
em razão da apresentação da condição financeira do Fundo. Restou demonstrado que era impossível arcar com as
despesas apresentadas, então a deliberação foi em favor das tratativas afetas à extinção do Fundo e interrupção na
prestação de todos os serviços prestados pelo Fundo.
Item 4.1- Com base nessas informações foi elaborado o Ofício nº 047/21- FASPM/SEC, datado de 13 de julho
de 2021, destinado ao Exmo. Sr. Diretor de Saúde que tratava sobre a interrupção total da prestação de serviços
custeados pelo FASPM.
Item 4.2- Concomitantemente foi dado início a tramitação de minuta de anteprojeto para extinção do FASPM,
por meio do protocolo digital nº 17.978.617-6, verificado nesta data que o protocolo encontrava-se na Assessoria
Técnica da SESP, para parecer jurídico já tendo cumprido os trâmites administrativos relativos ao impacto
financeiro junto ao Estado, requisito esse exigido para projetos de lei dessa natureza.
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Item 4.3- Informar a cerca de recomposição do Conselho de Usuários e da posse dos Conselheiros.
- Cel. PM RR Izaías de Farias - Presidente do Conselho de Usuários do FASPM;
- Maj. QOPM Durval Tavares Júnior - Conselheiro Representante dos Oficiais Superiores da Ativa;
- Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz - Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Ativa;
- Cap. PM RR Divonzir Pereira Machado - Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da Reserva;
- 1º Ten. QEOPM Wilbeer Clovis Gomes Mendes - Conselheiro Representante dos Oficiais Subalternos da
Ativa;
- 1º Ten. PM RR Luiz Adriano Münster Cicarello - Conselheiro Representante dos Oficiais Intermediários da
Reserva;
- Subten. QOPM 1-0 Carlos Alberto Correa da Motta - Conselheiro Representante dos Subtenentes e Sargentos
da Ativa;
- Subten. RR Sonia Maria Inocêncio - Conselheiro Representante dos Subtenentes e Sargentos da Reserva;
- Cb. QPM 1-0 Edilson dos Santos - Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Ativa;
- Sd. RR Sergio Augusto Saturno - Conselheiro Representante dos Cabos e Soldados da Reserva.
Item 4.4- Publicação da Nota para Intranet Nº E00006 do Comando-Geral, em 30 de agosto de 2021,
encaminhada aos contribuintes do FASPM com e-mails cadastrados e às Associações Representativas de Classe.
Convém citar que ainda existe a situação daqueles que contribuem há mais tempo com o Fundo e não possuem email cadastrado, estamos ainda buscando um meio de alcançar a todos de maneira efetiva.
Item 4.5- Pagamentos efetuados nos meses de julho e agosto referentes às despesas relacionadas a serviços já
realizados e custos operacionais do FASPM bem como a projeção de pagamentos para o próximo mês, conforme
Anexo 1, na conformidade da pauta enviada aos conselheiros. No mês de julho foram pagos R$ 128.023,30 (cento
e vinte e oito mil, vinte e três reais e trinta centavos), já no mês de agosto foram pagos R$ 502.307,06 (quinhentos
e dois mil, trezentos e sete reais e seis centavos) e ainda continuamos efetuando os pagamentos das cobranças
pendentes. Importante dizer que se levarmos em consideração que os serviços deixaram de ser prestados no final
da primeira quinzena do mês de julho e ainda hoje, mesmo sem a prestação de serviços, já foram pagos R$
630.330,36 (seiscentos e trinta mil, trezentos e trinta reais e trinta e seis centavos), isso referente aos serviços que
já haviam sido prestados, portanto, se tivéssemos interrompido a contribuição concomitantemente com a
prestação de serviços não haveria dinheiro para saldar as dívidas, podendo haver necessidade de recorrer à venda
dos imóveis pertencentes ao FASPM. Destaque-se que o mês de setembro ainda não está fechado, mas podemos
ter uma perspectiva dos custos financeiros, basicamente taxas bancárias, impostos e restituições de valores que
serão apreciados ainda nesta pauta.
Ressalte-se que os itens presentes da pauta foram organizados cronologicamente.
Itens 4.6 e 4.7- Depois do pagamento das dívidas, tivemos a liquidação em massa das consignações realizadas
pela empresa ZetraSoft, responsável pela consignação em folha dos descontos referentes ao FASPM. Optou-se
pela desvinculação massiva em razão dos custos envolvidos na manutenção do contrato dada a situação financeira
do Fundo e o grande número de pedidos de desvinculação. Vale dizer que o contrato com a empresa termina em
outubro deste ano e que as prestações dos serviços prestados pelo Fundo já estavam suspensas, então no mês de
setembro foram liquidadas todas as consignações em folha e os boletos também deixaram de ser gerados. Já com
relação aos que se manifestaram formalmente no sentido de continuar a contribuir com o FASPM, foi dada a
opção de pagarem via boleto, e até o presente momento temos (04) quatro contribuintes nesse sentido.
Item 5- Protocolo Integrado Nº 17.971.646-1, solicitante contribuinte do FASPM C.R.S, Cel. Hudson- opta por
indeferir o pedido, para evitar abrir um precedente, tendo em vista os apreciados na ata anterior de natureza
similar e estes terem sido indeferidos. Todos os votos dos demais conselheiros acompanham o do Presidente,
votam pelo indeferimento do pedido.
Item 6- Protocolo Integrado Nº 18.012.971-5, solicitação encaminhada pelo contribuinte S.A.S, Cap. Rosaneexplica a metodologia aplicada na restituição de valores cobrados indevidamente pelo Fundo (quando um
dependente alcança os 21 anos e o sistema não o exclui automaticamente), tendo por base uma ação judicial de
igual teor pleiteada em desfavor do Fundo. Cel. Hudson- vota favorável ao ressarcimento, corrigido pelos índices
aplicados que totalizam o valor de R$ 465,79 (quatrocentos e sessenta e cinco reais, setenta e nove centavos),
todos os Conselheiros presentes votaram favoráveis ao ressarcimento.
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Item 7- Solicitação de restituição de valores do contribuinte M.V.F.G, no valor de R$ 86,21 (oitenta e seis reais
e vinte e um centavos). Todos Conselheiros presentes votaram de forma unânime a favor do ressarcimento.
Cap. Rosane - Panorama para informação dos membros do conselho:
- Temos 1.991 contribuintes que solicitaram a desvinculação.
- Bloqueamos por boleto 748 contribuintes;
- Bloqueamos a consignação de 2.463 contribuintes;
- Destes 3.211 ainda não solicitaram desvinculação;
- Solicitações para continuar contribuindo, mesmo sem a contrapartida, temos 04 (quatro) contribuintes por
meio de boleto.
Cel. Gross- pergunta se o valor captado em conta deverá de alguma forma ser ressarcido para aqueles que
contribuíram até o final? Cel. Prusse- Responde que não, pois o Fundo ainda não está extinto. Devido ao seu
caráter contributivo e voluntário, portanto, não há que se falar em devoluções nesse momento. Lembrando que o
Fundo deverá absorver todas as demandas judiciais que virão futuramente. Cap. Rosane- fala a respeito de uma
situação pontual, na qual há demanda judicial em desfavor do Fundo, por meio de liminar que determina o
pagamento de uma cirurgia reparadora pós-bariátrica, que ainda está sendo cumprida pelo Fundo e HPM, na qual
já foi realizada a primeira cirurgia e outra ainda está por vir, assim como os custos com medicações e tratamentos
para manutenções das cirurgias que também estão contemplados no conteúdo da referida liminar. Havendo
dúvidas quanto aos comprovantes de despesas apresentados pela requerente foi viabilizada consulta à PGE quanto
à abrangência da liminar, que ainda está pendente de retorno. Além de alguns pedidos administrativos para
restituição de contribuintes alegando não terem utilizados os serviços prestados pelo Fundo, mesmo observado o
caráter contributivo e solidário do FASPM. Tal demanda é tão descabida que se partíssemos desse pressuposto,
aqueles que utilizavam mais estariam em divida com o Fundo, isso observado o fato de terem gasto muito além do
que contribuiriam efetivamente. O ideal seria que as pessoas entendessem que o melhor seria não utilizar o
recurso do Fundo, pois entendemos que ninguém gostaria de ter uma enfermidade grave ou incurável, apenas para
desfrutar de serviços prestados pelo FASPM. Cel. Marcelo- Pergunta se já houve o levantamento do patrimônio
do FASPM? Cel. Prusse- Responde que ainda deve aguardar a tramitação da minuta do anteprojeto de lei que
trata sobre a extinção do Fundo, na qual é prevista a designação de uma comissão para que haja a análise e
posterior liquidação dos imóveis afetos ao Fundo. Para tanto, também aguardamos pronunciamento da PGE, pois
poderão ocorrer mudanças no Anteprojeto. A situação mais acertada seria repassar esses imóveis ao Estado, que
em última instância, arcará com o passivo no caso de judicializações. Até mesmo porque deve ser observado que
há pessoas com interesses escusos que visam ingressar no FASPM nesse momento a fim de aguardar a liquidação
dos imóveis para receber possíveis dividendos decorrentes da venda. Lembrando o que já foi dito em reuniões
anteriores acerca daqueles que permaneceram firmes, contribuindo de forma ininterrupta até a extinção do fundo,
quanto a estes em algum momento poderão ou não receber alguma pecúnia decorrente dessa liquidação. Cap.
Rosane- A ideia de repassar estes imóveis ao Estado se dá em decorrência de que, em última instância, quem
responderia judicialmente de forma solidária seria o próprio Estado. E no caso de não ocorrerem as
judicializações, o Estado poderia realizar a cessão de uso dos imóveis ao HPM. Isso tendo em vista o fato de eles
já estarem sendo parcialmente utilizados na composição da estrutura do próprio HPM. Cel. Prusse- As demandas
judiciais irão chegar e, não havendo mais a captação de recursos, isso certamente será repassado ao Estado. Cel.
Hudson- Expressa preocupação quanto à lacuna que o FASPM irá deixar expressando a preocupação quanto uma
possível desassistência pela qual os usuários poderiam passar. Pergunta se a demanda está sendo absorvida pelo
HPM, e se existe alguma dificuldade nesse sentido, para que o policial ou seu dependente não sofra de uma
maneira muito radical tendo em vista o fim dos serviços prestados pelo Fundo. Cel. Mauro- Explica que cerca de
até 95% da demanda de serviços prestadas pelo FASPM, está sendo atendida pelos contratos de credenciamento
existentes no hospital. Aproximadamente 12 (doze) pacientes que realizavam tratamento oncológico e que
precisavam de um tratamento mais especializado de segunda ou até terceira linha já estão sendo atendidos e
tratados pelo SUS. Até o presente momento, todos estão em tratamento continuado. Alguns pacientes
manifestaram o interesse em comprar os materiais necessários para realização de cirurgias (OPME), para que as
cirurgias sejam efetivamente realizadas. Houve a solicitação, via protocolo digital, de auxilio junto à Consultoria
Jurídica, quanto às implicações que tal medida pode acarretar. Lembrando que estes são casos pontuais de pessoas
que já aguardavam para realização da cirurgia, com materiais que antes eram fornecidos pelo FASPM e hoje
aguardam o processo licitatório que pode demorar ou não, tendo em vista sua alta complexidade. As tentativas
serão na modalidade de credenciamento assim como os outros contratos do HPM, mas infelizmente não se pode
criar expectativa quanto ao tempo que isso pode levar. Esse ponto é nevrálgico e sem uma solução fácil, mesmo o
valor não sendo muito elevado variando a um custo médio entre R$ 700,00 (setecentos reais), a cerca de R$
2.000,00 (dois mil reais). O que de fato não caracteriza um valor muito alto, mas é o suficiente para atrasar os
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prazos das cirurgias e criar uma sensação de abandono junto aos pacientes. Maj. Macedo- Traz a informação de
que todos os pacientes da Oncologia que estavam em tratamento já estão sendo tratados pelo SUS. Quanto aos
materiais especiais (OPME), o SAS dos servidores civis e militares do interior costumam contar com a compra do
material sob responsabilidade do paciente, pois o SAS não fornece. No HPM, nunca se cogitou este tipo de fluxo
por se tratar de um hospital com característica puramente pública. Em contrapartida temos os especialistas no
HPM com agenda aberta para realização dessas cirurgias, mas o material não está disponível. Cel. Hudsonvislumbra uma alternativa viável quanto à aquisição do material por parte do usuário do sistema de saúde, deve-se
ter atenção apenas para questões judiciais e isso será verificado junto à Consultoria Jurídica. Expressa seu
agradecimento ao Cel. Marcelo pelo aumento no aporte financeiro do HPM e entende que em um futuro próximo
o efetivo da saúde terá um papel importante em trazer as demandas para que as providências necessárias sejam
tomadas. Cel. Marcelo- Explica que não é de hoje as inúmeras tentativas em aumentar o aporte de recursos no
HPM e que até o final do ano chegaremos aos R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), então acredita
que não faltarão recursos para todas essas demandas apresentadas. Parabeniza as equipes do HPM, tendo em vista
que aproximadamente 98% dos recursos da fonte 100 já foram utilizados, isso denota a eficiência dos serviços
prestados pelo hospital. Cel. Hudson- ressalta a transparência com que está ocorrendo o processo de liquidação do
FASPM, e informa que participará apenas das reuniões formais dos conselhos. Salienta que todas as decisões
tomadas pelo Conselho Diretor são repassadas ao Conselho de Usuários a fim de mantê-los sempre informados
para que eles façam as deliberações necessárias. Cel. Gross- agradece de forma emocionada a todos da equipe do
HPM, por terem dado a ele todo o suporte e amparo para manutenção de sua vida e também o acolhimento dado a
sua família. E como nada mais havia a ser tratado o presidente agradecendo a presença de todos deu por encerrada
a presente reunião às 1655h.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres,
Subcomandante-Geral da PMPR.
Cel. QOPM Carlos Eduardo Cidreira,
Diretor de Apoio Logístico.
Cel. QOBM Gelson Marcelo Jahnke,
Diretor de Finanças.
Cel. QOBM Gerson Gross,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso
Representante da AVM.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.

(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).

1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz,
Subsecretário do FASPM.

l. Ata da 145ª Reunião do Conselho Diretor
No quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no Quartel do Comando-Geral, na Sala de
Reuniões do Comando-Geral e também por meio de videoconferência, às quatorze horas, o Exmo. Sr. Cel. QOPM
Hudson Leôncio Teixeira, Presidente do Conselho Diretor do FASPM deu início a 145ª Reunião do Conselho
Diretor, presentes os Senhores Oficiais Membros do referido Conselho: Exmo. Sr. Cel. QOPM Rui Noé Barroso
Torres, Subcomandante-Geral da PMPR; Exmo. Sr. Cel. QOPM Carlos Eduardo Cidreira, Diretor de Apoio
Logístico; Exmo. Sr. Cel. QOBM Gelson Marcelo Jahnke, Diretor de Finanças; Exmo. Sr. Cel. QOS Méd. Mauro
Fernando Kürten Ihlenfeld, Diretor de Saúde, Exmo. Sr. Cel. QOBM Gerson Gross, Representante da AVM;
Exmo. Sr. Cel. BM RR Edemilson de Barros, Representante da AMAI; Exmo. Sr. Cel. PM RR Edson Fernando
Paredes Barroso, Representante da AVM, Exmo. Sr. Cel. PM RR Antônio Alves do Amaral Filho, Representante
da AMAI. Também participaram desta Reunião: o Exmo. Sr. Cel. QOPM Adilson Luiz Lucas Prüsse, Chefe do
Estado-Maior da PMPR, Ilmo. Sr. Ten. Cel. QOPM Jefferson Silva – Assistente do Gabinete do CG e o Sr. Maj.
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QOS Méd. Júlio Japiassu Marinho de Macedo - Médico Auditor do HPM. Compareceram ainda os membros da
Secretaria Executiva do FASPM: Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack e o 1º Ten. QOPM Alexandre Pepe
Parabocz. Verificada a existência de quórum, o Exmo. Sr. Presidente recepcionou os presentes, passando a
palavra a Cap. QOPM Rosane para exposição dos itens da Pauta.
1. Apreciação da Ata da 144ª Reunião do Conselho Diretor.
- Deliberação: Aprovado por unanimidade dos Conselheiros.
2. Apresentação da situação financeira do FASPM:
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 29/09/2021
C/C 6262-6 (2%) - Lei nº 16.469/2010
C/C 10.076-5 (0,5%) - Lei nº 17.169/2012
TOTAL

R$ 2.821,58
R$ 132.544,04
R$ 135.365,62

- Item para conhecimento dos membros do Conselho, não cabendo deliberação.
3. Apreciação das Prestações de Contas do FASPM:
Preliminarmente para conhecimento dos Senhores membros do Conselho foi informado sobre a recomposição
do Conselho de Usuários e que há um descompasso em relação às aprovações das prestações de contas entre os
Conselhos Diretor e de Usuários. Fora deliberado pelo Conselho de Usuários que somente irão apreciar as
prestações de contas que já foram aprovadas pelo Conselho Diretor.
3.1 Última aprovação pelo Conselho Diretor: Ano de 2018, na 139ª Reunião do Conselho Diretor do FASPM,
em data de 09 de abril de 2019 (Publicada no Diário Oficial Comércio, Indústria e Serviços em 31/01/2019,
quinta-feira, às págs. 8 e 9 da Edição Nº 10366. Protocolo 7110/2019).
3.2 Encontram-se pendentes de apreciação pelo Conselho Diretor, na conformidade do Art. 8º c), da Lei
Estadual Nº 14.605/2005, as seguintes Prestações de Contas:
a) 2º semestre de 2014: esclarecendo-se que a Prestação de Contas do 1º semestre de 2014 foi aprovada na 126ª
Reunião do Conselho Diretor em data de 06 Mai 2015;
b) Anos de 2015 a 2017;
c) Anos de 2019 e 2020 já foram encaminhadas, por meio do E.P 18.055.319-3, os arquivos digitais e os
processos físicos entregues à Diretoria de Finanças para Auditagem.
- Deliberação: optou-se por uma auditagem mais apurada dos documentos relacionados às prestações de contas
supracitadas, mais especificamente as dos últimos 5 anos.
As prestações de contas dos anos de 2019 e 2020 já estão sob análise da Diretoria de Finanças e as prestações
de contas referentes aos anos de 2016 e 2017 serão também encaminhadas àquela Diretoria.
A prestação de contas de 2018 já foi aprovada e publicada em Diário Oficial do Comércio e da Indústria.
Já quanto à reunião para deliberar acerca da matéria será futura, após a análise da Diretoria de Finanças e
poderá ser presencial. Todos os conselheiros presentes compreenderam e consentiram por unanimidade quanto às
medidas a serem tomadas.
4. Por meio do Protocolo Integrado Nº 18.094.185-1, solicitação encaminhada pelo contribuinte M.A.C, requer
restituição de valores cobrados indevidamente, devido à consignação em contracheque referente ao seu
dependente P.P.K.C, cobrança esta que passou a ser indevida desde setembro de 2016, tendo em vista seu
dependente ter alcançado a idade de 21 anos e o sistema não excluir automaticamente este tipo de situação. Os
valores são relacionados ao percentual de 0,2% pagos em prol do dependente sobre os vencimentos do militar,
que compreendem o período de setembro de 2016 a agosto de 2021. O valor total das contribuições perfaz o
montante de R$ 1.105,35 (mil cento e cinco reais e trinta e cinco centavos). Utilizando-se os mesmos critérios
adotados em processos de restituições anteriores, o valor foi atualizado pelo índice do INPC (índice Nacional de
Preços ao Consumidor) e rendimento da poupança resultando no montante a ser restituído de R$ 1.472,72 (mil
quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).
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- Deliberação: favorável e unânime para a restituição dos valores em sua integralidade atualizados pelos índices
propostos.
Item extra pauta para conhecimento dos Conselheiros: a receita no mês de setembro no valor de R$ 72.053,79
(setenta e dois mil, cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), valor referente à contribuição por meio de
consignação em folha. Já a despesa foi de R$ 30.259,26 (trinta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte seis
centavos), o saldo das duas contas hoje é de R$ 135.931,39 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e um
reais e trinta e nove centavos).
5. Palavra aberta aos Conselheiros.
- Exmo. Sr. Cel. QOPM Hudson- informa aos Conselheiros quanto aos que optaram em permanecer
contribuindo junto ao FASPM. Em sua opinião não vislumbra problemas quanto a essa ação, tendo em vista as
pessoas que optam em continuar a contribuir serem informadas de que não haverá uma contrapartida do Fundo,
tocante aos serviços anteriormente prestados. Embora expresse preocupação quanto à conduta de alguns que estão
buscando contribuir por meio de depósitos bancários e que não faziam parte do rol de contribuintes antes da
interrupção na cobrança. Quanto a esses contribuintes, diz não saber qual a real intenção dessa doação, uma vez
que quando era oportunizada a contribuição voluntária eles não optaram em contribuir. Esclarece que não há mais
adesão de nenhum contribuinte, já há algum tempo. Com a palavra o Exmo Sr. Cel. PM RR Paredes- informa que
gostaria de realizar doações em prol do FASPM, mesmo que não haja contrapartida. Salienta que essa doação
seria para pagamento de eventuais despesas que surgirem. Exmo Sr. Cel. QOPM Hudson- enaltece a atitude nobre
do Cel. Paredes, no entanto informa que não existem dividas não previstas a serem pagas. A Cap. Rosane
esclarece que de uma maneira geral as notas que se encontravam pendentes de pagamento já foram solicitadas aos
prestadores de serviço e foram pagas. Se verificar as últimas pautas os pagamentos efetuados referem-se às
restituições por cobranças indevidas e até o momento, o pagamento de uma ação judicial que atualmente
encontra-se sob consulta na PGE. Todas as demais despesas são previsíveis, como taxas bancárias, impostos
referentes aos prestadores de serviços no encerramento de seus contratos como a empresa Zetrasoft. Com a
palavra o Exmo Sr. Cel PM RR Amaral- pergunta se o artigo 16 da lei que cria o FASPM, está vigente ou se
sofreu alguma alteração? Pois as doações de pessoas que não contribuíam junto ao fundo podem estar aí
justificadas, podendo ser sim má fé por parte desses, vislumbrando uma partilha futura de bens pertencentes ao
Fundo. O Sr. Maj. Macedo informa que a fase de habilitação para prestação de serviços em Oncologia encontra-se
encerrada e os contratos serão celebrados a partir de outubro. E, como nada mais foi tratado, às 1451h, o
Excelentíssimo Senhor Presidente declarou encerrada a 145ª Reunião do Conselho Diretor do FASPM,
determinou-se que fosse lavrada a presente ata, a qual contendo 05 (cinco) laudas, depois de lida e achada
conforme, segue devidamente assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretor e pelos
demais Membros presentes. Cumpre esclarecer que a mídia de áudio desta Reunião encontra-se arquivada junto à
Secretaria Executiva do FASPM, podendo ser disponibilizada, caso seja necessário. Eu, Cap. QOPM Dalva
Rosane Felipack, RG 6.513.281-8, Secretária Executiva do FASPM, Lavrei a Ata.
Curitiba, 04 de outubro de 2021.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres,
Subcomandante-Geral da PMPR.
Cel. QOPM Carlos Eduardo Cidreira,
Diretor de Apoio Logístico.
Cel. QOBM Gelson Marcelo Jahnke,
Diretor de Finanças.
Cel. QOS Méd. Mauro Fernando Kürten Ihlenfeld,
Diretor de Saúde.
Cel. QOBM Gerson Gross,
Representante da AVM.
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Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Antônio Alves do Amaral Filho,
Representante da AMAI.
Cel. BM RR Edemilson de Barros,
Representante da AMAI.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).
m. Ata da 146ª Reunião do Conselho Diretor
No nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, no Quartel do Comando-Geral, na Sala de
Reuniões do Comando-Geral e também por meio de videoconferência, às quatorze horas, o Exmo. Sr. Cel. QOPM
Hudson Leôncio Teixeira, Presidente do Conselho Diretor do FASPM deu início a 146ª Reunião do Conselho
Diretor, presentes os Senhores Oficiais Membros do referido Conselho: Exmo. Sr. Cel. QOPM Rui Noé Barroso
Torres, Subcomandante-Geral da PMPR; Exmo. Sr. Cel. QOPM Carlos Eduardo Cidreira, Diretor de Apoio
Logístico; Exmo. Sr. Cel. QOS Méd. Mauro Fernando Kürten Ihlenfeld, Diretor de Saúde, Exmo. Sr. Cel. QOBM
Gerson Gross, Representante da AVM; Exmo. Sr. Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso, Representante
da AVM, Exmo. Sr. Cel. PM RR Antônio Alves do Amaral Filho, Representante da AMAI. Também participaram
desta Reunião: o Exmo. Sr. Cel. QOPM Adilson Luiz Lucas Prüsse, Chefe do Estado-Maior da PMPR, Ilmo. Sr.
Ten. Cel. QOPM Jefferson Silva - Assistente do Gabinete do CG e o Sr. Maj. QOS Méd. Júlio Japiassu Marinho
de Macedo - Médico Auditor do HPM. Compareceram ainda os membros da Secretaria Executiva do FASPM:
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack e o 1º Ten. QOPM Alexandre Pepe Parabocz. Verificada a existência de
quórum, o Exmo. Sr. Presidente recepcionou os presentes, passando a palavra a Cap. QOPM Rosane para
exposição dos itens da Pauta.
1. Apreciação da Ata da 145ª Reunião do Conselho Diretor.
- Deliberação: Aprovado por unanimidade dos Conselheiros.
2. Apresentação da situação financeira do FASPM:
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 29/10/2021
C/C 6262-6 (2%) - Lei nº 16.469/2010

R$ 6.336,82

C/C 10.076-5 (0,5%) - Lei nº 17.169/2012

R$ 131.295,18

TOTAL

R$ 137.632,00

Item para conhecimento dos membros do Conselho, não cabendo deliberação.
3. Apreciação da proposta de readequação da Tabela de Diárias e Taxas Hospitalares do Sistema de Saúde
HPM/SESP.
3.1- Esclarecimentos pertinentes: Os Credenciamentos dos serviços médico- hospitalares vigentes (2018 em
diante) utilizam as Tabelas de Diárias e Taxas Hospitalares do FASPM aprovadas na 111ª Reunião do Conselho
Diretor, realizada em 12 de novembro de 2013 e na 121ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 12 de
agosto de 2014. (Tabela FASPM em anexo).
3.2- A Proposta de Readequação das Tabelas objetiva o reequilíbrio econômico- financeiro dos
Credenciamentos de Serviços Médicos Hospitalares vigentes (2018), dos futuros credenciamentos e a fim de
evitar o descredenciamento dos prestadores atuais e a consequente desassistência dos usuários do HPM.
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Para tanto, o Setor de Auditoria do HPM elaborou um estudo dos valores das diárias e taxas praticados (E-Prot.
18.111.335-9), que propõe a readequação no valor das diárias de enfermaria, Hospital-dia e UTI, antes muito
defasados, em 50% (IPCA acumulado de 2013 a 2021), analisando comparativamente os valores atuais adotados
pelo Convênio HPM/SESP, os valores de mercado, a política de diárias e taxas praticadas pelas Forças Armadas
e a Proposta comercial da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. A presente proposta (Anexo B)
contempla a readequação no valor da consulta médica com o especialista e nas visitas hospitalares em 13% (IPCA
acumulado de 2019 a 2021), passando dos R$ 60,00 atuais para R$ 67,82, além das inclusões das taxas que não
possuíam precificação e que foram valoradas utilizando-se como base os preços praticados pelo Comando da
Aeronáutica, instruídos pela Tabela de Valores Hospitalares adotada pelo Hospital de Força Aérea de São Paulo.
- Deliberação: Aprovado por unanimidade dos Conselheiros.
4. Em face da 85ª Reunião do Conselho de Usuários do FASPM ocorrida em 18 Out. 2021, por meio de
requerimento formal de um dos Conselheiros direcionado ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Usuários,
assinado pela maioria dos membros do referido Conselho, foram apresentadas algumas demandas a serem
apreciadas pelo Conselho Diretor, conforme segue:
4.1- Instauração de uma auditoria externa para não só avaliar os referidos relatórios financeiros bem como
realizar o levantamento dos Ativos e Passivos do fundo. Desta forma, eximindo os atuais membros, tanto do
Conselho de Usuários como o Conselho Diretor, de eventuais responsabilidades pela aprovação de relatórios
financeiros de outras gestões que devido o lapso temporal e demanda acumulada venham a nos induzir ao erro.
Inclui-se nesta questão o fator da possível extinção do fundo;
4.2- Quanto à Prestação de Contas:
a) No caso das contas em que houve a aprovação pelo Conselho Diretor (1º semestre de 2014 e Ano de 2018),
que seja enviado questionamento ao Presidente do referido Conselho da época, para informar se houve
encaminhamento das contas ao Conselho de Usuários e qual foi a deliberação, e se não houve, qual a justificativa.
b) Já as contas do 2º semestre de 2014 ao ano de 2017, que o Presidente do Conselho Diretor que exerceu
atividade nesse período, seja questionado pela não prestação de contas.
4.3 Sugestão de abertura de processo administrativo em virtude da não convocação do Conselho Diretor e
demais procedimentos que não foram realizados à luz dos artigos 7º, 8º e 9º da Lei 14.605 nos anos 2019 e 2020.
4.4. Preocupação com o futuro do fundo:
a) Necessidade de esclarecimentos de alguns pontos da Lei 14.605, que poderiam dar um outro destino ao
FASPM. Pontos como Art. 3ª da Lei 14.605/2005, em especial as letras “b” e “d”, que colocam tanto os recursos
destinados em LOA recebidos pelo HPM, como os recursos pagos pelos usuários nas mãos do FASPM, assim
não seria necessário a extinção do fundo, apenas uma readequação da gestão financeira.
b) Criação de um grupo envolvendo os dois Conselhos do FASPM e representantes das Associações para
discutir a possível extinção, já que a lei para esse fim se encontra na fase de anteprojeto. Discussão que se faz
muito necessária, pois ali poderemos descobrir outros caminhos para o futuro do fundo e contribuirmos
efetivamente para a manutenção e fortalecimento do Sistema de Saúde dentro da Polícia Militar do Paraná.
4.5. Por intermédio do Presidente do Conselho de Usuários foi solicitado que seja encaminhado pelo Presidente
do Conselho Diretor para deliberação do referido colegiado:
a) Proposta de Extinção do FASPM: E-Prot. 17.978.617-6.
b) Proposta de cancelamento do Contrato dos consignados em folha do FASPM.
- Deliberação: Encaminhamento de todos os Protocolos para análise da Consultoria Jurídica.
5. Apreciação sobre o recebimento de doações pelo FASPM
Deliberação sobre a aceitação de doação na conta corrente 10076-5, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais)
efetuada por W. T. C, na forma do Art. 6º, IV da Lei nº 14.605/2005 e Art. 12, IV do Decreto Estadual nº
6.103/2006.
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Colocado em deliberação o recebimento de doações pelo FASPM, no Conselho de Usuários foi decidido pela
maioria dos presentes que deveria ser normatizado e veiculado, via Intranet, Nota do Comando-Geral a respeito
da formalização de doações ao FASPM, com os seguintes requisitos:
a) Manifestação de interesse do doador;
b) Apreciação do Conselho de Usuários em aceitar ou não;
c) Assinatura de Termo de doação declarando que não exigirá contraprestação por parte do Fundo.
- Deliberação: Por unanimidade de votos foi decidido estornar o valor das doações já recebidas e não
normatizar a aceitação de novas doações para o Fundo.
6. Apreciação sobre a utilização dos Recursos do FASPM.
- Deliberação: Aprovada a utilização dos recursos apenas para despesas correntes e despesas judiciais.
7. Apreciação quanto à definição de prazo para o contribuinte permanecer ativo estando inadimplente
(aqueles que manifestaram interesse em continuar contribuindo). Atualmente são aplicados multa e juros por
atraso e boleto válido por 30 dias.
- Deliberação: Deliberado sobre a necessidade de normatização e elaboração de instrumento regimental que
regulamente o devido prazo. O Cel Hudson optou pelo voto em separado pois não concorda com a emissão de
boletos bancários.
8. Cientificação dos Conselheiros a respeito de ressarcimento de despesas médicas em cumprimento de
Medida Liminar Judicial, dos Autos nº 000250806.2021.8.16.0116 - Vara da Fazenda Pública de Matinhos-PR,
em conformidade com o EP. 18.245.448-6, em benefício da Sra. F. B. S., dependente do contribuinte P. B. M,
referentes ao pós-operatório de cirurgia reparadora, conforme segue:
a) Exames e medicamentos: Valor Total de R$ 448,72 (quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois
centavos).
b) Fisioterapia: Valor de R$ 600,00 (seiscentos reais);
c) Aquisição das Placas (espuma), Modeladores e Meia Antitrombo no Valor Total de R$ 670,00 (seiscentos e
setenta reais).
Tais Despesas Médicas perfazem o montante de R$ 1.718,72 (hum mil, setecentos e dezoito reais e setenta e
dois centavos).
9. Palavra aberta aos conselheiros.
O Cel. Gross informou que solicitará formalmente junto a AVM sua substituição no Conselho Diretor tendo em
vista sua passagem para Reserva Remunerada. E, como nada mais foi tratado, às 15,31h, o Excelentíssimo Senhor
Presidente declarou encerrada a 146ª Reunião do Conselho Diretor do FASPM, determinou-se que fosse lavrada a
presente ata, a qual contendo 05 (cinco) laudas, depois de lida e achada conforme, segue devidamente assinada
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretor e pelos demais Membros presentes. Eu, Cap. QOPM
Dalva Rosane Felipack, RG 6.513.281-8, Secretária Executiva do FASPM, Lavrei a Ata.
Curitiba, 09 de novembro de 2021.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres,
Subcomandante-Geral da PMPR.
Cel. QOPM Carlos Eduardo Cidreira,
Diretor de Apoio Logístico.
Cel. QOS Méd. Mauro Fernando Kürten Ihlenfeld,
Diretor de Saúde.
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Cel. QOBM Gerson Gross,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Antônio Alves do Amaral Filho,
Representante da AMAI.
Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.
(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).
n. Errata - Ata da 146ª Reunião
Cumpre esclarecer que quando da conferência das Atas referentes ao Conselho Diretor, verificou-se que por
equívoco no Item 08, da Ata da 146ª Reunião, constou o EP 18.245.448-6, que trata de demanda referente ao
esposo P.B.M da dependente F.B.S, conforme abaixo transcrito:
8. Cientificação dos Conselheiros a respeito de ressarcimento de despesas médicas em cumprimento de
Medida Liminar Judicial, dos Autos nº 000250806.2021.8.16.0116 - Vara da Fazenda Pública de Matinhos-PR,
em conformidade com o EP. 18.245.448-6, em benefício da Sra. F. B. S., dependente do contribuinte P. B. M,
referentes ao pós-operatório de cirurgia reparadora.
Desta forma faz-se necessária a seguinte correção:
Onde se lê:
… em conformidade com EP. 18.245.448-6, …
Leia-se:
… em conformidade com EP. 17.959.507-9, …
Curitiba, 05 de janeiro de 2022.

(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).

Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.

o. Ata da 147ª Reunião do Conselho Diretor
No décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, no Quartel do Comando-Geral, na
Sala de Reuniões do Comando-Geral e também por meio de videoconferência, às oito horas, o Exmo. Sr. Cel.
QOPM Hudson Leôncio Teixeira, Presidente do Conselho Diretor do FASPM deu início a 147ª Reunião do
Conselho Diretor, presentes os Senhores Oficiais Membros do referido Conselho: Exmo. Sr. Cel. QOPM Rui
Noé Barroso Torres, Subcomandante-Geral da PMPR; Exmo. Sr. Cel. QOPM Carlos Eduardo Cidreira, Diretor de
Apoio Logístico e Finanças; Exmo. Sr. Cel. QOBM Manoel Vasco de Figueiredo Junior, Representante da AVM;
Exmo. Sr. Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso, Representante da AVM, Exmo. Sr. Cel. PM RR
Antônio Alves do Amaral Filho, Representante da AMAI; Exmo. Sr. Cel. RR Edemilson de Barros,
Representante da AMAI. Também participaram desta Reunião: o Exmo. Sr. Cel. QOPM Adilson Luiz Lucas
Prüsse, Chefe do Estado-Maior da PMPR, Ilmo. Sr. Ten. Cel. QOPM Jefferson Silva – Assistente do Gabinete do
CG e o Sr. Maj. QOS Méd. Júlio Japiassu Marinho de Macedo - Médico Auditor do HPM. Compareceu ainda a
Secretária Executiva do FASPM, Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack.O Exmo. Sr. Cel. QOS Méd. Mauro
Fernando Kürten Ilhenfeld, Direto de Saúde, não estava presente na Reunião por estar em fruição de férias.
Verificada a existência de quórum, o Exmo. Sr. Presidente recepcionou os presentes, passando a palavra a Cap.
QOPM Rosane para exposição dos itens da Pauta.
1. Apreciação da Ata da 146ª Reunião do Conselho Diretor
- Deliberação: Aprovado por unanimidade dos Conselheiros.
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2. Posse do novo conselheiro Exmo. Sr. Cel. QOBM Manoel Vasco de Figueiredo Junior em face da indicação
para representação da AVM em substituição ao Exmo. Sr. Cel. RR Gerson Gross, conforme publicado em
Boletim-Geral nº 223 de 7 dez. 21 - Aj.-Geral e protocolado sob n° 18.398.719-4.
- Deliberação: após realizar solenemente e na forma regulamentar o compromisso de observar todos os ditames
legais afetos à gestão da saúde miliciana e de exercer com seriedade, imparcialidade e dedicação o encargo de
Conselheiro do Corpo Diretor do FASPM respectivamente, por estar em cumprimento ao Art. 7º da lei Estadual
14.605, de 5 de janeiro de 2005, e Art. 13 do Decreto Estadual 6.103, de 7 de fevereiro de 2006, foi lavrado o
termo de posse e assinado pelo Presidente do Conselho Diretor do FASPM neste ato solene.
3. Apresentação da situação financeira do FASPM:
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 01/12/2021
C/C 6262-6 (2%) - Lei nº 16.469/2010
C/C 10.076-5 (0,5%) - Lei nº 17.169/2012
TOTAL

R$ 9.843,12
R$ 130.070,98
R$ 139.914,10

-Item para conhecimento dos membros do Conselho, não cabendo deliberação.
4. Apreciação da Retificação do Orçamento 2021 aprovado 140ª Reunião do Conselho Diretor do FASPM, em
29 de março de 2021.
4.1 Foram corrigidas as inconsistências da tabela aprovada para readequação e redistribuição de valores em
concordância com a previsão orçamentária dos anos anteriores.
- Deliberação: Aprovado por unanimidade dos Conselheiros.
5. Apresentação da Situação Atual dos Contribuintes FASPM.
5.1. Apreciação quanto aos contribuintes que não se manifestaram pela continuidade ou não de contribuição ao
FASPM.
- Deliberação: Foi sugerido pelo presidente do Conselho Diretor por notificar esses contribuintes abrindo prazo
de 60 (sessenta) dias para manifestação quanto à continuidade ou não como contribuinte FASPM, nos mesmos
termos da Minuta da Emenda Regimental n° 001/2021.
5.2. Custos com a inadimplência dos Contribuintes atualmente ativos.
- Deliberação: Será apreciado juntamente com o item 7 que trata do mesmo assunto na reunião conjunta e
presencial com o Conselho de Usuários conforme sugestão de um Conselheiro acatada pelos demais.
6. Apreciação sobre as demandas apresentadas na 85ª Reunião do Conselho de Usuários do FASPM ocorrida
em 18 Out. 2021, por meio de requerimento formal de um dos Conselheiros direcionado ao Exmo. Sr. Presidente
do Conselho de Usuários, assinado pela maioria dos membros do referido Conselho, sendo deliberado na 146ª
Reunião do Conselho Diretor por submeter à Consultoria Jurídica da PMPR para manifestar-se a respeito das
dúvidas suscitadas em face da competência do Conselho de Usuários.
Pela Secretaria Executiva foi elaborado o Ofício N.° 077- EP Nº 18.310.157-9 direcionado à Consultoria
Jurídica da Corporação, expondo de forma resumida as demandas do Conselho de Usuários. Assim sendo, por
meio do Despacho nº 7454/21-CJ, a Consultoria Jurídica manifestou-se a respeito dos questionamentos
apresentados, conforme abaixo transcrito:
Instauração de uma auditoria externa para não só avaliar os referidos relatórios financeiros bem como realizar o
levantamento dos Ativos e Passivos do fundo. Desta forma, eximindo os atuais membros, tanto do Conselho de
Usuários como o Conselho Diretor, de eventuais responsabilidades pela aprovação de relatórios financeiros de
outras gestões que devido o lapso temporal e demanda acumulada venham a nos induzir ao erro. Inclui-se nesta
questão o fator da possível extinção do fundo;
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1.2 Quanto à Prestação de Contas:
a) No caso das contas em que houve a aprovação pelo Conselho Diretor (1º semestre de 2014 e Ano de 2018),
que seja enviado questionamento ao Presidente do referido Conselho da época, para informar se houve
encaminhamento das contas ao Conselho de Usuários e qual foi a
deliberação, e se não houve, qual a
justificativa.
b) Já as contas do 2º semestre de 2014 ao ano de 2017, que o Presidente do Conselho Diretor que exerceu
atividade nesse período, seja questionado pela não prestação de contas.
Consultoria Jurídica:
O Conselho de Usuários tem suas competências previstas no art. 6º da Lei Estadual nº 14.605/2005, replicadas
no art. 12 do Decreto Estadual nº 6.103/2006, que refletem, precipuamente, sua característica fiscalizatória da
aplicação dos recursos financeiros do FASPM, assim como sua competência para aprovar as prestações de contas
elaboradas pelo Conselho Diretor, além de outras matérias que devem ser submetidas a sua apreciação, e que
estão descritas nos incisos do dispositivo legal citado.
Desta feita, nos parece evidente que o Conselho de Usuários tem o dever de buscar os esclarecimentos que
forem necessários para que possa atuar conforme a lei determina, de forma a fiscalizar minuciosamente as
prestações de contas realizadas, nos levando a concluir que as gestões solicitadas relacionadas as prestações de
contas de anos anteriores, e que estão com pendências, notadamente as constantes nos itens “1.1” e “1.2”, se
amoldam às suas competências legais. Não se trata, portanto, de mera possibilidade legal, mas sim de uma
exigência imposta ao Conselho de Usuários, que tem o dever de fiscalizar as contas realizadas pelo Conselho
Diretor.
1.3. Sugestão de abertura de processo administrativo em virtude da não convocação do Conselho Diretor e
demais procedimentos que não foram realizados à luz dos artigos 7º, 8º e 9º da Lei 14.605 nos anos 2019 e 2020.
Consultoria Jurídica:
No que diz respeito ao item “1.3”, devem ser respeitadas as competências disciplinares para instauração de
procedimentos administrativos, porém, sendo o Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMPR o presidente do Conselho
Diretor do FASPM, poderia esta autoridade, entendendo necessário, determinar a instauração de procedimento
administrativo para averiguar eventual falha ocorrida na execução das atribuições dos conselhos. Neste espeque,
sugerimos que, diante da existência de eventuais indícios de falhas ocorridas em gestões anteriores do FASPM,
que seja feita a imediata apuração, de forma apartada das gestões para decidir quanto a continuidade ou extinção
do fundo, vez que são matérias independentes.
1.4. Preocupação com o futuro do fundo:
a) Necessidade de esclarecimentos de alguns pontos da Lei 14.605, que poderiam dar um outro destino ao
FASPM. Pontos como Art. 3ª da Lei 14.605/2005, em especial as letras “b” e “d”, que colocam tanto os recursos
destinados em LOA recebidos pelo HPM, como os recursos pagos pelos usuários nas mãos do FASPM, assim
não seria necessário a extinção do fundo, apenas uma readequação da gestão financeira.
b) Criação de um grupo envolvendo os dois Conselhos do FASPM e representantes das Associações para
discutir a possível extinção, já que a lei para esse fim se encontra na fase de anteprojeto. Discussão que se faz
muito necessária, pois ali poderemos descobrir outros caminhos para o futuro do fundo e contribuirmos
efetivamente para a manutenção e fortalecimento do Sistema de Saúde dentro da Polícia Militar do Paraná.
1.5. Por intermédio do Presidente do Conselho de Usuários foi solicitado que seja encaminhado pelo Presidente
do Conselho Diretor para deliberação do referido colegiado:
a) Proposta de Extinção do FASPM: E-Prot. 17.978.617-6.
b) Proposta de cancelamento do Contrato dos consignados em folha do FASPM.
Ainda, no tocante ao conteúdo dos itens “1.4” e “1.5”, sugerimos que os documentos solicitados no item “1.5”
sejam fornecidos ao Conselho de Usuários, e quanto à criação de um grupo envolvendo os dois Conselhos e
representantes das Associações para discutir a possível extinção, que seja deliberado entre os membros do
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Conselho Diretor, e a decisão seja submetida a análise do Conselho de Usuários, buscando-se um consenso
quanto a real necessidade de tal gestão. Entendemos por essencial que o Conselho Diretor apresente ao Conselho
de Usuários um panorama da atual realidade enfrentada pelo FASPM, a fim de que possam ter esclarecimentos
dos problemas que estão sendo enfrentados diariamente, e dos motivos que levaram o Exmo. Sr. ComandanteGeral da PMPR a concluir pela necessidade de extinção do fundo pela via legislativa, o que está sendo feito por
intermédio do E-protocolo nº 17.978.617-6.
Por oportuno, antecipando-se a eventual celeuma, é salutar consignar que o encaminhamento da proposta de
extinção do fundo pela via legislativa por parte do Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMPR, se deu no exercício de
sua função como representante da Corporação, e não como Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
A este respeito, relembre-se que a autoridade em questão, vislumbrando a inevitável insolvência do fundo, e
baseado em estudos promovidos pela 1ª Seção do Estado-Maior da PMPR, encaminhou a proposta à SESP, com
vistas à Casa Civil, para que o Exmo. Sr. Governador do Estado após seu juízo de conveniência e oportunidade,
apresente-o perante a Assembleia Legislativa, onde o texto será discutido e eventualmente aprovado, estando apto
à promulgação. Por este motivo, não se trata de decisão definitiva e unilateral do Exmo. Sr. Comandante-Geral da
PMPR, não sendo passível, portanto, de deliberação e alteração de entendimento por parte dos Conselhos do
FASPM.
É preciso entender que, tratando-se o FASPM de um mero instrumento contábil, sua extinção é possível por
intermédio de duas vias: por lei que o extinga ou por decisão dos Conselhos que o compõe, independente dos
motivos que levarem a tal decisão. Sendo assim, o objetivo de tal explanação complementar é de esclarecer que o
Conselho de Usuários não poderá deliberar sobre o conteúdo do E-protocolo nº 17.978.617-6, muito embora
possa concluir, internamente, que a extinção seja a única solução possível.
Ademais, para adoção de algumas das gestões solicitadas pelo Conselho de Usuários, o Exmo. Sr. Presidente
do Conselho Diretor pode determinar à Secretaria Executiva do FASPM que as execute, nos termos do art. 19,
inciso XI, do Decreto Estadual nº 6.103/2006, sendo que essa última poderá realizar uma busca nos seus arquivos
para fornecer algumas das informações que foram requisitadas, tal como as questões relacionadas à prestação de
contas.
- Deliberação: Por sugestão de um dos Conselheiros e acatada pelos demais realizar uma reunião conjunta e
presencial do Conselho Diretor e Conselho de Usuários a fim de debater o item 6 e todos os demais subitens,
dirimindo várias dúvidas suscitadas pelo Conselho de Usuários e encaminhadas ao Conselho Diretor. A reunião
conjunta será agendada para data futura em consonância com a disponibilidade de participação dos Conselheiros
no próximo ano.
7. Apreciação da Emenda Regimental nº 001/2021 ao RIFASPM – Regimento Interno do FASPM.
Considerando que na 146ª Reunião em data de 09 de novembro de 2021, foi sugerido pelo Exmo. Sr. Cel BM
RR Gross de normatizar as medidas a serem adotadas aos contribuintes inadimplentes, o que foi aprovado pela
maioria dos conselheiros.
Com o intuito de viabilizar a proposta apresentada pelo Sr. Cel RR Gross foi elaborado pela Secretaria
Executiva o Ofício N° 080- FASPM-SEC, EP 18.377.419-0 direcionado à Consultoria Jurídica para que se
manifestasse a respeito dos parâmetros aplicáveis aos contribuintes inadimplentes do FASPM, resultando na
Proposta de Emenda Regimental nº 001/2021 a ser apreciada em conformidade do Anexo D.
- Deliberação: Aprovado por unanimidade dos Conselheiros e encaminhada para deliberação do Conselho de
Usuários.
8. Por meio do Protocolo Integrado Nº 18.312.477-3, o contribuinte F.P.O, solicita ressarcimento de exames
laboratoriais (Imunofenotipagem para Pesquisa e Mutação V617 F) sem cobertura SAS no valor de R$ 876,00
(oitocentos e setenta e seis reais) em virtude de ter sido vítima de Infarto Esplênico desenvolvido pós infecção por
Covid-19. Os exames foram solicitados e realizados em caráter de urgência para afastar Neoplasia Hematológica,
com parecer Favorável da Auditoria, porém Intempestivo.
- Deliberação: O pedido de ressarcimento foi indeferido por unanimidade dos Conselheiros, embora configure
uma exclusão do SAS, este foi encaminhado de forma extemporânea, de acordo com o Art. 206, letra “b” da Lei
1943/54, utilizada como parâmetro para avaliar a tempestividade dos pedidos de ressarcimento encaminhados ao
FASPM em similaridade aos demais pedidos de mesmo teor pleiteados até a presente data.
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9. Palavra aberta aos conselheiros.
E, como nada mais foi tratado, às 08:45h, o Excelentíssimo Senhor Presidente declarou encerrada a 147ª
Reunião do Conselho Diretor do FASPM, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual contendo 07
(sete) laudas, depois de lida e achada conforme, segue devidamente assinada pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente do Conselho Diretor e pelos demais Membros presentes. Cumpre esclarecer que a mídia de áudio desta
Reunião encontra-se arquivada junto à Secretaria Executiva do FASPM, podendo ser disponibilizada, caso seja
necessário. Eu, Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack, RG 6.513.281-8, Secretária Executiva do FASPM, Lavrei a
Ata.
Curitiba, 15 de dezembro de 2021.
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Presidente do Conselho Diretor do FASPM.
Cel. QOPM Rui Noé Barroso Torres,
Subcomandante-Geral da PMPR.
Cel. QOPM Carlos Eduardo Cidreira,
Diretor de Apoio Logístico e Finanças.
Cel. QOS Méd. Mauro Fernando Kürten Ilhenfeld,
Diretor de Saúde.
Cel. QOBM Manoel Vasco de Figueiredo Junior,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Edson Fernando Paredes Barroso,
Representante da AVM.
Cel. PM RR Antônio Alves do Amaral Filho,
Representante da AMAI.
Cel. RR Edemilson de Barros,
Representante da AMAI.

(Ref. E-Protocolo nº 18.672.910-2).

Cap. QOPM Dalva Rosane Felipack,
Secretária Executiva do FASPM.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA
Sem Alterações.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronel QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Comandante-Geral da PMPR.
CONFERE:

Coronel QOPM Rubens Garcez da Luz,
Ajudante-Geral da PMPR.
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