
Ata da 186ª Reunião Ordinária do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte dias do mês de maiodo ano de dois mil e treze, reuniu-se no Auditório da Prefeitura Municipal 3 

de Cascavel, em reunião ordinária o Conselho Municipal de Saúde, sendo a pauta.Item 1) Informes 4 

Gerais:1.1) Reabertura das Unidades Básicas de Saúde. 1.2) Paridadedas Entidades do Conselho 5 

Municipal de Saúde. 1.3) Devolução de Recurso da Casa de Acolhimento Transitório. 2. 6 

Discussão Temática: 2.1) Discutir sobre o Hospital Santa Catarina. 3. Expediente Interno. 3.1 7 

Ata nº 185, de 15 de abril de 2013. 4. Ordem do Dia: 4.1 Para deliberação: 4.1.1) Discutir e 8 

deliberar sobre as Reformas/Ampliações das Unidades Básicas de Saúde.4.1.2) Discutir e 9 

deliberar sobre o Cadastramento de repasse de recurso estadual para USF Los Angeles e USF 10 

Faculdade. 4.1.3)Discutir e deliberar sobre o credenciamento do Laboratório de Análises 11 

Clínicas da UNIPAR junto ao SUS. 4.1.4)Eleger representante para a Comissão de 12 

Acompanhamento do Centro de Especialidades Odontológicas Centro de especialidades 13 

Odontológicas Centro de especialidades Odontológicas (CEO)/UNIPAR. 4.1.5) Eleger 14 

representante para a Comissão Regional de Acompanhamento e Avaliação da 10 RS-15 

COMSUS. 4.1.6)Homologar o Conselho Local de saúde da USF São Francisco.4.1.7)Discutir e 16 

deliberar sobre o Regimento Interno da 11ª Conferência Municipal de Saúde. 4.1.8) Discutir e 17 

Deliberar sobre a prestação de contas do 3º Quadrimestre/2012. 4.1.9) Discutir e deliberar 18 

sobre o Atendimento em Pediatria. 5) Destaque das Comissões: O Presidente do Conselho 19 

Municipal de Saúde Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às dezessete horas e quarenta e oito 20 

minutos fazendo uma verificação de quórum havendo quinze Conselheiros presentes.1) Informe Gerais: 21 

1.2) Paridade das Entidades do Conselho Municipal de Saúde. O Sr. Antonio Vieira Martins fez um 22 

informe sobre vagas em aberto e que as entidades eleitas não enviaram a documentação, então a 23 

entidade Coração de Maria que era suplente foi colocada como titular em uma das vagas abertas, o 24 

mesmo acontecendo com a Associação de Moradores do Maria Luiza. 1.1) Reabertura das Unidades 25 

Básicas de Saúde. O Sr. Reginaldo Roberto Andrade pediu a inversão de Pauta do item 4.1.9. Disse 26 

que apesar do índice ter diminuído se fossem chamados novos funcionários de Concurso poderiam 27 

acontecer novamente as restrições pois a margem é muito pequena, já foi discutido com o Prefeito após 28 

o seu retorno de se implantar algumas unidades de saúde da família, Cascavel tem habilitado junto ao 29 

Ministério da Saúde vinte e duas equipes de saúde da família atualmente temos quinze em 30 

funcionamento então temos a possibilidade de implantação imediata de mais sete, com o estudo que foi 31 

feito com profissionais disponíveis, estrutura existente e principalmente os agentes comunitários que é 32 

um item que também impede a implantação da Estratégia Saúde da Família foi identificada algumas 33 

unidades que poderiam ter a implantação imediata dessa forma teríamos o funcionamento em oito horas, 34 

critérios principalmente de estrutura física e de funcionários disponíveis mesmo porque não há condição 35 

da contratação de grandes montantes de profissionais, hoje teria condição de implantação de duas 36 

equipes no Interlagos, duas equipes no Brazmadeira, uma no Cataratas, uma no Colméia e uma no 37 

Santos Dumont, como as equipes de Programa de Saúde da Família (PSF) podem atender até quatro mil 38 

e quinhentas pessoas então não é possível unidades que temos acima desse número de habitantes, se 39 

for implantado uma Equipe de Saúde da Família (ESF) em um local com mais de quatro mil e quinhentas 40 

pessoas não há a possibilidade de vincularmos quatro mil e quinhentas e deixarmos o restante com 41 

atendimento convencional na mesma unidade, na sequência continuaremos os estudos para estar 42 

verificando a onde poderíamos implantar outras Equipes de Saúde da Família (ESF), o Prefeito 43 

encomendou um estudo para saber qual o limite que nós temos para contratações. O Sr. Antonio Vieira 44 

Martins indagou para quando seria a mudança das Unidades para Unidade de Saúde da Família (USF). 45 

O Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que as unidades Interlagos, Brazmadeira, Cataratas, Colméia e 46 

Santos Dumont não precisam de contratação já estão com suas equipes completas poderiam abrir sem 47 

contratação.  O Sr. João Maria solicitou se não haveria a possibilidade de se incluir no estudo as 48 

Unidades que funcionavam até às vinte e duas horas. O Sr. Reginaldo Roberto Andrade explicou que 49 

nesse caso é o mais difícil pela unidade funcionar quinze horas as escalas eram feitas basicamente com 50 

horas extras e como hoje não há a possibilidade de horas extras vai ter que esperar um pouco mais para 51 

trabalhar isso, quanto ao prazo à ideia é começar junho já com a sistemática bem adiantada se não em 52 

funcionamento, há um período de treinamento, pois muda significativamente a forma de trabalhar, mas a 53 

ideia é que no dia três de junho já iniciem essas unidades com a estratégia da Unidade de Saúde da 54 

Família (USF) com funcionamento de oito horas. 1.3) Devolução de Recurso da Casa de Acolhimento 55 

Transitório. A Sra. Sheila Márcia Vargas disse que a Secretaria recebeu recursos do Fundo Nacional de 56 

Saúde para a implantação em Cascavel de uma Casa de Acolhimento Transitório e também de um 57 

Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Droga III (CAPSad III), no entanto houve uma rediscussão 58 



com relação a todos os fluxos e hoje tem encaminhado o Centro de Tratamento e Recuperação de 59 

Dependentes Químicos e Outras Drogas (CETRADE) que quando estiver funcionando será gestão 60 

do Estado então os fundos serão repassados ao Fundo estadual. O Sr. Reginaldo Roberto Andrade 61 

disse que houve uma mudança significativa quando o Estado assumiu a organização do Centro de 62 

Tratamento e Recuperação de Dependentes Químicos e Outras Drogas (CETRADE) antes tinha o 63 

repasse desse incentivo e todo o montante da obra ficaria de incumbência do Município, que nesse 64 

caso está fazendo a reforma, está cedendo o espaço para o Estado através de um termo de cessão 65 

de uso daquela área e a partir disso o Estado vai ficar responsável por fazer todo o financiamento do 66 

custeio, a partir da portaria aquele convênioanterior ficou comprometido então a União solicitou a 67 

devolução porque esse recurso agora está sendo aplicado pelo próprio Estado na questão da 68 

habilitação que o próprio Estado fez junto ao Ministério de toda a Saúde Mental do Estado do Paraná 69 

construir quatro ou cinco Centro de Tratamento e Recuperação de Dependentes Químicos e Outras 70 

Drogas (CETRADE) dentro das macro regionais para a organização desse processo, os serviços 71 

serão os mesmos e com essa possibilidade de parceria com o Estado para que o Estado seja o 72 

Gestor da unidade administrativamente e também o financiador total deste custeio ficou muito melhor 73 

para nós. O Sr. Antonio Vieira Martins fez informe sobre o Encontro Nacional de Articulação e 74 

Fortalecimento do Controle Social do Sistema Único de Saúde (SUS), que acontecerá no dia quatro 75 

de junho de dois mil e treze em Brasília, são duas vagas, uma para um trabalhador e uma para 76 

usuário, sendo as despesas custeadas pelo Conselho Nacional. 2. Discussão Temática: 2.1) 77 

Discutir sobre o Hospital Santa Catarina. O Sr. MiroslauBailak disse que vinha acompanhando a 78 

paralisação de atendimento pelo Hospital Santa Catarina principalmente por acompanhar uma 79 

Comissão junto a Justiça do Trabalho que estava em vias de fazer uma intervenção, porém, o 80 

Hospital entrou com um pedido de Recuperação Judicial junto a justiça comum fazendo com que ela 81 

houvesse preferência sobre a justiça do trabalho, então foi dado um prazo de sessenta dias para que 82 

ele fizesse um plano de ação em cima desse pedido judicial e a partir disso não houve mais 83 

internações naquela casa hospitalar, disse que a cerca de trinta dias o proprietário do Hospital entrou 84 

em contado dizendo que havia resolvido a situação, que havia conseguido dinheiro e que estava 85 

reabrindo o Hospital e que podia mandar pacientes para internar pelo Sistema Único de Saúde 86 

(SUS), então em conversa com o Secretário de Saúde do Município achamos por bem solicitar a 87 

Vigilância Sanitária Municipal em conjunto com a Vigilância Estadual fizesse uma inspeção naquele 88 

hospital para ver se havia condições para voltar a internar pacientes, a Vigilância fez esse 89 

levantamento e encontraram cento e quarenta e sete inconsistências, inconsistência são 90 

determinadas situações que impedem que sejam feitas determinadas ações, haviam inconsistências 91 

gravíssimas, por exemplo não havia Farmacêutico contratado pelo hospital essa é uma 92 

inconsistência que não sendo resolvida não reabre o hospital, mas havia inconsistências que eram 93 

inconsistência fáceis de serem resolvidas, depois disso sentou-se toda a equipe do Estado e do 94 

Município e levantaram cinquenta e três que se não cumpridas não permitiriam a reabertura do 95 

hospital, em vinte e poucos dias eles resolveram essas cinquenta e três inconsistências, as demais 96 

foi feito um termo de ajustamento e foi dado um prazo de até noventa dias para aquelas demais 97 

inconsistências, mas como eles resolveram aquelas cinquenta e três imprescindíveis foi permitido o 98 

funcionamento do Hospital com internamentos de paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) e está 99 

sendo feito o retorno dos atendimentos de uma forma gradativa internando quatro a cinco pacientes 100 

dia e dentro de vinte a trinta dias voltar a sua totalidade, nesse meio tempo o Hospital é obrigado a 101 

cumprir os demais itens do termo de ajustamento que foi feito sobre as suas finanças para que ele 102 

possa continuar internando os pacientes. O processo foi extremamente transparente com a imprensa 103 

acompanhando, a Vigilância Sanitária Municipal e Estadual e com acompanhamento do Ministério 104 

Público. A Sra.Dalva Maria Selzer disse que foi feito um faxinão e que o torpedo de oxigênio não 105 

tinha oxigênio e que há outras irregularidades encontradas com a fiscalização feita pelo Conselho 106 

Regional de Enfermagem (COREN), há mais de trinta colchões sem condições de uso, disse que a 107 

greve não era para fechar o Hospital pelo contrário a greve era para receber os direitos que os 108 

trabalhadores tinham, era para não deixar falir, o próprio hospital é que levou a esse caos e eles 109 

mascararam muito bem porque se forem na rouparia não tem roupa para os pacientes, na lavanderia 110 

não tem nenhuma máquina funcionando, foram feitos internamentos, mas não tem funcionários não 111 

há condições daquilo lá funcionar, a juíza não fez o edital ainda da convocação dos credores e 112 

enquanto não convocar não existe plano de recuperação e com essa direção não tem recuperação 113 

para esse Hospital. 3. Expediente Interno. 3.1 Ata nº 185, de 15 de abril de 2013.Foi colocado em 114 

votação e por dezoito votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 115 

aprovadaa Ata número cento e oitenta e cinco de quinze de abril de dois mil e treze. Foi 116 



colocado em votação a mudança do item quatro ponto um ponto nove para ser discuti como o 117 

primeiro item e por dezoito votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 118 

aprovada a inversão da pauta. 4.1.9) Discutir e deliberar sobre o Atendimento em Pediatria.O 119 

Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que foram detectadas algumas adequações necessárias na 120 

estrutura física e que o Município não pode fazê-las, foi solicitado ao proprietário que faça essas 121 

reformas necessárias para que a Pediatria possa permanecer no local, é provável que o valor se 122 

modifique um pouco está sendo pago onze mil reais mês, o contrato venceu agora durante o mês de 123 

maio como é um serviço de saúde há uma possibilidade jurídica que mesmo sem a oficialização do 124 

contrato se permaneça por um período, a ideia que se defina o mais breve possível, após as 125 

reformas se veria qual o impacto teria sobre o valor do aluguel. Se não der certo poderemos usar por 126 

exemplo o espaço do Veneza, existe a possibilidade do serviço voltar para as duas Unidades de 127 

Pronto Atendimento (UPAs) não é a intenção, com a Unidade do Sanga Funda poderia se discutir a 128 

utilização da Unidade do Brasília, não há nada definido ainda. Fez explicação sobre as escalas dos 129 

médicos e os revezamentos de técnicos de enfermagem na escala em determinados momentos tem 130 

trazido dificuldades pelo volume de pacientes em observação em dado momento é acumulado e isso 131 

traz um pouco de dificuldades com a equipe, isso vai ser levado ao Prefeito e dentro do possível 132 

dentro dessa margem possível de se contratar para que se encaixe contratação de mais técnicos, já 133 

tem a possibilidade de chamar médicos não só para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 134 

mas para a reabertura das unidades, a ideia é contratar profissionais efetivos e não mais por horas 135 

extras. O Sr. Antonio Vieira Martins pergunta por quanto tempo seria esse contrato e disse também 136 

sobre a recepção ser muito pequenas e muitas vezes as pessoas ficam do lado de fora, disse que se 137 

for preciso o Conselho Municipal faria uma reunião extraordinária para discutir sobre a Pediatria. O 138 

Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que não há possibilidade de definir prazo vai depender da 139 

capacidade do Hospital fazer as adequações solicitadas e com a cedência de mais espaço se 140 

consiga reacomodar as instalações para que se permaneça ali poderia ser com um prazo um pouco 141 

mais longo do que um ano se for preciso fazer uma mudança para outro local ai seria um prazo bem 142 

menor de três a quatro meses para que se pudesse preparar outro local. Disse que é uma discussão 143 

de gestor, mas que é sempre importante ter o envolvimento dos outros segmentos e se for 144 

necessária uma reunião extraordinária estará presente fazendo os esclarecimentos necessários. O 145 

Sr. Antonio Vieira Martins disse que ficaria mais democrático se passasse pelo Conselho Municipal 146 

principalmente se for discutir outro local. Foi colocado em votação e por quinze votos a favor, 147 

nenhum contrário e uma abstenção foi aprovado que a discussão a respeito do Contrato e da 148 

organização para a prestação de serviços de pediatria em Cascavel seja realizada pela 149 

secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Conselho Municipal de Saúde de 150 

Cascavel.Ordem do Dia: 4.1 Para deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar sobre as 151 

Reformas/Ampliações das Unidades Básicas de Saúde. O Sr. Carlos disse que há seis Unidades 152 

de Saúde da Família (USF) e que cinco delas já estão aguardando somente a contra partida do 153 

município que são Santos Dumont, Tio Zaca, Presidente, Pioneiros Catarinenses e Cidade Verde e a 154 

sexta que é o Claudete falta os projetos complementares. Serão feitas reformas e ampliações em 155 

três unidades que são Catorze de Novembro, Guarujá e Colmeia essas também só no aguardo da 156 

verba do munícipio. Reforma e ampliação de Unidade de Saúde da Família (USF) de São João com 157 

recursos Federais. A construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sanga Funda só falta 158 

a contra partida do Município. A unidade do Angra dos Reis faltam os projetos complementares. 159 

Reforma e ampliação de duas Unidades de Saúde da Família (USF) sendo Rio do Salto e Morumbi 160 

onde estão sendo desenvolvidos os projetos arquitetônicos e projetos complementares, já tendo 161 

terreno e verba. Reforma e ampliação de duas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Santa Cruz e 162 

Neva já tem verba, faltam projetos. Unidades em desenvolvimento faltando recursos, dos bairros 163 

Faculdade e Los Angeles.O Sr. Nilson Machado do Conselho Local do bairro Santa Cruz disse que é 164 

contra a reforma da unidade do bairro, que já foi prometido à construção da unidade Tio Zaca e 165 

construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, portanto o Conselho Local do bairro não vai 166 

permitir a reforma. O Sr. Sr. Antonio Beiral do bairro Cancelli disse que ficou frustrado, a unidade do 167 

bairro hávinte anos que não sofre nem uma pintura na parede sendo uma vergonha a Secretaria 168 

Municipal de Saúde manter aquela unidade aberta, fez uma convocação para o Conselho Municipal 169 

participe da reunião do Conselho Local, disse que vão convocar a imprensa para que vejam aquela 170 

vergonha municipal, ao lado da unidade funciona um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e 171 

ao lado funciona um Centro de Referência Especializada e Assistência Social (CREAS POP) onde 172 

drogados, prostitutas, traficantes e que foi procurado por um morador do local dizendo que vendem 173 

entorpecentes lá dentro, foi prometido que no primeiro semestre deste ano mudariam o Centro de 174 



Referência Especializada e Assistência Social (CREAS POP)para o Catorze de Novembro e até 175 

agora nada foi feito, disse que no dia trinta de junho vai convocar a comunidade para fazer alguma 176 

coisa. O Sr. João Maria indaga sobre o Claudete a muito foi anunciado que já tinha recursos e agora 177 

foi dito que aguarda projetos, não seria o caso de priorizar as unidades que já tem recursos, o 178 

Faculdade foi dito que aguarda recursos essa unidade não entrou naquela negociação com o Centro 179 

de Tratamento e Recuperação de Dependentes Químicos e Outras Drogas (CETRADE) que são 180 

aquelas três unidades que seriam reformados com verba do Governo do Estado. O Sr. Reginaldo 181 

Roberto Andrade disse que o Município tem investido vinte e oito por cento de recursos na saúde e 182 

tem dificuldade para investir mais que isso, então tem que haver algumas prioridades, antigamente 183 

se pleiteava recursos do Ministério simplesmente informando a matricula do terreno e a metragem da 184 

obra, hoje é diferente só se cadastra de tiver a planta, tem que enviar um e-mail para que eles pelo 185 

menos visualizem o projeto arquitetônico básico para que o processo seja analisado, então não tem 186 

a possibilidade de cadastrar dez novas unidades e pleitear alguma coisa sem os projetos. Quanto ao 187 

Centro de Tratamento e Recuperação de Dependentes Químicos e Outras Drogas (CETRADE) Não 188 

existe permuta o que existe é uma definição da Secretaria Municipal de Saúde de fazer a reforma do 189 

Centro de Tratamento e Recuperação de Dependentes Químicos e Outras Drogas (CETRADE) que 190 

custou ao Município cerca de um milhão de reais e existe um convênio já defino para se reformar três 191 

unidades, inicialmente o Faculdade estaria incluído, porem com a dificuldade de se desenvolver o 192 

projeto ficando então as unidades do São João, Morumbi e Neva, o Faculdade vai ser construída 193 

uma unidade nova em novo terreno, para se ter uma ideia a reforma e ampliação do Santa Cruz a 194 

obra ficou mais de seiscentos mil reais, para se implantar Programa de Saúde da Família (PSF) 195 

naquela região precisamos de pelo menos mais dois espaços com as reformas do Santa Cruz passa 196 

pela definição do Tio Zaca, passa pela definição do Santo Onofre, passa pela definição do Santos 197 

Dumont onde a uns tempos atrás a comunidade votou contra a construção da unidade em um 198 

plebiscito local, agora estão reivindicando a construção de uma unidade, passa pela definição do 199 

Cidade Verde, que passa deste o Santo Onofre até atrás do Parque Verde de uma possibilidade de 200 

implantarmos Programa de Saúde da Família (PSF) em toda aquela região, o posicionamento da 201 

população de não querer a reforma ali passa por inviabilizar a instalação de uma parte de Programa 202 

de Saúde da Família (PSF) da área de abrangência do Santa Cruz, disse que acha que deve-se 203 

discutir um pouco melhor trabalhando essas informações todas lá no Conselho Local para se saber o 204 

que é todo esse planejamento para depois haver uma manifestação, se ficar contrario a toda essa 205 

estrutura que está sendo feita que pode trabalhar numa contra mão de uma necessidade. Continuou 206 

dizendo que o Cancelli precisa de uma unidade nova na área de abrangência passa pela unidade do 207 

Canadá com uma divisão de território, pois é um Programa de Saúde da Família (PSF) não é 208 

possível implantar tudo ao mesmo tempo mas gradativamente, para implantar o Cancelli passa pelas 209 

obras já concluídas que passam de treze milhões de reais e a contra proposta do munícipio é de 210 

mais de nove milhões de reais para executar todas essas obras que já estão aprovadas pelo 211 

Ministério, acha que o anseio foi tanto para se buscar recursos para fazer reformas que se chegou a 212 

um ponto de carga de projetos que foi preciso terceirizar os projetos complementares não só a saúde 213 

mas todas as secretarias e tudo isso depende de prazo para licitar, prazo para a empresa executar, 214 

já aconteceu de empresas que tiveram dificuldade na execução dos projetos tiveram 215 

desmembramento de projetos, já houveram novas licitação em cima de projetos cancelados, tudo 216 

isso atrapalha o andamento da obra. O pessoal do Cancelli cobra isso de prazo, mas essas são as 217 

condições de elaboração de projetos e a ideia é de que possamos cadastrar essas duas unidades 218 

que estamos com os projetos bastante adiantados para na sequencia trabalhar outras priorizações, 219 

nesse momento construir uma unidade de um milhão e duzentos lá no Cancelli nos não temos nem 220 

como pleitear o projeto. A Sra. Palmira Rangel disse que há uns dez anos o Conselho Municipal de 221 

Saúde elegeu algumas unidades que eram prioridade dentro do Município entre elas estava Cancelli, 222 

Parque Verde, Claudete e agora dizer que não tem projeto a unidade do Brasmadeira faz um ano 223 

que caiu o teto é uma unidade nova e as demais o que vai acontecer, afundar, pede para o Conselho 224 

levantar quais eram as unidades que tinham prioridade para reforma e construção, vamos esperar 225 

até quando para desenvolver projeto. O Sr. Nilson Machado convida o Secretário de Saúde para 226 

participar da reunião do Conselho Local do Bairro Santa Cruz. O Sr. Santo Savi disse que o 227 

Ministério não manda mais dinheiro para construir, só para reformar as unidades, porém as reformas 228 

são praticamente uma unidade nova. O Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que a partir de três 229 

anos a Secretaria Municipal de Saúde tem um profissional juntamente com uma estagiária para 230 

desenvolver todos os projetos, a unidade do Cancelli foi credenciada com o método anterior, porém 231 

não foi aprovado como não foi aprovado inúmeros projetos anteriores, disse também que não há 232 



dinheiro para fazer todas as obras, vão ter que ser feitas prioridades que são essas que já tem 233 

projetos, que já tem recursos conforme apresentação feita, agora temos que cadastrar Faculdade e 234 

Los Angeles que já temos os projetos para poder enviar para o Ministério da Saúde com a proposta 235 

nova e talvez resgatar as outras que ficaram para trás para que pudesse na sequencia dizer ao 236 

Carlos não trabalhe nenhum outro o próximo vai ser o Cancelli é o Floresta que já estava também, a 237 

proposta antiga era construir a do Cancelli no mesmo local da unidade com o projeto de hoje não 238 

daria para ser feito no mesmo local que foi um dos motivos para que o Cancelli ficasse em segundo 239 

plano e trabalhado o Claudete e Canadá.Foi colocado em votaçãoe aprovado com uma 240 

abstenção que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhe para o Conselho Municipal de 241 

Saúde as prioridades de construção e reforma/ampliação das Unidades de Saúde em 242 

Cascavel.4.1.2) Discutir e deliberar sobre o Cadastramento de repasse de recurso estadual 243 

para USF Los Angeles e USF Faculdade.O Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que esses dois 244 

projetos terão que ser cadastrados para pleitear recursos nesse caso junto a Secretaria Estadual de 245 

Saúde o que precisa é que o Conselho delibere se concorda que continue esse processo para 246 

pleitear os recursos financeiros dessas obras. Foi colocado em votação e por dezoito votos 247 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o cadastramento para 248 

Construção e Ampliação das Unidades de Saúde da Família Los Angeles e Faculdade com 249 

recursos estaduais.4.1.3)Discutir e deliberar sobre o credenciamento do Laboratório de 250 

Analises Clinicas da UNIPAR junto ao SUS. A Sra. Sheila Márcia Vargasapresentou o parecer 251 

favorável da Comissão de Acompanhamento de Atenção e Avaliação de Projetos e Convênios 252 

(CASP). A Sra. Palmira Rangel disse que se o credenciamento é junto ao Sistema Único de Saúde 253 

(SUS) então o atendimento não pode se restringir a somente uma unidade. A Sra. Sheila Márcia 254 

Vargasdisse que o atendimento vai começar pelo Aclimação e que nada impede de ir ao governo 255 

para solicitar mais teto, depoisentão passaria para as demais unidades e que os encaminhamentos 256 

serão feitos como os demais laboratórios que atende o Município. O Sr. Mauro Giomo disse que vai 257 

ser um serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) a mais dentro do mesmo teto, sendo 258 

encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi colocado em votação e por quinze votos 259 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção aprovaro credenciamento do 260 

Laboratório de Analises Clínicas UNIPAR junto ao Sistema Único de Saúde (Sistema Único de 261 

Saúde (SUS).4.1.4) Eleger representante para a Comissão de Acompanhamento do Centro de 262 

Especialidades Odontológicas Centro de especialidades Odontológicas (CEO)UNIPAR.Foi 263 

colocado em votação e por dezesseis votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 264 

abstenção foi aprovadoque o Sr. Mauro Aparecido Giomo como titular e o Sr. Orlando 265 

Candido Francisco como suplente representem o Conselho Municipal de Saúde na Comissão 266 

de Acompanhamento do Centro de Especialidades Odontológicas CEO/UNIPAR.4.1.5) Eleger 267 

representante para a Comissão Regional de Acompanhamento e Avaliação da 10 268 

RS_COMSUS. Foi colocado em votação e por quinze votos favoráveis, nenhum contrário e 269 

nenhuma abstenção foi aprovadoque o Sr. João Maria de Oliveira Lima represente o Conselho 270 

Municipal de Saúde na Comissão Regional de Acompanhamento e Avaliação da Décima 271 

Regional de Saúde (COMSUS).4.1.6)Homologar o Conselho Local de saúde da USF São 272 

Francisco.Foi colocado em votação e por dezessete votos favoráveis, nenhum contrário e 273 

nenhuma abstenção foi homologado o Conselho Local de Saúde da Unidade de Saúde da 274 

Família do Distrito de São Francisco.4.1.7)Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno da 275 

11ª Conferência Municipal de Saúde.Foi colocado em votação e por dezessete votos 276 

favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstençãofoi aprovadoque o Regimento Interno da 277 

Décima Primeira Conferência Municipal de Saúde seja discutido na própria Conferência 278 

Municipal de Saúde.4.1.8) Discutir e Deliberar sobre a prestação de contas do 3º 279 

Quadrimestre/2012.O Sr. Antonio Vieira Martins apresentou o parecer da Comissão de Orçamentos 280 

e Finanças (COF) dando parecer favorável à aprovação sem ressalvas. Foi colocado em votação e 281 

por dezessete votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstençãofoi aprovadaa 282 

prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao Terceiro Quadrimestre 283 

sendo os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de dois mil e doze, sem 284 

ressalvas.5) Destaque das Comissões. Foi encerrada a reunião às dezenove horas e cinquenta 285 

e dois minutose eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por 286 

mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, vinte de 287 

maio de dois mil e treze. 288 
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