
Editorial
Os projetos e ações almejados nessa gestão, foram como a aventura da vida, não sabíamos das 

derrotas ou vitórias, mas sabíamos da necessidade de ousar, de superar desafios, tendo a certeza do 
dever cumprido na construção de um Sistema Único de Saúde melhor.

O SUS brasileiro é único no mundo e, em sua trajetória, se constituiu como inclusão e transformação da 
política brasileira, pois tornou-se mais que uma conquista, tornou-se um patrimônio do povo brasileiro.

No mercado econômico sempre foi visto como fonte de lucro, mas a mobilização da sociedade tem 
se destacado na busca de sua consolidação, através de intervenções, modificações de propósitos e no 
exercício da democracia em espaços de Controle Social.

Há quem diga que o SUS é utopia, mas devemos lembrar que todos somos usuários do SUS, seja 
potencialmente, diretamente ou indiretamente, acrescentando ainda que Cascavel, por se tratar de 
cidade pólo, é  privilegiada com a rede de serviços existentes, a qual se diferencia de outros municípios 
de pequeno porte que dependem de municípios vizinhos para garantir o direito universal.

O SUS, hoje, em sua “juventude”, agregou muitas conquistas. Porém, diante das demandas que se 
apresentam, necessita de aprimoramento e mais recursos que lhe são devidos.

Para tanto, a união de forças entre os atores envolvidos de forma cooperativa e solidária é o caminho 
para a “defesa desse nosso patrimônio”.

A bandeira é a mobilização política do povo!
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SUS, patrimônio do 
povo cascavelense



Discurso do presidente do CMS
Caros Conselheiros e Conselheiras, tenho a grata satisfação de estar retomando a edição do Informativo 

do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel. É de conhecimento de todos que os Conselhos Municipais 
de Saúde são regidos pelas Leis 8080/90 e 8142/90, sendo cada vez maior a participação da sociedade, 
que com a consolidação da democracia passa a acompanhar e a reinvindicar que seus direitos previstos 
constitucionalmente sejam assegurados. 

É público e notório que a participação dos conselhos de políticas públicas é cada vez maior na vida pública. A 
medida em que aumenta a participação dos conselhos, surgem novos desafios e aumentam as responsabilidades 
dos conselheiros, o que demanda  um maior preparo e responsabilidade por parte dos representantes da 
população. Tal responsabilidade toma maior vulto quando tratamos da área da saúde, direito fundamental dos 
cidadãos. 

Com a minha escolha para presidir o conselho, estou demonstrando que todos os conselheiros podem vir a 
gerir o conselho e dar a sua parcela de contribuição aos interesses da sociedade. Busquei presidir o conselho 
de  forma democrática, sempre estando aberto ao debate na busca daquilo que seja melhor à população. 

Em minha gestão houveram inúmeros avanços do Conselho Municipal de Saúde, tais como participar do 
debate quanto ao Hospital Universitário, criação de novas comissões do conselho, dentre tantas outras. É certo 
que há necessidade de continuar os trabalhos do conselho, posto que no cotidiano surgem novos temas que 
devem ser analisados e decididos pelo Conselho Mun. de Saúde. Um dos desafios que deverá ser analisado 
brevemente refere-se à dotação financeira do conselho e sua administração, para que  possamos ter autonomia 
frente ao município. 

Para encerrar, o conselho e os conselheiros devem ser atuantes, estarem preparados para opinar e decidir 
quanto aos assuntos levados ao conselho, por mais complexos que sejam, posto que a omissão pode causar 
prejuízos à sociedade. A omissão nunca é a solução dos problemas a serem enfrentados.

(Atenciosamente: José  Alvanir Quevedo de Oliveira)

Discurso do Secretário Municipal 
de Saúde

O primeiro colegiado gestor institui como missão da Secretaria Municipal de Saúde, ofertar à população uma 
rede de serviços de saúde estruturada, com qualidade, agilidade e resolutividade, por meio de formulação de 
políticas públicas que assegurem a implantação e o desenvolvimento de ações e serviços de acordo com as 
necessidades dos usuários, de forma humanizada, garantindo-lhes os princípios e diretrizes do SUS.

Dr. Ildemar Marino Canto - Secretário de Saúde; 
Reginaldo Roberto Andrade - Assessor de Gestão Estratégica;
Sheila Márcia Eler Vargas - Diretora Depto. Administrativo;
Mara Renostro Zachi - Diretora Depto. de Atenção à Saúde;
Rosangela Favarin - Diretora Depto. de Vigilância em Saúde.



Projeto participativo de 
territorialização em saúde no 
município de Cascavel/PR

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR - SESAU iniciou a realização da territorialização, no mês 
de fevereiro de 2011, por meio de um processo participativo, envolvendo amplos setores da sociedade civil 
organizada e abarcando a totalidade do território desse município.

Trata-se de um processo fundamental e imprescindível para conhecer, de modo mais aprofundado, a 
realidade da população, suas condições de vida e saúde, a fim de possibilitar a construção de um diagnóstico 
epidemiológico, demográfico e macrossocial do município, que possa subsidiar as ações de saúde no sentido 
do fortalecimento dos princípios doutrinários do SUS.

O território sobre o qual se processam e estruturam os serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 
para além de sua processualidade político-administrativa, implica no mapeamento minucioso das condições de 
vida e saúde da população que habita um determinado território. 

O conhecimento dessa ampla, variada e complexa realidade é premissa fundamental para a organização dos 
serviços de saúde em dado território. O município de Cascavel realizou seu primeiro processo de territorialização 
em 1998, a partir do qual foi possível definir as áreas de abrangência dos serviços e organizar a atenção à 
saúde. 

No intuito de iniciar novo processo de planejamento e diagnóstico do território, em abril de 2009, foi realizado 
pela SESAU o I Seminário de Sensibilização – Planejamento e Programação em Saúde com Base Territorial: 
elementos para a estruturação da atenção básica.

Tendo em vista o movimento dinâmico da realidade e, principalmente, ancorados na crescente necessidade 
de reflexão e revisão do processo de trabalho em saúde, a partir de nova leitura sobre esse território.

A Secretaria de Saúde de Cascavel instituiu um grupo multidisciplinar de instrutores dos departamentos 
de Atenção à Saúde e de Vigilância Sanitária com a finalidade de elaborar e desenvolver as oficinas de 
territorialização nas unidades básicas de saúde. Inicialmente, o grupo se instrumentalizou por meio de estudos 
dirigidos e discussões, elaborou uma síntese a partir do referencial teórico para subsidiar ampla discussão 
nas oficinas de trabalho sobre o conceito de territorialização, sua implicação na organização dos processos de 
trabalho e das práticas de saúde. 

 Retomando, assim, o planejamento e desenvolvimento da territorialização no Município de Cascavel, com os 
seguintes objetivos: 
• Levantar o perfil demográfico, epidemiológico, político, social, econômico e cultural da população;
• Atualizar e redefinir a demarcação das áreas de abrangência e micro-áreas das UBS's e USF's, através da    
construção de mapas;
• Conhecer a estrutura e a dinâmica das famílias que residem nas áreas de abrangência dos serviços locais 
de saúde;
• Fomentar a participação da sociedade civil organizada, comunidade científica e usuários do SUS na 
operacionalização do projeto; 
• Contribuir para o fortalecimento e consolidação dos princípios do SUS;
• Reorganizar os serviços da Atenção Primária à Saúde a partir da demanda e realidade concreta da população.



O método utilizado foi a Estimativa Rápida Participativa (ERP). É um método que apoia o planejamento 
participativo no sentido de contribuir para a identificação das necessidades de saúde de grupos distintos, 
inclusive daqueles menos favorecidos, a partir da própria população, em conjunto com os gestores de saúde e 
a comunidade. 

Esse método de análise reúne algumas vantagens: 
• Simplicidade;
• Baixo custo;
• Rapidez;
• Informações específicas de populações definidas. 

Apoia-se em três princípios:
• Coletar dados pertinentes e necessários;
• Coletar informações que reflitam as condições locais e as situações específicas;
• Envolver a comunidade na definição de seus próprios problemas e na busca de soluções. 

Permite, dessa forma, conciliar o conhecimento teórico com o saber prático, de modo a facilitar que o tomador 
de decisão desenvolva o planejamento local em conjunto com a própria comunidade, que recebe e avalia o 
serviço. Até a presente data, foram realizadas 20 oficinas de territorialização em Unidades Básicas de Saúde 
do município.

Mara Lúcia Renostro Zachi
Diretora do Dpto de Atenção à Saúde

 



Composição do CMS

Presidente: José Alvanir Quevedo de Oliveira
Vice-Presidente: Joaquim Junior Borges Ribeiro
1ª Secretária: Sheila Marcia Eler Vargas 
2º Secretário: João Maria de Oliveira Lima

Conselheiros do segmento de usuários de serviços de saúde:
Santo Savi - Associação Beneficente Coração de Maria 
José Araújo Candido – Assoc. Beneficente Coração de Maria 
Noeli Cristina Almeida Ferreira - Pastoral da Pessoa Idosa
Rozeli Fleck Schuck - Pastoral da Pessoa Idosa
Joaquim J. Borges Ribeiro - APMF Esc. Munic. T. P. Cezarotto
Danilo Romani - APMF Esc. Munic. Terezinha Picoli Cezarotto
Claudinei Massaneiro - ADEFICA
Natalicio Alves Fogaça - ADEFICA
Laerson Vidal Matias - AP-LER
Ingrid Beatriz Gehm - AP-LER
Antônio Vieira Martins - SINDEPOSPETRO
Valdenir Alves - SINDEPOSPETRO
José Evangelista – SINTIACRE
Araides Boitave Duarte - SINTIACRE
Angela Maria de Oliveira – APP Sindicato                     
Lazaro Batista da Silva - APP Sindicato                     
Ivanildo Claro da Silva - SEEB
Mario Sluzala - SEEB
Onir Natalin Possa - AMB Coqueiral
Maria Francisca Mazurek - AMB Espigão Azul
José D. Cardoso dos Santos - AMB Clarito
Moacir Mequelussi da Silva - AMB Pq. São Paulo 

Conselheiros do segmento de trabalhadores de saúde:
Elves Vieira Rocha  - ABEN
Claudia Ross - ABEN
Fayga Dourado Freitas – CRP
Jussara Teresinha Henn - CRP
Simone Aparecida Fonseca - AFIC
Ana Carolina Negrinho de Oliveiro Beloto - AFIC
Maria de Lourdes Ribeiro - APROSSC
Jane Maria de Almeida Cantidio - SISMUVEL
Marisa Melnechem - SISMUVEL
João Maria de Oliveira Lima - ASSEF
Neide Gonzales - ASSEF
Noemi Ramos - SINDSAUDE
Maria Miranda Cavalari - SINDSAUDE
José Cícero da Silva - SINDPREVS 
Antonio Gerssi Borges de Lima – SINDPREVS

Conselheiros do segmento de prestadores de  serviços saúde:
Sérgio Moacir Fabriz - HUOP
Daniela Prochnow Gund - HUOP
Audelina de Oliveira - UOPECCAN
Audrey Regina Horochosky - UOPECCAN
Dorotéia Zdebski Rufatto – Hosp. de Olhos e Banco de Olhos de 
Cvel 

Conselheiros do segmento de gestores de saúde:
Ildemar Marino Canto – SESAU
Sheila Marcia Eler Vargas  - SESAU
Miroslau Bailak - 10ª Regional de Saúde
Arlene Bernini Fernandes - 10ª Regional de Saúde       
Lenita T. Sturm da Veiga - SEASO
Rosimari Maciel - SEASO

Secretaria Executiva do CMS: Elizete Sodoski/Assistente Social 
Silvana Cesconeto/Assistente Social - João Luiz/ Administrativo

Reuniões do CMS
Terceira segunda-feira de cada mês, 17h30min, no auditório 
da Prefeitura Mun. de Cascavel.

Comissões Temáticas
COF – Comissão de Orçamento e Finanças
CIST – Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador
CAS -  Comissão de Atenção à Saúde
CCLS – Comissão dos Conselhos Locais de Saúde
CSM – Comissão em Saúde Mental
CPC – Comissão de Projetos e Convênios
CIED – Comissão de Informação em Saúde e Educação no 
Controle Social

Conselhos Locais de Saúde Ativos
Em 2011, contamos com dez Conselhos: 
UBS Aclimação, Cancelli, Claudete, Guaruja, Los Angeles, 
Neva, Pacaembu, USF São Francisco, Rio do Salto, São 
Salvador.

Obs.: a participação é aberta à população para discussão 
sobre a saúde da àrea de abrangência da sua Unidade de 
Saúde.

Prestações de Contas do CMS 
_ Desenvolveu as Comissões Temáticas citadas acima, que 
fortaleceram as ações do Conselho no corrente ano;
_ As Comissões Temáticas acompanharam o Plano Municipal 
de Saúde, bem como a execução orçamentária da SESAU;
_ Acompanhou as obras nas UBS e outras realizadas pela 
SESAU;
_ Desenvolveu o Projeto de Capacitação aos Conselheiros 
Atuais, nas reuniões do CMS, com os seguintes temas: 
Projeto de  Capacitação; Regulamentação da Lei 8080; 
Planejamento Estratégico;
_ Desenvolveu o Projeto Capacitação aos novos Conselheiros 
da gestão 2012-2013 e aos Conselheiros Locais de Saúde;
_ Confeccionou este boletim informativo;
_ Aprovou os instrumentos de gestão: SIOPS, Programação 
Anual, LDO e Relatório de Gestão;
_ Acompanhou 36 pré-conferências, entre os meses de abril 
e maio na área urbana e rural;
_ Realizou, junto à SESAU, a 10ª Conferência Municipal 
de Saúde, nos dias 15 e 16 de julho, com o tema: "SUS, 
Patrimônio do Povo Brasileiro";
_  Fez ingressar os membros do CMS em Comissões Externas, 
como a de Contratualização do HU, do Plano Diretor do HU, 
entre outras;
_  Fez parcerias com demais Conselhos Municipais;
_ O presidente do CMS deslocou-se aos Conselhos Locais de 
Saúde para distribuição de material de apoio com intuito de 
fortalecer o controle social;
_ Participação dos Conselheiros nas reuniões ordinárias do 
Conselho Estadual de Saúde.

  Gestão 2010/2011 e suas Prestações
  de Contas



N°001/10 – Eleger os seguintes conselheiros para integrar a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para o ano de 2010;
N°002/10 – Homologar os servidores Sra. Elizete Sodoski, Sr. Harley Fabiano Coutinho e a Sra. Marly Ungareti Domingos na Secretaria Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde para a Gestão 2010/2011;
N°003/10 – Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel Gestão 2010 – 2011;
N°004/10 – Aprovar que o Conselho Municipal de Saúde realize Plenária Eleitoral com as entidades que participaram da 9ª Conferência M. de Saúde;
N°005/10 – Aprovar o Plano de Ações e Metas do PAM/CEDIP 2010;
N°006/10 – Aprovar a Programação Anual de Saúde 2010 da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR;
N°007/008/10 – Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR, referente ao ano de 
exercício de 2009 sem ressalvas;
N°009/10 – Aprovar/Ratificar a Declaração Técnica referente ao Convênio 095/2006 (Aquisição de medicamentos para a UOPECCAN);
N°010/10 – Aprovar o SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde) 2009 – Semestral;
N°011/10 – Aprovar que seja eleito um representante fixo da Mesa Diretora e um representante no sistema de rodízio vinculado às Comissões Temáticas do 
Conselho Municipal de Saúde para participar das Reuniões Ordinárias do Conselho Estadual de Saúde (CES/PR), e que este seja homologado sempre na reunião 
anterior, considerando a pauta proposta pelo Conselho Estadual de Saúde (CES/PR); 
N°012/10 – Aprovar o Cadastro Municipal de Metas para Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde 2010/11 (PAVS). Aprovar que a 
Secretaria Municipal de Saúde  apresente resultados preliminares trimestralmente na Audiência Pública de Prestação de Contas e no Conselho Municipal de 
Saúde das Metas para Indicadores e Monitoramento 2010/11 (PAVS);
N°013/10 – Aprovar a Avaliação da Programação das Ações Prioritárias de Vigilância em Saúde 2008/09;
N°014/10 – Aprovar a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) junto a UNIPAR, permanecendo a UNIOESTE como referência para a 
APOFILAB. Aprovar que seja feita prestação anual de contas das atividades desenvolvidas pelos Centros de Especialidades Odontológicas da UNIOESTE e UNIPAR 
junto ao Conselho Municipal de Saúde, sendo que a UNIOESTE deve encaminhar a primeira em um prazo máximo de 60 dias, uma vez que já é conveniada ao 
Sistema Único de Saúde. Aprovar que seja mantido no mínimo de 50% dos atendimentos previstos em Portaria nos períodos de férias;
N°015/10 – Aprovar que seja encaminhado 01 (um) conselheiro para o 2º Congresso Brasileiro de Saúde Mental (03 a 05 de junho de 2010) e 01 (um) 
conselheiro para o XVIII SIMPÓSIO INSTITUTO BAIRRAL DE PSIQUIATRIA (12 de junho de 2010);
N°016/10 – Aprovar a Programação de Ações Prioritárias de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com ressalva, lamentando a falta de 
prioridade do Governo do Estado do Paraná com as metas mínimas estabelecidas no Pacto pela Vida e negligenciando a vida e a saúde dos trabalhadores do 
Estado do Paraná;
N°017/10 – Aprovar a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR;
N°018/10 – Aprovar que o Sr. Moacir Miquelussi da Silva participe da Reunião do Conselho Estadual de Saúde (CES) no mês de junho do corrente ano, em 
Curitiba/PR;
N°019/10 – Aprovar o Calendário 2010 e o Regimento Interno 2010/11 da Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Locais de Saúde (CCLS);
N°020/10 – Aprovar o Calendário 2010 e o Regimento Interno 2010/11 da Comissão de Acompanhamento da Saúde Mental (CSM);
N°021/10 – Aprovar o Calendário 2010 e o Regimento Interno 2010/11 da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST);
N°022/10 – Aprovar o Calendário 2010 e o Regimento Interno 2010/11 da Comissão de Orçamento e Finanças (COF);
N°023/10 – Aprovar o Calendário 2010 e o Regimento Interno 2010/11 da Comissão de Acompanhamento de Projetos e Convênios (CPC);
N°024/10 – Aprovar o Calendário 2010 e o Regimento Interno 2010/11 da Comissão de Acompanhamento da Atenção à Saúde (CAS);
N°025/10 – Aprovar o Calendário 2010 e o Regimento Interno 2010/11 da Comissão de Informação em Saúde e Educação no Controle Social do Sistema Único 
de Saúde (CIED);
N°026/10 – Aprovar o Projeto para Capacitação de Conselheiros e Membros de Comissões Temáticas;
N°027/10 – Aprovar que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilize atendimento na Comunidade Lago Azul e forneça todo o suporte necessário para esse 
atendimento;
N°028/10 – Homologar o Conselho Local de Saúde do Jardim Aclimação.
N°029/10 – Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel referente ao 4º trimestre de 2009, com ressalva, conforme o Relatório 
da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
N°030/10 – Aprovar que a Sra. Terezinha de Jesus Almeida (ASSEF) participe da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES/PR) nos dias 29 e 30 
de julho do corrente ano, sendo as despesas custeadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
N°031/10 – Aprovar os membros que irão compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel/PR até dezembro de 2010;
N°032/10 – Aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2011 da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR;
N°033/10 – Aprovar que os mesmos conselheiros indicados para participar da reunião do Conselho Estadual de Saúde (CES/PR) no mês de junho participem 
da reunião do CES no mês de agosto do corrente ano;
N°034/10 – Aprovar as ações desenvolvidas pelo Projeto para Redução da Morbimortalidade por Acidente de Trânsito em Cascavel da Secretaria Municipal de 
Saúde em 2010;
N°035/10 – Aprovar a proposta de continuidade do Projeto para Redução da Morbimortalidade por Acidente de Trânsito em Cascavel da Secretaria Municipal 
de Saúde para 2011;
N°036/10 – Aprovar o credenciamento do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) em alta complexidade no Serviço de Atenção aos Portadores de 
Má Formação do tipo Fissuras lábio-palatinas;
N°037/10 – I- Aprovar que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhe ao Conselho Municipal de Saúde o extrato do SIM-AM que é encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Paraná; II - Aprovar que toda Licitação, bem como, todo Processo de Seleção de Pessoal para Contratação/Concurso Público seja 
informado previamente para o Conselho Municipal de Saúde para acompanhamento; III - Que o questionamento do Tribunal de Contas foi mal elaborado, dando 
interpretação errada da resposta do Conselho Municipal de Saúde, pois apesar de não haver uma normatização para esses acompanhamentos o Conselho 
indiretamente acompanhou e aprovou as contas do município (todas elas feitas através de processo licitatório), assim como a contratação de pessoal;
N°038/10 – Que todo e qualquer Projeto a ser implantado no Município de Cascavel deve necessariamente apresentado e discutido e aprovado pelo Conselho 
Municipal de Saúde antes do início de sua execução;
N°039/10 – Aprovar o relatório apresentado pela Comissão de Acompanhamento de Projetos e Convênios (CPC) da União Oeste Paranaense de Estudos e 
Combate ao Câncer (UOPECCAN);
N°040/10 – Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel referente ao 1º trimestre de 2010, conforme parecer do Relatório da 
Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
N°041/10 – Aprovar o Projeto para Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogras III da Secretaria Municipal de Saúde Cascavel/PR;
N°042/10 – Aprovar o Projeto para Implantação de Casa de Acolhimento Transitório – CAT da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR;
N°043/10 – Aprovar que os projetos de Saúde Mental que cumpram as Portarias sejam aprovados ad referendum e venham para a Reunião Ordinária do dia 
22 de novembro do corrente ano com o parecer da Comissão de Acompanhamento da Saúde Mental (CSM);
N°044/10 – Aprovar a implantação dos Programas Saúde da Família (PSF) Tio Zaca, Cidade Verde, Pioneiros Catarinense e Gralha Azul conforme os Projetos 

 Resoluções



apresentados;
N°045/10 – Aprovar a implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Angra dos Reis e Sanga Funda conforme os Projetos apresentados;
N°046/10 – Aprovar o Projeto apresentado pela UNIOESTE para implantação de centros regionais de referência para formação permanente dos profissionais 
que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de assistência social com usuários de crack e outras drogas e seus familiares;
N°047/10 – Aprovar o Projeto apresentado pela Comunidade Terapêutica Nova Aliança para apoio financeiro à utilização de leitos de acolhimento por usuários 
de crack e outras drogas em comunidades terapêuticas;
N°048/10 – Aprovar que a AMB Espigão Azul e a AMB Sede Alvorada, ambas excluídas por motivo de faltas, sejam substituídas pelas entidades AMB Coqueiral 
e AMB Juvinópolis;
N°049/10 – Aprovar que a vaga da entidade Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região (CRP) e Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região – Paraná 
(CREF 9) seja ocupada pelas entidades Associação dos Fisioterapeutas de Cascavel (AFIC) e Associação Brasileira de Enfermagem Regional de Cascavel (ABEn) 
permanecendo estas titulares sem suplentes, e que seja convocada uma plenária complementar em fevereiro de 2011 para as entidades interessadas em 
ocupar as vagas de suplentes;
N°050/10 – Aprovar que as entidades Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região (CRP) e Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região – Paraná (CREF 
9) sejam substituídas no Conselho Municipal de Saúde;
N°051/10 – Aprovar que as entidades substituídas no segmento de trabalhadores possam assumir novamente vagas no Conselho Municipal de Saúde mediante 
plenária eleitoral;
N°052/10 – Aprovar que os conselheiros Palmira Aparecida Soares Rangel, José Domingos Cardoso dos Santos e José Alvanir Quevedo de Oliveira participem 
do Curso de Capacitação da 10ª Regional de Saúde;
N°053/10 – Homologar o Conselho Local da UBS da Vila Tolentino;
N°054/10 – Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel referente ao 2º trimestre de 2010, conforme o Relatório da Comissão 
Permanente de Orçamento e Finanças; 
N°001/11 – Aprovar a indicação para a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde da Assistente Social Sra. Silvana Cesconeto.
N°002/11 – Eleger os seguintes conselheiros para integrar a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para o ano de 2011: Presidente - José Alvanir 
Quevedo de Oliveira (APOS); Vice-Presidente - Joaquim Júnior Borges Ribeiro (APMF); 1º Secretária - Sheila Marcia Eler Vargas (SESAU); 2º Secretário - João 
Maria de Oliveira Lima (ASSEF).
N°003/11 – Aprovar o Relatório Anual de Gestão de 2010 da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR.
N°004/11 – Aprovar a Programação Anual de Saúde 2011 da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR com ressalvas, devendo o Conselho Municipal de 
Saúde encaminhar ofício com os questionamentos a Secretaria Municipal de Saúde para que a mesma preste todas as informações necessárias.
N°005/11 – Aprovar/ratificar a Declaração de realização do cumprimento dos objetivos do Convênio 1690/2008, referente aquisição de medicamentos do 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) de Cascavel/PR.
N°005/11  - Aprovar/ratificar o Convênio 1690/2008 do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) de Cascavel/PR.
N°006/11 – Aprovar o Plano de Ações e Metas de 2011 e a Prestação de Contas do Plano de Ações e Metas de 2010 do Centro Especializado de Doenças 
Infecto-Parasitárias (CEDIP) Cascavel/PR.
N°007/11 – Aprovar o Regulamento da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Cascavel conforme as modificações sugeridas pela Plenária.
N°008/11 – Aprovar que mediante a ausência de manifestação por parte da Associação de Moradores do Distrito de Juvinópolis (não envio de documentos e 
não comparecimento de representante às reuniões do Conselho Municipal de Saúde) seja concedida a Titularidade da Vaga a Associação de Moradores do Bairro 
Coqueiral e a suplência à Associação de Moradores do Distrito de Espigão Azul.
N°009/11 – Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel referente ao 3º trimestre de 2010, conforme o Relatório da Comissão 
Permanente de Orçamento e Finanças, sendo o parecer final: “A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças (COF) do Conselho Municipal de Saúde de 
Cascavel tendo analisado os balancetes financeiros da Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao 3º Trimestre (julho, agosto e setembro) de 2010, utilizando a 
metodologia de acompanhamento da execução orçamentária, e considerando que as despesas apresentadas são todas referentes a gastos com saúde conforme 
recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde, sugere a aprovação da prestação de contas, sem ressalvas, salvo melhor juízo.”
N°010/11 – Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel referente ao 4º trimestre de 2010, conforme o Relatório da Comissão 
Permanente de Orçamento e Finanças, sendo o parecer final: “A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças (COF) do Conselho Municipal de Saúde de 
Cascavel tendo analisado os balancetes financeiros da Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2010, 
utilizando a metodologia de acompanhamento da execução orçamentária, e considerando que as despesas apresentadas são todas referentes a gastos com 
saúde conforme recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde, sugere a aprovação da prestação de contas, sem ressalvas, salvo melhor juízo.”
N°011/11 – Aprovar/ratificar a Declaração de realização dos objetivos do programa do Convênio nº 2718/2007, que visa apoio Técnico e Financeiro para 
aquisição de equipamento e material permanente, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 
N°012/11 – Homologar o Conselho Local de Saúde da Unidade de Saúde do Bairro Guarujá.
N°013/11 – Eleger o Sr. José Domingos Cardoso dos Santos (AMB Clarito) e o Sr. Elves Vieira Rocha (ABEn) para participarem da Reunião Ordinária do Conselho 
Estadual de Saúde (CES/PR)  nos dias 26 e 27 de maio do corrente, em Curitiba/Pr.
N°014/11 – Aprovar o Regimento Interno da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Cascavel.
N°015/11 – Aprovar o Projeto para Qualificar Conselheiros Municipais de Saúde e Conselheiros Locais de Saúde 2011.
N°016/11 – Aprovar o Projeto para Qualificar Conselheiros Municipais e Locais de Saúde, Lideranças e Trabalhadores de Saúde no Controle Social, devendo 
ser novamente discutido pela Comissão de Informação em Saúde e Educação no Controle Social do Sistema Único de Saúde (CIED) para as modificações 
necessárias, sendo a realização em novembro/2011.
N°017/11 – Homologar a indicação do Agente Administrativo Sr. João Luiz Noleto Meira na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde.
N°018/11 – Homologar o Conselho Local de Saúde da Unidade Básica de Saúde do Bairro Pacaembú (3ª Gestão).
N°019/11 – Homologar o Conselho Local de Saúde do Programa Saúde da Família do Distrito de Rio do Salto (1ª Gestão).
N°020/11 – Aprovar que o Sr. José Domingos Cardoso dos Santos participe da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES/PR) no mês de julho de 
2011 representando o Conselho Municipal de Saúde de Cascavel/PR.
N°021/11 – Aprovar o SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde) Semestral e Anual 2010 da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cascavel/PR.
N°022/11 – Eleger o Sr. José Alvanir Quevedo de Oliveira (APOS) e o Sr. João Maria de Oliveira Lima (ASSEF) para participarem da Reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Saúde (CES/PR) nos dias 28 e 29 de julho do corrente, em Curitiba/Pr.
N°023/11 – Homologar o Conselho Local de Saúde da Unidade de Saúde da Família do Distrito de São Francisco.
N°024/11 – Aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2012 da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR.
N°025/11 – Aprovar o credenciamento de 02 (duas) equipes completas do Programa de Assistência e Internação Domiciliar - PAID para Cascavel/PR.
N°026/11 – Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, referente ao 1º trimestre de 2011, conforme o parecer da Comissão 
de Orçamento e Finanças (COF) do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel, que tendo analisado os balancetes financeiros da Secretaria Municipal de Saúde, 
referentes ao 1º Trimestre (janeiro, fevereiro e março) de 2011, utilizando a metodologia de acompanhamento da execução orçamentária e considerando que as 
despesas apresentadas são todas referentes a gastos com saúde, conforme recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde, sugeriu a aprovação da prestação 
de contas, sem ressalvas.



Discurso da CIED - Comissão 
de Informação em Saúde e 
Educação no Controle Social
O tempo passou muito rápido, os trabalhos do CMS de Cascavel e suas comissões foram acontecendo e, ainda 

assim, algumas pendências permaneceram.
A CIED, depois de um início com mudanças na sua composição, focou suas atividades no sonho de um Controle 

Social fortalecido e, na tentativa de construir este sonho, resgatou a proposta da elaboração de informativos para 
nortear usuários, conselheiros e profissionais de saúde, bem como, as transparências das ações realizadas pelo 
CMS.

“ O momento em que vivemos é um momento pleno de desafios.
Mais do que nunca é preciso ter coragem, 

é preciso ter esperanças para enfrentar o presente.
É preciso resistir e sonhar”...

(Iamamotto)

Lilimar N. Mori
 Coordenação CIED

 Conselho Municipal de Saúde
 Capacitação sobre  
 planejamento estratégico


