
Ata da 237ª Reunião Ordinária de 2017 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se no Auditório da 3 

Prefeitura Municipal de Cascavel, em reunião ordinária o Conselho Municipal de Saúde, sendo a 4 

pauta. Item 1) Expediente Interno. 1.1) Aprovar Ata nº 236, de 16 de outubro de 2017. 2) Ordem 5 

do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Homologar a Resolução Ad Referendum nº 046/2017 que 6 

aprova o incentivo financeiro para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. 2.1.2) 7 

) Homologar a Resolução Ad Referendum nº 047/2017 que aprova o incentivo financeiro para 8 

os serviços de atenção primária. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre autorização para captação de 9 

recursos financeiro conforme as Resoluções SESA nº 604/2015 e nº 169/2016 e nº 199/2016. 10 

2.1.4) Homologar Conselho Local de Saúde do bairro Nova Cidade. 2.1.5) Eleger Conselheiro 11 

para o Plano de Trabalho da Política de Atenção Integral a Saúde do Adolescente em Conflito 12 

com a Lei. 2.1.6) Eleger Conselheiro titular e Conselheiro suplente para a Reunião do CES/PR. 13 

2.1.7) Discutir e deliberar sobre a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre 2017. 3. Discussão 14 

Temática: 3.1) Discutir sobre diminuição de serviços e recursos humanos no HUOP. 4. 15 

Informes Gerais. O Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às dezessete horas e quarenta e oito 16 

minutos fazendo a verificação de quórum com catorze Conselheiros presentes. 1) Expediente 17 

Interno. 1.1) Aprovar Ata nº 236, de 16 de outubro de 2017. Foi colocado em votação e com 18 

treze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata 19 

duzentos e trinta e seis de dezesseis de outubro de dois mil e dezessete. 2.1) Para 20 

Deliberação. 2.1.1) Homologar a Resolução Ad Referendum nº 046/2017 que aprova o 21 

incentivo financeiro para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Foi colocado 22 

em votação e com treze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 23 

homologada a Resolução Ad Referendum número quarenta e seis de dois mil e dezessete que 24 

aprova o incentivo financeiro para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. 2.1.2) 25 

) Homologar a Resolução Ad Referendum nº 047/2017 que aprova o incentivo financeiro para 26 

os serviços de atenção primária. Foi colocado em votação e com treze votos favoráveis 27 

nenhum voto contrário e uma abstenção foi homologada a Resolução Ad Referendum número 28 

quarenta e sete de dois mil e dezessete que aprova incentivo financeiro para os serviços de 29 

atenção primária. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre autorização para captação de recursos 30 

financeiro conforme as Resoluções SESA nº 604/2015 e nº 169/2016 e nº 199/2016. O Sr. 31 

Claudio disse que o objetivo e dar celeridade ao processo de captação de recursos conforme as três 32 

Resoluções do Governo do Estado que são a seiscentos e quatro de dois mil e quinze a cento e 33 

sessenta e nove de dois mil e dezesseis e a centos e noventa e nove de dois mil e dezesseis 34 

algumas com validade de quatro anos que repassam recursos para os Municípios para alguns fins e 35 

quando saem essas Resoluções do Governo do Estado dizendo que vão liberar recursos às vezes 36 

temos muito pouco tempo para fazer a captação desses recursos e com o objetivo de fazer um 37 

planejamento de longo prazo ou de médio prazo então solicitamos para que esse Conselho autorize 38 

a fazer essa captação de recursos de forma que não possamos correr o risco de em tempo hábil 39 

juntar toda a documentação necessária e uma das necessidades é autorização prévia do Conselho 40 

para fazer a captação de recursos queremos seguir com o objetivo de cada vez que tiver a 41 

possibilidade de captação de recursos a Resolução seiscentos e quatro é para a aquisição de 42 

equipamentos a Resolução cento e noventa e nove é para a construção e ampliação de unidades de 43 

saúde e a cento e sessenta e nove que disciplina o repasse de incentivo financeiro para o transporte 44 

sanitário o objetivo é solicitar ao Conselho que conceda essa autorização para que possamos agilizar 45 

o processo de captação desses recursos que são finitos e as necessidades quase que infinitas por 46 

isso precisamos fazer esse planejamento e aqueles que chegam primeiro com toda a documentação 47 

tem maior possibilidade de conseguir esses recursos financeiros queremos fazer um planejamento 48 

para que cada vez que sair uma Resolução do Estado para captar recursos nesses itens já 49 

estejamos com toda a documentação pronta e captar esses recursos porque muitas vezes não tem 50 

tempo hábil para esperar a próxima reunião do Conselho com toda essa burocracia que precisamos. 51 

O Sr. Santo Savi indaga onde busca esses recursos. O Sr. Elves disse que gostaria que fosse 52 

informado quais os municípios acima de duzentos e cinqüenta mil habitantes que dá essa carta 53 

branca para a Secretaria estar vinculando esses recursos sem passar pelo Conselho. O Sr. Helio 54 

disse que deve passar pela Comissão de Orçamento e Finanças (COF)  não dá para dar carta 55 

branca e que o papel do Conselheiro é esse. O Sr. Nei indaga se é como se fosse uma carta branca 56 

para captar recursos. O Sr. Rubens Griep disse que o que fez tomar essa decisão foi que antes de 57 

um feriado prolongado foi recebida uma demanda de trezentos e quarenta e cinco mil que foi essa 58 

feita o Ad Referendum tendo três dias para apresentar uma ata do Conselho dizendo que aprovava 59 

projetos com base nessas deliberações uma Ad Referendum dizendo que o Conselho aprovava 60 



aqueles equipamentos e toda a documentação conseguimos com muito choro segurar parte dessa 61 

documentação em Curitiba para não perder o recurso nós precisamos de uma ata dizendo que a 62 

Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) faça projetos podendo pleitear recursos com base nessas 63 

Resoluções são recursos fundo a fundo não temos que devolver eles em momento algum, o 64 

Deputado Adelino conseguiu recursos para construção de uma Unidade no Tarumã o Secretário de 65 

Saúde concordou em liberar os recursos para essa Unidade provavelmente essa documentação virá 66 

daqui uns quinze a vinte dias então o arquiteto reúne a documentação e precisa ter uma ata dizendo 67 

que o Conselho de Saúde aprova que apresentemos projetos para captar dinheiro para a unidade 68 

saúde nova e ainda vai precisar de uma deliberação do Conselho que provavelmente não vai dar 69 

tempo para a próxima reunião a sugestão é que tenhamos uma ata que coloque a autorização para 70 

que a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) capte recursos nessas Resoluções e que compete a 71 

Mesa Diretora emitir Resoluções Ad Referendum que vão ser passadas aqui como essas duas para 72 

que não percamos recursos para não criar um problema maior e quando pedirem documentação 73 

vamos solicitar à Mesa Diretora uma Resolução Ad Referendum que volta para o Conselho aprovar. 74 

Seria essa a Proposta. O Sr. Santo Savi disse que depois que os recursos vêm cabe a Comissão de 75 

Orçamento e Finanças (COF) fiscalizar aonde o dinheiro foi gasto, se for feito informe dos recursos 76 

captados ao Conselho não tem nada contra. O Sr. Mauro Giomo propõe que aprove a solicitação e 77 

que cada vez que for captar recursos dentro dessas três Resoluções fazer um Ad Referendum de 78 

cada captação e passe pelo Conselho para aprovação e se for aprovado a Mesa já vai estar 79 

autorizada a fazer Ad Referendum para essas três Resoluções se forem outras tem que passar de 80 

novo pelo Conselho se esses dois de hoje não fossem aprovados o que iria fazer. O Sr. João Maria 81 

disse que quando há necessidade o Conselho nunca negou se for aprovado o que estão solicitando 82 

ai toda vida vai ser Ad Referendum porque primeiro eles vão encaminhar e depois vamos ficar 83 

sabendo o que foi pleiteado então não custa nada vir para o Conselho porque a função do Conselho 84 

é essa saber se está vindo dinheiro para comprar uma cadeira ou outro equipamento qualquer é 85 

interessante a captação mas informar antes ao Conselho se o prazo for curto como estão dizendo e 86 

correr risco de perder os recursos é só solicitar o Ad Referendum à Mesa Diretora que não vai se 87 

negar a fazer só que já adiantar o próximo recurso que vir já está autorizado é meio estranho. O Sr. 88 

Rubens Griep disse que a ata não elimina a necessidade de uma deliberação todas as vezes que 89 

encaminhar um projeto vai precisar de uma deliberação do Conselho a ata elimina só uma etapa da 90 

captação que é a autorização para captar recursos deixando mais transparente ainda consta em ata 91 

que se apresenta e pleiteia aqui captação de recursos com base nessas três resoluções e que em 92 

havendo prazo dentro do previsto pelo Estado siga o trâmite normal da pauta e apresentação no 93 

Conselho em não havendo o prazo a Mesa Diretora está autorizada a fazer o Ad Referendum e 94 

depois vem para aprovação. Foram colocadas em votação duas propostas a proposta um é que 95 

o Conselho Municipal de Saúde autoriza a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) a captar 96 

recursos através de projetos das Resoluções da SESA seiscentos e quatro dois mil e quinze 97 

cento e sessenta e nove dois mil e dezesseis e cento e noventa e nove dois mil e dezesseis e 98 

tendo tempo hábil segue o trâmite normal  e não tendo tempo hábil faz Ad Referendum a 99 

proposta dois é que continue como sempre foi informando antes ao Conselho se o prazo for 100 

curto é solicitado Ad Referendum, com seis votos favoráveis para a proposta um e sete votos 101 

para a proposta dois não houve abstenções fica rejeita a proposta ficando como está. 2.1.4) 102 

Homologar Conselho Local de Saúde do bairro Nova Cidade. Foi colocado em votação e com 103 

onze votos favoráveis nenhum voto contrário e três abstenções foi homologado o Conselho 104 

Local de Saúde do bairro Nova Cidade. 2.1.5) Eleger Conselheiro para o Plano de Trabalho da 105 

Política de Atenção Integral a Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei. Foi colocado em 106 

votação e com treze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 107 

aprovado que o Sr. José Alvanir Quevedo de Oliveira como titular e o Sr. Hélio Haerdrich 108 

Souto como suplente representem o Conselho Municipal de Saúde na elaboração, revisão e 109 

acompanhamento do Plano de Trabalho da Política de Atenção Integral a Saúde do 110 

Adolescente em Conflito com a Lei. 2.1.6) Eleger Conselheiro titular e Conselheiro suplente 111 

para a Reunião do CES/PR. Foi colocado em votação e com doze votos favoráveis nenhum 112 

voto contrário e uma abstenção foi aprovado que o conselheiro Sr. Elves Vieira Rocha como 113 

titular participe da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR no 114 

mês de Dezembro de dois mil e dezessete estando o Sr. João Maria de Oliveira Lima eleito na 115 

qualidade de suplente. 2.1.7) Discutir e deliberar sobre a Prestação de Contas do 2º 116 

Quadrimestre 2017. A Sra. Luciane fez uma apresentação sobre a prestação de contas tendo sido 117 

lido o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) aprovando a prestação de contas. Foi 118 

colocado em votação e com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma 119 

abstenção foi aprovada a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 120 



segundo Quadrimestre de dois mil e dezessete. 3. Discussão Temática: 3.1) Discutir sobre 121 

diminuição de serviços e recursos humanos no HUOP. Foi retirado de pauta. 4. Informes Gerais. 122 

4.1) Feito informe sobre a segunda  reunião da Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de 123 

Projetos (CASP) para discutir o Plano Municipal de Saúde dois mil e dezoito dois mil e vinte um e a 124 

PAS dois mil e dezoito foram convidados todos os Conselheiros para participar no dia vinte e sete de 125 

novembro no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). 4.2) Feito informe sobre a 126 

compra de Projetor para o Conselho Municipal de Saúde com uma verba carimbada do Estado que 127 

veio em dois mil e quinze. O Sr. Rubens Griep disse que o Estado orientou que com a sobra dessa 128 

verba poderia se comprar outras coisas para o Conselho. 4.3) O Sr. Elves informou que alguns 129 

usuários para realizar exames gastro de colonoscopia tem uma avaliação pré anestésica e se esse 130 

paciente é maior de sessenta e cinco anos tem que fazer uma avaliação com anestesista e está 131 

tendo dificuldade de realizar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que é um convênio com o 132 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP) e os prestadores estão exigindo 133 

esse exame e na folha de autorização já está escrito pré avaliação anestésico  solicita que a Mesa 134 

Diretora fizesse um encaminhamento para a Secretaria como está esse andamento e nos exames 135 

que estão saindo o telefone do prestador está desatualizado a clínica está com o telefone errado e as 136 

pessoas perdem o exame porque não sabe nem aonde fica a clínica. 4.4) O Sr. Antonio Vieira 137 

Martins fez informe sobre as inaugurações no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). 138 

4.5) O Sr. Sidnei informou que a UTI pediátrica foi reformada uma ala totalmente nova a briga agora 139 

é pelos servidores e equipamentos com alguns já funcionando.O Sr. Antonio Vieira Martins encerrou 140 

a reunião às dezoito horas e quarenta minutos e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente Ata 141 

que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal 142 

de Saúde, assinada. Cascavel, vinte de novembro de dois mil e dezessete.  143 
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