
Ata da 239ª Reunião Ordinária de 2018 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se no Auditório da 3 

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

pauta. Item 1) Apresentação do Regimento Interno do CMS 2016/2017. Item 2) Eleição da Mesa 5 

Diretora para o Exercício 2018. Item 3) Definição das Comissões Temáticas para a Gestão 6 

2018/19 e Eleição das entidades que irão compor. O Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião 7 

fazendo a verificação de quórum com vinte e dois Conselheiros presentes. 1) Apresentação do 8 

Regimento Interno do CMS 2016/2017. A Sra. Elizete fez apresentação dos tópicos mais 9 

importantes do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de dois mil e dezesseis dois mil 10 

e dezessete para que os novos Conselheiros tomem conhecimento, sendo que na próxima reunião o 11 

será discutido o Regimento para dois mil e dezoito dois mil e dezenove. 2) Eleição da Mesa Diretora 12 

para o Exercício 2018. O Sr. Antonio Vieira Martins indagou a plenária se haveria alguma objeção 13 

em que ele conduzisse o processo de eleição não acontecendo nenhuma manifestação contrária. A 14 

Sra. Elizete fez a leitura do Artigo cinco do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, O 15 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel será coordenado por uma Mesa Diretora, formada entre os 16 

membros titulares e suplentes contemplando os seguintes cargos, Presidente, Vice-Presidente, Primeiro 17 

Secretário e Segundo  Secretário, sendo dois representantes dos usuários,um representante dos 18 

trabalhadores de saúde e um representante dos gestores ou prestadores de serviços de saúde. 19 

Parágrafo primeiro, Os membros da Mesa Diretora serão eleitos na primeira reunião de cada ano através 20 

de inscrições individuais por cargo, realizada em plenária no dia da votação, sendo vedada à inscrição da 21 

mesma pessoa para mais de um cargo. Parágrafo segundo, O mandato será de um ano, podendo haver 22 

reeleição por igual período, Artigo Dez cada entidade titular representado no Conselho Municipal de 23 

Saúde terá direito a um voto a ser exercido pelo membro titular indicado ou na ausência dele pelo 24 

respectivo suplente ficando assegurada ao suplente o direito de voz mesmo com a presença do 25 

respectivo titular, Parágrafo Primeiro o voto será aberto em todas as votações sendo permitida a 26 

justificativa de voto e vedado o voto por procuração. O Sr. Antonio Vieira Martins complementou dizendo 27 

que no Artigo Dezenove fala assim As reuniões do Conselho Municipal de Saúde deverão ser abertas a 28 

participação de quais quer pessoas ou entidade interessada com direito a voz, Parágrafo Único as 29 

manifestações deverão ser sempre feitas no microfone exclusivamente ao ponto em discussão e com o 30 

tempo máximo de três minutos. O Sr. Ney de Souza disse que primeiramente é Conselheiro que a sua 31 

associação o indicou para ser Conselheiro e que hoje mesmo estaria fazendo um ofício da associação 32 

para indicar uma outra pessoa para fazer parte do Conselho pois existe uma Lei que o impede de ser 33 

Conselheiro pelos usuários e a nossa associação de moradores foi eleita como usuária houve essa falha 34 

porque não conhecia essa Lei então a falha é minha e estando prestando serviço ao Município essa Lei 35 

me impede de ser candidato a Presidência desse Conselho hoje também, agradece a cada um que ligou 36 

buscando apoio já tendo participado duas vezes do Conselho essa é a terceira disse ter tido uma visão e 37 

gostaria de depois mesmo estando aqui como usuário não votando mas a entidade vai ter direito ao voto 38 

para que se renove a Mesa a cada dois anos com pessoas novas não precisamos ficar perpetuando na 39 

Mesa se todos prestarem atenção aqui qual o interesse da pessoa permanecer na Mesa por um longo 40 

tempo não trabalhamos a política lá fora de que queremos renovação a cada eleição mesmo assim na 41 

nossa Mesa a minha entidade vai trabalhar nisso nessa gestão para que a gente mexa nesse regimento 42 

e crie alguma coisa assim não há necessidade da pessoa ficar perpetuando ali cada um de nos temos 43 

direito de estar ali e trabalhar com vocês como Presidente da Mesa, agradece a todos que foi pedir voto 44 

disse que foi pedir voto na Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) porque também tem voto aqui para 45 

aqueles que foi pedir voto e quer pedir pois a entidade suplente da sua associação que é do Brasília a 46 

Rosana Anastácio será candidata a Presidente pelo seu grupo. O Sr. Antonio Vieira Martins solicita que 47 

os candidatos a Presidência se manifestem, tendo se manifestado o Sr. João Maria Oliveira Lima 48 

como candidato único. Foi colocada em votação a eleição para o cargo de Presidente do 49 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel, o Sr. João Maria Oliveira Lima (ASSEF) com 50 

dezenove votos a favor, nenhum voto contrário e três abstenções foi eleito Presidente do 51 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel para o ano de dois mil e dezoito. O Sr. Antonio Vieira 52 

Martins solicita que os candidatos a Vice-Presidente se manifestem, tendo se manifestado o Sr. 53 

Mauro Aparecido Giomo como candidato único. Foi colocada em votação a eleição para o cargo 54 

de Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel O Sr. Mauro Aparecido 55 

Giomo (APOFILAB) obteve vinte e um votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma 56 

abstenção sendo eleito para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 57 

Cascavel para o ano de dois mil e dezoito. Foi colocada em votação a eleição para o cargo da 58 

Primeira Secretaria e por vinte e dois votos foi eleito O Sr. Claudio Evaristo Cesar (SESAU). O 59 

Sr. Antonio Vieira Martins solicita que os candidatos para o cargo de Segunda Secretaria se 60 



manifestem, tendo se manifestado a Sra. Rosana Cristina Anastácio e o Sr. Dauri Jandrey. Foi 61 

concedida a palavra aos dois candidatos. A Sra. Rosana disse que já fez parte deste Conselho já 62 

tendo feito muita fiscalização nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) inclusive viagem pro 63 

Estado e é um pouco tinhosa e cobra de quem tiver de cobrar e está como candidata para somar 64 

tendo muito a somar para o Município principalmente com os usuários pede os votos das mulheres e 65 

dos parceiros do Conselho que há conhecem e dos homens também e das mulheres. O Sr. Dauri 66 

Jandrey disse que acompanha o Conselho Municipal de Saúde a nove anos nunca tendo disputado 67 

nenhum cargo agora sendo convidado aceitou tendo disponibilidade de tempo para trabalhar e 68 

gostaria de receber os votos de vocês. Foi colocada em votação a eleição para o cargo de 69 

Segundo Secretário tendo a Sra. Rosana Cristina Anastácio obtido onze votos e o Sr. Dauri 70 

Jandrey obteve treze votos, foi feita uma verificação de quórum tendo vinte e quatro 71 

Conselheiros presentes, ficando eleito para o cargo de Segundo Secretário o Sr. Dauri 72 

Jandrey (PASTORAL DO IDOSO). O Sr. Antonio Vieira Martins agradece a todos pelos dois anos 73 

que ficou como Presidente pede desculpas se alguma vez na condução dos trabalhos na Mesa, mas 74 

que tudo que fez quanto usuário foi para dar a sua contribuição quanto cidadão a entidade continua 75 

participando do Conselho com o Sr. João que é novo no Conselho mas está ai para dar sua 76 

contribuição quanto cidadão também, agradece pela paciência de todos por aguentarem esses dois 77 

anos passados. A Sra. Palmira Rangel comunica que continua sendo Conselheira Estadual como 78 

trabalhadora e temos mais um que sai do nosso Conselho para representar nosso Município junto ao 79 

Conselho Estadual através da UGT que é o Toninho Frentista vamos ter dois para brigar por nós 80 

vamos deixar de ser o patinho feio da história porque estamos sempre perdendo para Londrina e 81 

Maringá de repente no ano que vem ou no próximo tenhamos mais alguns. O Sr. Antonio Vieira 82 

Martins desfaz a Mesa declarando empossada a nova Mesa Diretora. O Sr. João Maria agradece a 83 

eleição diz que é funcionário da Décima Regional sendo a primeira vez que se candidata a 84 

Presidência do Conselho estando desde dois mil e um sempre contribuindo, fiscalizando e esse será 85 

seu lema. 3) Definição das Comissões Temáticas para a Gestão 2018/19 e Eleição das 86 

entidades que irão compor. O Sr. João Maria lembra aos Conselheiros que as discussões mais 87 

importantes se dão nas Comissões fechamos o ano de cinco comissões somente duas funcionando 88 

então se não participa da Comissão para discutir o assunto tentar entender como a Secretaria está 89 

explicando como é, o que eles querem, qual é a Lei que respalda aquela verba a pessoa fica voando 90 

e quer discutir aqui na plenária só que aqui o tempo é mais curto e para os Conselheiros novos é 91 

muito importante participar das Comissões e o Conselho dá uma declaração que você está 92 

participando da reunião é Lei então não precisa se preocupar. Não precisa ser o próprio Conselheiro 93 

que participe das comissões pode ser um membro da sua entidade. Deixam de existir: Comissão de 94 

Acompanhamento da Saúde Mental (CSM), Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Locais 95 

de Saúde (CCLS), Comissão Permanente de Informação em Saúde e Educação no Controle Social 96 

do Sistema Único de Saúde (SUS) (CIED), passando a integrar a Comissão de Informação e 97 

Capacitação, da Saúde Mental e dos Conselhos Locais de Saúde (CISALO). Objetivos: desenvolver 98 

ações para a criação e pleno funcionamento dos Conselhos Locais de Saúde nas Unidades de 99 

Saúde, acompanhar e avaliar a política e os serviços de Saúde Mental e estimular e organizar 100 

processo de educação permanente no Controle Social elaborando boletins informativos, encontros, 101 

cursos, seminários e outros. Periodicidade: conforme demanda. Foi colocado em votação e com 102 

vinte votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foram aprovadas que as 103 

Comissões do Conselho Municipal de Saúde, Comissão de Orçamento e Finanças - COF seja 104 

composta pelas seguintes entidades: Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de 105 

Cascavel – APOFILAB; Sindicato dos Empregados de Empresas de Transportes de 106 

Passageiros Intermunicipal, Interestadual e de Turismo de Cascavel - SINETRAPITEL; 107 

Associação de Moradores do Bairro Neva; Pastoral do Idoso; Conselho Regional de 108 

Administração – CRA; Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social - NUCRESS; 109 

Associação Beneficente Coração de Maria; Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos 110 

do Município de Cascavel – SISMUVEL; Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 111 

Paraná – APP; Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz; e Associação dos Deficientes 112 

Físicos de Cascavel – ADEFICA. Aprovar que a Comissão Intersetorial de Saúde do 113 

Trabalhador - CIST seja composta pelas seguintes entidades: Associação Popular para 114 

Desenvolvimento e Promoção da Saúde – APOS; Associação Brasileira de Enfermagem – 115 

ABEN; Sindicato dos Enfermeiros da Região Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná – 116 

SENFEONSPAR; Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Cascavel 117 

– SISMUVEL, Conselho Regional de Administração - CRA; Sindicato dos Trabalhadores em 118 

Educação Pública do Paraná – APP; Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, 119 

Trabalho, Previdência Social e Ação Social do Estado do Paraná - SINDPREVS; Sindicato dos 120 



Empregados de Empresas de Transportes de Passageiros Intermunicipal, Interestadual e de 121 

Turismo de Cascavel - SINETRAPITEL; e Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social - 122 

NUCRESS. Aprovar que a Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos e Convênios 123 

- CASP seja composta pelas seguintes entidades: União Oeste Paranaense de Estudos e 124 

Combate ao Câncer - UOPECCAN; Associação de Moradores do Bairro Jardim Maria Luiza; 125 

Conselho Regional de Administração – CRA; Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN; 126 

Associação Popular para Desenvolvimento e Promoção da Saúde - APOS; Sindicato dos 127 

Servidores e Funcionários Públicos do Município de Cascavel – SISMUVEL; Associação dos 128 

Servidores do Sistema Único de Saúde do Paraná - ASSEF; Associação de Pais e Amigos dos 129 

Excepcionais - APAE; Conselho Regional de Farmácia - CRF; Sindicato dos Empregados em 130 

Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Cascavel e Região – 131 

SINDEPOSPETRO; Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – APP; 132 

Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel - APOFILAB; Associação de 133 

Moradores do Bairro Santa Cruz e Secretaria de Assistência Social - SEASO. Aprovar que a 134 

Comissão de Informação e Capacitação, da Saúde Mental e dos Conselhos Locais de Saúde - 135 

CISALO seja composta pelas seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores em Educação 136 

Pública do Paraná – APP; Associação Popular para Desenvolvimento e Promoção da Saúde – 137 

APOS; Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Cascavel – 138 

SISMUVEL; Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados 139 

de Petróleo de Cascavel e Região – SINDEPOSPETRO; APMF Colégio Estadual Rio do Salto; 140 

Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA; Sindicato dos Enfermeiros da 141 

Região Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná - SENFEONSPAR; Associação Brasileira de 142 

Enfermagem – ABEN; Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel - 143 

APOFILAB; Pastoral da Saúde; Movimento para Libertação de Vidas – MOLIVI; Associação de 144 

Moradores do Bairro Jardim Maria Luiza; Associação dos Servidores do Sistema Único de 145 

Saúde do Paraná - ASSEF. O Sr. João Maria Oliveira Lima encerrou a reunião e eu, João Luiz 146 

Noleto Meira lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da 147 

Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, vinte e nove de janeiro de dois 148 

mil e dezoito. 149 

 150 

 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

 156 

 157 

João Maria Oliveira Lima                Mauro Aparecido Giomo                  Claudio Evaristo Cesar 158 

  Presidente do Conselho               Vice-Presidente do Conselho              1º Secretária do Conselho 159 

      Municipal de Saúde                         Municipal de Saúde         Municipal de Saúde 160 
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               Dauri Jandrey                                           João Luiz Noleto Meira 166 

                      2ª Secretário do Conselho                              Secretário Executivo do Conselho  167 

                          Municipal de Cascavel                                     Municipal de Saúde  168 


