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O Sistema Único de 

Saúde (SUS) - maior 

política de inclusão social 

do Brasil -nasceu com a 

redemocratização do País 

e comemora, no ano de 

2 0 0 8 ,  2 0  a n o s  d e  

importantes conquistas 

para a população. 

Nesse momento, 

gestores, trabalhadores, 

usuários, conselheiros, 

prestadores de serviços,

entidades e movimentos sociais unem esforços diante 

da missão de fazer cada brasileiro reconhecer a força de 

um sistema universal, que tem o desafio de atendê-lo, 

de forma integral e equânime, em todas as suas 

necessidades de saúde.

A Constituição Federal de 1988 trouxe cidadania 

à população ao estabelecer o direito universal à saúde 

como dever do Estado, permitindo que mais de 70 

milhões de brasileiros que não tinham emprego formal e 

carteira assinada, ou sem condições de pagar por 

serviços privados, passassem a ter acesso aos 

cuidados à saúde, pois estavam restritos à caridade e à 

filantropia, por falta de atendimento e assistência 

adequados.

O Brasil partiu de um sistema centralizado, 

privatizado e focado na atenção médico-hospitalar, para 

o Sistema Único de Saúde: um sistema universal, 

descentralizado, participativo, com controle social, 

baseado em um conceito ampliado de saúde, 

prevenção e atenção que propõe tratar da qualidade de 

vida com promoção, prevenção e atenção (e não 

somente da doença) e que atende a todos os brasileiros 

sem distinção.

Temos, hoje, um 
m o d e l o  c o n s t r u í d o  
c o l e t i v a m e n t e ,  c o m  
responsabilidade nas três 
esferas de governo e com a 
participação dos diversos 
setores da sociedade 
rep resen tados  pe l os  
conse lhos  de  saúde  
municipais, estaduais e 
nacional. 

O SUS modificou 
o paradigma da inclusão 
social, agregando em seu

arcabouço os atributos de qualificação e humanização; 
iniciou uma profunda reforma do Estado brasileiro e é 
referência para outras políticas públicas (...).

Contudo, 20 anos de avanços não escondem 
que o SUS precisa ser ainda mais qualificado e eficiente. 

Superar o problema do subfinanciamento é um 
importante desafio a ser enfrentado, que envolve a 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 e a 
participação adequada e estável da receita pública no 
financiamento da saúde. 

Além disso, diminuir a dependência que tem do 
setor privado/contratado por meio do fortalecimento da 
rede pública e estatal, profissionalizar a gestão e 
gerência dos serviços a partir dos seus próprios 
quadros, estabelecer uma política de valorização dos 
trabalhadores com reais perspectivas de carreira e 
investir fortemente na estruturação e valorização da 
atenção primária e multi-profissional, fortalecendo-se 
concomitantemente a participação social, que tem sido a 
sustentação do SUS, são mudanças que exigem a 
atuação efetiva de cada segmento envolvido no sistema 
e um intenso controle social. Mudanças que estão na 
agenda de quem ajudou a criar o Sistema Único de 
Saúde e de quem tem lutado por ele nesses 20 anos (...). 

Brasília/DF, 5 de agosto de 2008.
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O dia 05 de outubro de 

2008 foi uma data especial 

porque comemoramos 20 

anos da promulgação da 

Constituição do Brasil, e 

também da criação do

Sistema Único de Saúde – SUS, que foi a maior conquista do 

povo brasileiro como política de inclusão social, tanto pela 

luta travada para inseri-lo na carta magna quanto pelo que 

ele representa ao processo de construção da democracia. O 

SUS trouxe cidadania ao povo brasileiro porque definiu a 

saúde como direito de todos e dever do estado.

Através do SUS pelo princípio do Controle Social 

começamos ainda que timidamente a construir um novo 

modelo de democracia baseada na participação popular. Os 

conselhos de saúde são fundamentais neste processo de 

incentivo para que o povo brasileiro, ainda acostumado ao 

julgo da ditadura militar, comesse a se libertar e ensaiar o 

exercício democrático.

Em Cascavel temos um orçamento anual de quase 

setenta milhões de reais para saúde o que representa mais 

de 25% do total de gastos públicos municipais. No entanto o 

que diferencia este gasto dos demais é a existência da 

previsão legal garantindo que a população fiscalize a 

aplicação desses recursos através do Conselho Municipal 

de Saúde, portanto, é de suma importância a participação 

popular para efetivarmos o controle social. 

A luta para garantir um atendimento digno à saúde 

em nossa cidade, que iniciou-se com a criação do Conselho 

no ano de 1991, estende-se até os dias de hoje e será 

necessário muitos esforços do movimento popular no 

sentido de construir uma forte mobilização do povo para 

defender o Sistema Único de Saúde.

Composição do CMS
Conselheiros do segmento dos trabalhadores e profissionais de saúde:
Antonio Carlos Koslowski - SISMUVEL
Palmira Aparecida Soares Rangel - SISMUVEL
Marlene de Jesus Alves da Costa - SINDPREVS
Neide Gonzales - SINDSAUDE
João Dalmiro de Moraes - ASSEF
Sidinei Aparecido dos Santos - SINTEOESTE
Cleunice Soares de Melo Favreto - APROSSC
Rosani da Rosa Bendo - APROSSC
Elves Vieira Rocha - ABEn
Manoela de Carvalho - ABEn
Laís Priscila Fagherazz Caramori - AFIC
Lílian Magda de Macedo - CRP
Conselheiros do segmento dos prestadores de serviços de saúde:
Sérgio Moacir Fabriz - HUOP
Alexandre Anziliero Fritzen - HUOP
Audrey Regina Horochoski - UOPECCAN
Carla Jans Alves - UOPECCAN
Conselheiros do segmento dos gestores de saúde:
Reginaldo Roberto Andrade - SESAU
Mirian Ramos Fiorentin - SESAU
Marcos Antonio Tomasetto - 10ª Regional de Saúde
Rosa Ani Heinzmann - 10ª Regional de Saúde

Presidente: Antonio Carlos Koslowski
Vice-Presidente: Elson Gomes da Silva
1º Secretário: Mirian Ramos Fiorentin
2º Secretário: Lúcia de Oliveira

Conselheiros do segmento de usuários de serviços de saúde:
Suely Rodrigues de Souza Inácio - Ass. Benef. Coração de Maria
José Alvanir Quevedo de Oliveira - APOS
Priscila C. Marcondes Boeno - APMF Esc. Mul. José H. Teixeira
Carlos Donizetti R. da Silva - APMF Col. Est. H. Castelo Branco
José Francisco Ferreira - Pastoral da Criança
Salete Emmert Simões - Pastoral da Criança
Elson Gomes da Silva - Grupo Expressões
Aline Fernanda Kechi - ANOBEXO
Alceu Lima Praxedes - ADEFICA
Benedito Miguel Monteiro - ADEFICA
Laerson Vidal Matias - AP-LER
Mauro Aparecido Giomo - APOFILAB
Antônio Vieira Martins - SINDEPOSPETRO
Antônio Marques da Silva - SINDEPOSPETRO
Geraldo Kaminski - SEEB
Antonio Ribas Maciel Junior - SEEB
Lúcia de Oliveira - AMB Santo Onofre
Sebastião Ribeiro dos Santos - AMB Parque São Paulo
João Luiz de Araújo - AMB Floresta
AMB Morumbi - Valdir Brizola
AMB Morumbi - José Carlos da Costa

Secretaria Executiva do CMS:
Elizete Sodoski - Assistente Social
Marly Ungareti Domingos - Assistente Social
Harley Fabiano Coutinho - Agente Administrativo

             Mês:      Dia:

          Janeiro               26       

    Fevereiro         16

     Março              16

     Abril         13

       

Obs: As reuniões são realizadas às 17:30hs no auditório da 

Prefeitura Municipal de Cascavel, abertas à participação de todos.

Calendário de Reuniões do CMS

Mensagem 
do

Presidente

 Muitos são os ataques que o SUS sofre, 
principalmente pela iniciativa privada que com seus planos 
de saúde particulares, têm evidenciado cada vez mais a 
contradição implícita, inclusive na lei, que além de permitir a 
participação da iniciativa priva no SUS, ainda não prevê a 
dedicação exclusiva dos profissionais que cuidam da saúde 
do povo, como mecanismo de proteger o SUS.

Precisamos da força do movimento popular para 
articular o Conselho Municipal de Saúde de forma planejada 
e organizada para cumprir com seu papel, é preciso avançar 
ainda mais, grandes batalhas nos esperam, uma delas será 
a regulamentação e efetivação da EC 29, outra é 
constituirmos uma ampla mobilização das forças populares 
para fortalecimento efetivo do controle social.

Pois bem, façamos uma reflexão das conquistas e 
avanços do SUS ao longo destes 20 anos e continuemos a 
nossa árdua tarefa de despertar o povo de Cascavel para a 
realidade chamada Sistema Único de Saúde que graças à 
luta de muitos que como eu são apaixonados pela causa e 
entrincheirados no conselho, defendem de forma 
intransigente os seus princípios. Vamos em frente 
continuemos tentando, pois como disse o grande líder negro 
Martin Luther King: “É melhor tentar e falhar que ocupar-se 
em ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que 
nada fazer...” 

Antonio Carlos Koslowski

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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O processo de consolidação 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) observado ao longo de 
seus 20 anos estabelece

como desafio para suas

instancias gestoras a garantia da qualidade da atenção 
prestada aos seus usuários. 

No contexto da Atenção Básica em Saúde, a melhoria 
da qualidade aponta para a reorganização das ações, 
delineadas a partir do conhecimento da realidade local, das 
necessidades de saúde e da melhor definição de 
competências e responsabilidades.

Assim, os esforços para a reorganização e o 
desenvolvimento da atenção básica em saúde devem apontar 
para o redirecionamento do modelo de atenção, buscando a 
integralidade da assistência no âmbito de um sistema que é 
constituído por uma rede hierarquizada e regionalizada e 
resguardando, sempre, o preceito da autonomia dos 
municípios no processo de descentralização e o cumprimento 
dos demais princípios – universalidade, equidade, 
integralidade, intersetorialidade e participação popular.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é por natureza, um 
sistema cooperativo. Parte de suas deficiências pode ser 
creditada à incompreensão desse fato. As responsabilidades 
sanitárias são, necessariamente, compartilhadas, pois os 
problemas e as oportunidades, as doenças e os riscos, não 
estão circunscritos às fronteiras dos municípios ou dos estados 
e, muitas vezes, nem mesmo do país. É preciso insistir nessa 
dimensão da responsabilidade compartilhada, de modo a 
fortalecer essa ação conjunta, por meio das instancias de 
negociação e pactuação do Sistema e por meio do 
cumprimento do papel de cada um, inclusive no que diz 
respeito aos recursos financeiros.

Acreditar no Sistema Único de Saúde (SUS) não é 
mais acreditar em um sonho. Os indicadores de saúde 
mostram a sua eficácia e, se compararmos com países em 
situação semelhante a do Brasil, vemos que a solução que 
adotamos é a que permite maior acesso e equidade. Vamos 
superar as dificuldades que ainda fazem com que o cidadão 
não seja atendido na dimensão de suas necessidades, mas 
para isso, é preciso que todos tenham consciência de suas 
responsabilidades compartilhadas.

Reginaldo Roberto Andrade 

Secretário Municipal de Saúde 

Mensagem do
Secretário A Comissão Permanente de Informação em Saúde 

e Educação no Controle Social do Sistema Único de Saúde 
– CIED vem desenvolvendo durante o ano de 2008 dois 
Projetos de Qualificação, tendo como público alvo os 
Conselheiros Municipais e Locais de Saúde, Lideranças e 
Trabalhadores de Saúde. 

O Projeto para Qualificar Conselheiros Municipais e 
Locais de Saúde ocorre a cada dois meses nas reuniões do 
Conselho Municipal de Saúde, nestas datas as reuniões do 
Conselho contempla na primeira hora o momento de 
qualificação e na segunda hora da reunião segue assuntos 
da pauta.

Durante esse ano foram desenvolvidos os 
seguintes temas na qualificação para os conselheiros: 
Mês de janeiro - Tema: O Controle Social 
Facilitador: José Eri de Medeiros - Coordenador da 
Comissão de Educação Permanente do Controle Social 
Conselho Nacional de Saúde;
Mês de junho - Tema: Atuação do Conselho de Saúde  
Facilitador: Manoela de Carvalho – Enfermeira Mestre em 
Saúde Coletiva pela UEL, Docente do Curso de 
Enfermagem da UNIOESTE, Conselheira Municipal de 
Saúde;
Mês de agosto - Tema: Pactos pela Saúde – Facilitador: 
Arlene Bernini Muzzolon – Assistente Social Mestre em 
Ciências Sociais, Coordenadora da Divisão de Assistência 
a Saúde da 10ª Regional de Saúde;
Mês de outubro - Tema: Movimento Popular da Saúde - 
MOPS – Facilitador: Antonio G. N. Neto – Presidente CES.

Outra qualificação também desenvolvida pela 
Comissão Permanente de Informação em Saúde e 
Educação no Controle Social do Sistema Único de Saúde – 
CIED em conjunto com Grupo Estudo de Assistentes 
Sociais da Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde vem 
ocorrendo com a execução do Projeto para Qualificar 
Conselheiros Locais de Saúde, Lideranças e Trabalhadores 
de Saúde no Controle Social. 

Esse Projeto está sendo desenvolvido nas 
Unidades de Saúde e aborda, em dois módulos, os 
seguintes temas: Saúde Pública e Controle Social. As 
Unidades de Saúde que já desenvolveram esse Projeto 
são: UBS Santa Felicidade, Claudete, Aclimação, 
Cataratas, Faculdade e USF São João, qualificando 
aproximadamente 145 pessoas.

Comissões  Temáticas  do CMS

R e s o l u ç õ e s
Resolução n° 032 - Aprova Cartilha Instrutiva de Conselhos 
Locais de Saúde, sua impressão e realização de Evento para 
que seja trabalhado seu conteúdo.

Resolução n° 034 -  Aprova a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias)  para 2009.

Resolução n° 035 - Aprova o Relatório do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
referente ao 1º semestre de 2008.

Resolução n° 036 – Homologa o Conselho Local de Saúde da 
Unidade Básica de Saúde São Francisco.

Resolução n° 037 - Aprova que a Secretaria de Saúde adote 
medidas eficientes para o planejamento, controle, distribuição 
e aquisição dos medicamentos destinados às Unidades 
Básicas de Saúde.

Resolução nº 015 - Aprova o SIOPS 2007 (Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde).

Resolução nº 

Resolução nº 

019 - Homologa o Conselho Local de Saúde 
de São Salvador (2ª Gestão).

025 - Aprova os projetos da  UOPECCAN, 
beneficiando a região oeste do Paraná. 

Resolução n° 026 - Aprovar o Protocolo Municipal de 
Atendimento Odontológico.

Resolução n° 029 - Elege conselheiros para participarem da 
XV Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, em 
Brasília/DF.

Resolução n° 030 - Elelge conselheiros para participarem da 
IV Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, em 
Curitiba/PR.
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Tiragem: 7.000 exemplares / Distribuição gratuita e dirigida.
Endereço CMS: Av. Brasil, 7482 - Centro - Cascavel Pr.
Telefones: (45) 3321-2142/2143 Fax: (45) 3321-2183

E-mail: cms@cascavel.pr.gov.br
Site: www.cascavel.pr.gov.br/conselhodesaude

Conselho Editorial sob a responsabilidade da Secretaria Executiva do CMS e Comissão Permanente de Informação em Saúde e Educação no 
Controle Social do SUS: Maria de Lourdes R. Vicente; Ivone da Silva Queiroz; João Mendes de Oliveira Neto; Benedito Miguel Monteiro; Moacir 
Miquelussi da Silva; Harumi Tateiva; Vanderlucia B. Cardoso; Rosani da Rosa Bendo; Elson Gomes da Silva; Sonia Ap. R. de Andrade; Elfrida A. 
Koroll; Rosli M. Bruning; Adriana F. Farias; Nedi Barasuol; Ricieri D’Estefani Júnior; Lais Priscila Caramori; Rosangela Barabás e Ilda Ignácio Neves.

Conselhos Locais de Saúde

No município de Cascavel além do Conselho 
Municipal de Saúde existem também os Conselhos Locais de 
Saúde, que são organizados na área de abrangência das 
unidades de saúde.

O Conselho Local de Saúde é uma instância 
colegiada de caráter permanente, deliberativo, consultivo e 
fiscalizador das ações e serviços na área de abrangência da 
unidade básica de saúde. As atribuições do Conselho Local 
de Saúde são: “propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar as 
atividades das unidades básicas de saúde e os serviços 
prestados à população; participar da elaboração e aprovar o 
Planejamento Local de Saúde; participar da organização da 
Conferência Local de Saúde e Pré-Conferência Municipal de 
Saúde” (Resolução 051/07 do Conselho Municipal de Saúde 
de Cascavel).

O Conselho Local de Saúde é composto por 
entidades da área de abrangência das unidades de saúde 
como: Associações de Moradores, Associação de Pais, 
Mestres e Funcionários – APMF, Pastoral da Criança, etc, por 
entidades de trabalhadores de saúde, pela secretaria de 
saúde e prestadores de serviços de saúde.

Atualmente em Cascavel existem 09 (nove) 
Conselhos Locais instituídos que são: Conselho Local de 
Saúde Los Angeles, Conselho Local de Saúde São Francisco 
de Assis, Conselho Local de Saúde São Salvador, Conselho 
Local de Saúde Canceli, Conselho Local de Saúde 
Aclimação, Conselho Local de Saúde Guarujá, Conselho 
Local de Saúde Pacaembu, Conselho Local de Saúde 
Faculdade e Conselho Local de Saúde Claudete.

Os Conselhos Locais de Saúde tem reuniões 
mensais que são abertas a participação da comunidade. Se 
no seu bairro tem Conselho Local de Saúde informe-se sobre 
as datas das reuniões e participe!

Mas, se na sua comunidade ainda não tem Conselho 
Local de Saúde entre em contato com a unidade de saúde 
para juntos iniciar esse processo e procure também o 
Conselho Local de Saúde para assessoria, pois esse é um 
espaço importante para participação de trabalhadores de 
saúde e comunidade.
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Seminário de Qualificação 

no Controle Social
Para finalizar as qualificações de 2008 a 

Comissão Permanente de Informação em Saúde e 
Educação no Controle Social do Sistema Único de 
Saúde – CIED organizou um Seminário de 
Qualificação no Controle Social para discutir com 
lideranças, conselheiros municipais e locais de 
saúde a Participação Popular com ênfase na 
Conferência Municipal de Saúde que ocorrerá 
novamente em 2009. 

Para abordar esses temas foram convidados 
o Professor da Rede Estadual de Ensino Enio 
Rodrigues da Rosa e a Enfermeira Docente do Curso 
de Enfermagem da UNIOESTE Manoela de 
Carvalho.

Neste Seminário destacou-se também o 

Plano de Saúde e as possibilidades de atuação do 

Conselho no acompanhamento deste instrumento

de gestão. Esses temas foram abordados pelo Enfermeiro

 Diretor de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde Rubens 

Griep e pelo Conselheiro Municipal de Saúde Laerson Vidal 

Matias.O Seminário contou também no momento cultural com 

a apresentação da Peça Teatral sobre a Lei Maria da Penha, 

pelo 3º ano do Curso de Serviço Social da Faculdade Itecne.

Para finalizar o Seminário definiram-se com a 

Plenária algumas Estratégias para Organização das Pré-

conferências e Conferências de Saúde de 2009.

A Comissão Organizadora considerou excelente a 

participação e interação dos presentes no Seminário com os 

temas apresentados, fator este que possibilitou 

esclarecimentos, orientações e direcionamento para uma 

maior efetivação do Controle Social no Sistema Único de 

Saúde – SUS.

Seminário do Movimento Popular de Saúde – MOPS

Aconteceu em Cascavel o primeiro Seminário do 
Movimento Popular de Saúde - MOPS, no dia quatorze de 
novembro do corrente ano, no Plenário da Câmara Municipal 
de Cascavel. O Movimento Popular de Saúde tem como 
objetivo principal construir e fortalecer a política organizativa 
e participativa, dedicando-se à luta pela saúde em defesa da 
vida, bem como articular, fortalecer e resgatar experiências 
de práticas alternativas em saúde. 

A Mesa Temática do Seminário teve a presença do 
Facilitador Sr Livaldo Bento – Coordenador Estadual do 
MOPS/PR com o tema: Histórico do MOPS e a Articulação no 
Estado e Brasil e do Facilitador o Sr Antonio Carlos Koslowski 
- Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel, 
abordando o tema Representatividade e o Controle Social. O 
evento contou também com a participação do Presidente do 
Grupo Expressões Elson Gomes da Silva apresentando um 
Relato de Experiência.  

Dentre as propostas levantadas no Seminário 
podemos citar:

· Realização de reunião no mês de março de 2009 
com lideranças, Conselhos Locais de Saúde, Grupo 
de Idosos, Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança, 
entre outros para organizar o Evento de Mobilização 
do Dia da Saúde (7 de Abril); 

· Levantamento sobre o que existe de ações 
populares voltadas para a saúde nas áreas de 
abrangência das Unidades de Saúde;

· Definição de calendário para os encontros do MOPS 
em Cascavel. 
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