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1 INTRODUÇÃO 

 

 A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Cascavel foi realizada nos dias 27 e 

28 de julho de 2007, nas dependências da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE), conforme programação disposta no Anexo 1. Nesta 

Conferência houve participação de representantes dos segmentos dos usuários; 

trabalhadores de saúde; prestadores de serviço de saúde; da administração pública 

bem como observadores e convidados. 

 Esta Conferência teve como tema: Saúde e Qualidade de Vida: Política de 

Estado e Desenvolvimento, constituindo-se em um fórum de debates acerca da 

situação de saúde, bem como da política municipal de saúde, a fim de propor as 

diretrizes para a sua organização, contribuindo para a construção do Sistema Único 

de Saúde no município. 

 Para abordar o tema da 8ª Conferência Municipal de Saúde foi convidado 

para conferencista Dr. José Ivo dos Santos Pedrosa, porém por problemas de 

transporte o mesmo não se fez presente, consequentemente não sendo realizada a 

Conferência Magna. Para evitar maiores alterações na programação o Diretor do 

Departamento de Atenção à Saúde Enfermeiro Rubens Griep explanou sobre 

Sistema Único de Saúde (SUS) e os Serviços de Saúde do Município. 

 Para organização da 8ª Conferência Municipal de Saúde foi eleita uma 

Comissão Organizadora (Anexo 2), tendo como suporte a Secretaria Executiva do 

Conselho Municipal de Saúde. Posteriormente a Comissão Organizadora nominou 

as subcomissões de trabalho (Anexo 3), as quais tiveram seus membros indicados 

pela Secretaria de Saúde. 

 Foram realizadas 33 Pré-conferências de Saúde, sendo 31 de Usuários, 

organizadas de acordo com a área de abrangência das UBS/USF, 01 de 

Prestadores de Serviços de Saúde e 01 de Trabalhadores de Saúde, conforme 

cronograma disposto no Anexo 4. Para as Pré-conferências de Saúde foi proposto 

que se abordasse o tema da Conferência, bem como, que se realizasse uma 

apresentação dos serviços prestados nas Unidades de Saúde no âmbito local, e 

também uma discussão sobre a situação atual de saúde e o levantamento de 

propostas para a Conferência Municipal, sendo estas divididas por eixos temáticos 

para apreciação e deliberação dos participantes na Conferência. 
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 Durante as Pré-conferências foram eleitos os delegados titulares e suplentes, 

representantes do segmento dos Usuários, dos Prestadores de Serviços de Saúde e 

Trabalhadores de Saúde, além de serem indicados posteriormente os delegados 

representantes da Administração Pública municipal e estadual. 

 A 8ª Conferência Municipal de Saúde teve 479 participantes inscritos, sendo 

248 observadores e 231 delegados dos seguintes segmentos: 130 delegados do 

segmento dos Usuários; 31 delegados do segmento dos Trabalhadores de Saúde; 

38 delegados da Administração Pública; 05 delegados do segmento dos Prestadores 

de Serviços de Saúde e 27 delegados natos do Conselho Municipal de Saúde.  

 A programação incluiu além da palestra sobre Sistema Único de Saúde (SUS) 

e os serviços de saúde do município, a leitura e aprovação do Regimento Interno e 

os trabalhos de grupo para discussão das propostas aprovadas nas Pré-

conferências de Saúde. 

 Os trabalhos de grupo englobaram 6 eixos temáticos dispostos da seguinte 

forma: 1 - Acesso e Organização das Ações e Serviços de Saúde; 2 - Modelo de 

Atenção à Saúde; 3 - Recursos Humanos; 4 - Controle Social; 5 - Intersetorialidade e 

6 - Vigilância à Saúde. 

 Nos trabalhos em grupo as propostas foram discutidas, reelaboradas, 

incluídas e/ou excluídas e aprovadas pelos delegados. Após o término dos 

trabalhos, os relatores juntamente com a subcomissão de digitadores reelaboraram 

as propostas de acordo com as alterações apontadas nos grupos. O relatório das 

propostas condensadas a partir dos trabalhos de grupo foi entregue aos 

participantes para discussão e aprovação em plenária, sendo aprovadas 201 

propostas, as quais compõem a segunda parte desse relatório que subsidiará a 

revisão do atual Plano Municipal de Saúde (2006-2009). 

 No decorrer da Conferência foram eleitos os delegados representantes do 

segmento dos usuários para participar da 8ª Conferência Estadual de Saúde, a 

realizar-se de 11 a 14 de outubro de 2007 na cidade de Londrina/PR, conforme 

Anexo 5. 

 Também foi realizada nesta Conferência a eleição das entidades para compor 

o Conselho Municipal de Saúde gestão 2008 - 2009 (Anexo 6), conforme vagas 

previstas na Lei Municipal 2993/90, sendo que por não haver número suficiente de 

entidades do sub-segmento Sindicatos e Prestador de Serviço, as referidas vagas 
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foram repassadas conforme definição da plenária para o sub-segmento Associação 

de Moradores e para a Secretaria de Saúde. 

 Foram aprovadas, ainda, 9 moções: 1 - Moção de apoio para aprovação e 

execução do plano de cargos carreira e vencimentos revisado no segundo semestre 

de 2006; 2 - Moção de apoio para criação de lei municipal que oportunize o acesso 

ao passe livre para portadores de doenças crônico-degenerativa, mentais entre outra 

durante o período de tratamento; 3 - Moção de reconhecimento da fissura lábio 

palatina como deficiência física; 4 - Moção contra aprovação do projeto do governo 

federal para criação de Fundação de Saúde; 5 - Moção de Repúdio contra o projeto 

de lei nº. 169/07, que prevê a incorporação de abono para profissionais médicos; 6 - 

Moção de repúdio pela precária divulgação desta conferência de saúde e pelo 

descumprimento das propostas aprovadas na 7ª Conferência Municipal de Saúde; 7 

- Moção de repúdio contra o governo Requião pelo descumprimento da EC 29; 8 - 

Moção de repúdio pela falta de respeito e seriedade de alguns delegados de 

associações de moradores em relação ao processo eleitoral; 9 - Moção de repúdio 

ao governo Requião pelo descumprimento das resoluções das Conferências de 

Saúde que deliberou pela jornada de 30 horas semanais para os trabalhadores de 

saúde,  conforme Anexo 7. 

 Concluindo, a 8ª Conferência Municipal de Saúde teve a participação da 

sociedade civil organizada, discutindo os principais problemas de saúde a serem 

resolvidos, bem como políticas a serem implementadas, constituindo-se num espaço 

de construção e fortalecimento do SUS no âmbito municipal. 
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2 PROPOSTAS APROVADAS NA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EIXO 1: ACESSO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

SUB-EIXO 1.1: Capacidade Instalada/Infra-Estrutura (Unidades de Saúde, 

Equipamentos, Material Permanente, Estabelecimentos Prestadores de Serviços do 

SUS, Transportes) 

1.  

Construção de novas Unidades de Saúde conforme padrão da Secretaria 

de Saúde nos Bairros e Distritos (Cascavel Velho, Jardim Presidente, 

Cataratas, Santos Dumont, Espigão Azul, Los Angeles, entre a Neva e o 

Pioneiros Catarinense, São João, Rio do Salto, Parque Verde, Claudete, 

Morumbi, Santa Felicidade, Cancelli, Faculdade, Centro, Santo Onofre, 

Esmeralda e Floresta). 

2.  
Equipe de limpeza mensal da Prefeitura para higiene e manutenção do 

pátio de todas as Unidades de Saúde. 

3.  
Garantir o transporte de qualidade para os Profissionais Trabalhadores 

dos PSF. 

4.  
Agilizar o processo de informatização interligada de todas Unidades de 

Saúde. 

5.  Instalar um bebedouro nas Unidades de Saúde que não possuem. 

6.  
Planejar espaço físico adequado para melhorar o acolhimento aos 

usuários em todas as Unidades de Saúde do Município.  

7.  
Garantir verba para pequenas despesas materiais de uso continuo para 

todas as Unidades de Saúde. 

8.  

Garantir o bom funcionamento da rede de frio para conservação de 

vacinas em todas as UBS conforme preconizam as normas da Vigilância 

Epidemiológica. 

9.  
Aquisição de equipamentos áudio visuais para trabalho de prevenção em 

saúde em todas as UBS. 

10.  
Disponibilizar transporte para locomoção da equipe nos atendimentos 

domiciliares nas áreas de grande abrangência. 
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11.  
Reforma ampliação e manutenção das UBS (Colméia, Guarujá, 

Pacaembu,  XIV de Novembro, Santa Cruz e Palmeiras. 

12.  
Identificação das UBS por meio de placa e revitalização das mesmas nas 

Unidades que já possuem. 

13.  Instalação de linha telefônica nas USF (São Francisco, Santa Bárbara). 

14.  
Fazer cumprir Resolução do CMS sobre placas de identificação na UBS e 

nos Hospitais Conveniados ao SUS. 

15.  Garantir muro de proteção em todas as UBS. 

16.  
Garantir que todas as UBS façam trabalho de prevenção nas salas de 

espera. 

17.  
Construção de consultório médico nas comunidades atendidas nos PSF do 

interior e acampamentos. 

18.  Fazer cumprir as propostas da sétima Conferência de Saúde Municipal. 

19.  

Que a SESAU elabore uma política de atendimento e de repasse de 

informações dos Serviços buscando um padrão para todas as Unidades 

para melhor estruturação dos Serviços. 

20.  
Viabilizar transporte para gestantes e de emergência para os 

acampamentos. 

  
 

EIXO 1: ACESSO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

SUB-EIXO 1.2: Planejamento e Gestão na Saúde 

1.  

Promover a reforma política, administrativa e organizacional da Secretaria 

de Saúde com a participação dos servidores, bem como a revisão do 

sistema de atendimento das UBS. 

2.  

Colocar no planejamento local de saúde, no mínimo uma vez por mês a 

discussão de saúde mental com assessoria da equipe matricial em todas 

as UBS. 

3.  
Implementar e garantir o transporte e fichas para atendimento 

odontológico nos acampamentos ou implantar consultório odontológico 
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móvel. 

4.  Agilizar o recebimento dos resultados de exames laboratoriais.  

5.  

Estabelecer um sistema de liberação de verba no orçamento para 

manutenção e consertos urgentes de equipamentos e carros para todas as 

UBS do município. 

6.  
Garantir o atendimento imediato nas unidades de origem após realização 

da consulta de especialidades e solicitações de exames. 

7.  
Melhorar a qualidade do material hospitalar de uso e consumo na rede 

publica de saúde (UBS e Clinica Odontológica). 

8.  
Garantir atendimento médico no mínimo quinzenal nas comunidades que 

não constam em sua rotina. 

9.  

Revisão do mapeamento das áreas de abrangência das unidades de 

saúde e dos distritos sanitários de acordo com as diretrizes do plano 

diretor com a finalidade de melhor distribuição da assistência. 

10. 
Implementar as ações do programa de planejamento familiar nas unidades 

de saúde garantindo os métodos anticonceptivos. 

11. 
Estabelecer um sistema de ampla divulgação dos serviços prestados pela 

secretaria para a população em geral. 

12. 

Garantir a supervisão adequada e uma consultoria técnica dos CAPS com 

direcionamento e suporte para a equipe que trabalha, com maior 

segurança.  

13. 

Que se garanta a participação dos trabalhadores de saúde na elaboração 

dos planos e do processo de planejamento, uma vez que somos 

executores dessa política.  

14. 
Proporcionar nas UBS um atendimento mais eficaz e resolutivo 

contemplando as diretrizes da política nacional de humanização no SUS. 

15. 
Reestruturar o atendimento odontológico em todos os serviços de acordo 

com a necessidade local. 

16. 
Criação de protocolo de atendimento e adequação dos consultórios 

odontológicos do município para que o atendimento seja realizado dentro 
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das normas de biossegurança vigentes e proporcionar um atendimento 

odontológico humanizado e integral. 

17. 
Reprogramar e assegurar os exames de média complexidade para que se 

garanta a agilidade na realização dos mesmos de acordo com a demanda. 

18. 

Que a gestão pública seja profissionalizada considerando o perfil de 

competência técnica e habilidade com gestão e siga o processo 

democrático no preenchimento destes cargos. 

19. 
Assegurar mecanismos legais para intervenção junto ao programa de 

endemias em locais recorrentes. 

20. 

Assegurar financiamento mínino de 15% para o setor de saúde de acordo 

com a área técnica da saúde considerando necessidades ou prioridades 

epidemiológicas e as deliberações das conferências. 

21. 

Obedecer rigorosamente a constituição quanto a não privatização dos 

serviços públicos e assegurar a entrada dos trabalhadores de saúde por 

meio de concurso público. 

 
 

EIXO 1: ACESSO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

SUB-EIXO 1.3: Programação Ambulatorial e Hospitalar/Financeira 

1.  Revisão e aumento dos valores da tabela SUS. 

2.  Implantação de um CAPS i na região leste do município. 

3.  
Ampliação de 90 (noventa) leitos no HUOP, devido ao fechamento dos 

demais leitos SUS em Cascavel.  

4.  Criação de um centro de especialidades municipal, incluindo odontologia.  

5.  Ampliação de cotas de especialidades e agilidade no retorno. 

6.  

Ampliação de 04 leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários), 05 

leitos de URI (Unidade de Recuperação Intensiva), 07 leitos de UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) para adultos e aumento de leitos cirúrgicos 

no HUOP.  

7.  Credenciamento das cirurgias bariátricas no HUOP. 
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8.  Aumento do numero de cirurgias eletivas. 

9.  Facilitar a consulta e a realização da vasectomia. 

10.  
Aumento de verba e cota de exames complementares e laboratoriais para 

a rede básica e CISOP. 

11.  

Aumento de teto financeiro e credenciamento para atender a demanda de 

pacientes nos serviços credenciados ao SUS, evitando tratamento fora do 

domicílio. 

12.  

Aumento do teto financeiro da media complexidade e garantia de 

cobertura de exames de alta complexidade, tais como densitometria óssea 

e ressonância magnética. 

13.  

Aumentar a pactuação de procedimentos de atenção básica odontológica 

entre a UNIOESTE e o município de cascavel, uma vez que a ampliação 

do centro de especialidades aumentou a demanda de procedimentos 

principalmente em odontopediatria e pacientes especiais. 

14.  
Credenciamento do HUOP no atendimento de pacientes portadores de 

fissura lábio palatal. 

15.  
Aumento no valor do incentivo a contratualização dos hospitais 

filantrópicos, de ensino e criação de incentivo aos hospitais credenciados.  

16.  Retomar projeto de cirurgias de cataratas. 

17.  
Credenciamento de hospital especializado em oftalmologia como 

referencia regional 24 horas. 

18.  
Criar espaço para a ala psiquiátrica do HUOP em outro local que não seja 

no Pronto Socorro.  

 

EIXO 1: ACESSO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

SUB-EIXO 1.4: Instrumentos de Acesso 

1.  
O CISOP se responsabilizar pelo agendamento do retorno da consulta 

sem diminuir as consultas de especialidades nas UBS. 

2.  
Ampliar horário de funcionamento das UBS para 22 horas, oportunizando 

o atendimento de trabalhadores nas ações de promoção e proteção à 
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saúde. 

3.  
Ampliação da frota da Central de Transporte e Remoções do município 

com atendimento 24h. 

4.  Viabilizar linha da saúde duas vezes por dia. 

5.  
Que o CAPS ad seja transferido para área central do município de 

Cascavel. 

6.  

Secretaria de Saúde viabilize a criação de lei para fornecimento de passe 

livre para pacientes com transtornos mentais, garantindo acesso a 

pacientes incluídos em oficinas terapêuticas, nos serviços: CAPS III, CAPS 

ad e CAPS I. 

 
 

EIXO 1: ACESSO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

SUB-EIXO 1.5: Assistência Farmacêutica 

1.  
Garantir a distribuição de medicamentos de forma integral, via protocolo de 

medicamentos especiais, de acordo com prescrição médica.  

2.  
Maior agilidade na dispensação de medicamentos excepcionais 

viabilizados pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde). 

3.  
Que os médicos prescrevam medicamentos, preferencialmente, da lista de 

medicamentos básicos padronizado. 

4.  Revisar e ampliar a lista de medicamentos padronizados. 

5.  

Garantir a manutenção da caixa de medicação de urgência, em todas UBS 

e USF, de acordo com a Portaria nº. 2.048/02, incrementando a mesma 

após capacitação da equipe interdisciplinar. 

6.  
Garantir atendimento aos diabéticos, disponibilizar fitas e aparelho para 

verificar glicemia em todas as UBS. 

7.  
Descentralizar todos os medicamentos às farmácias locais e garantir um 

profissional farmacêutico em todas as UBS. 

8.  
Abastecer a farmácia da UBS sempre que necessário, para impedir a falta 

de medicamentos. 
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EIXO 1: ACESSO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

SUB-EIXO 1.6: Ampliação da Rede Assistencial 

1.  
Agilizar as consultas de emergência nas Unidades de Saúde evitando 

encaminhamentos desnecessários. 

2.  

Garantir atendimento odontológico para adultos e crianças em todas as 

UBS e nas UBS até 22:00 horas, ampliar o horário de atendimento 

odontológico. 

3.  
 Implantação de serviços odontológicos para adultos e crianças nas 

Unidades de Saúde onde não haja este serviço implantando.   

4.  
Implantação de coleta de exames laboratoriais em todas as unidades de 

saúde. 

5.  
Disponibilizar na Saúde Bucal laboratório de prótese dentária para a 

comunidade.  

6.  Agilizar o programa de laqueadura e vasectomia, no município. 

7.  
Ampliar a cota e agilizar a entrega dos resultados de exames laboratoriais 

e exames complementares de todas as Unidades de Saúde 

8.  

Implantar equipes de saúde da família em todos os bairros do município, 

mantendo atendimento de referência nas Unidades de Saúde que 

atendem até 22 horas. 

9.  

Viabilizar odontólogo e trabalho de prevenção da Saúde Bucal na Escola 

Itinerante Zumbi dos Palmares no Acampamento 1º de Agosto e São 

Salvador. 

10.  
Aumentar o número de fichas para dentista, conforme livre demanda nas 

UBS Santos Dumont e Santa Cruz. 

11.  Ampliação do atendimento até as 22 horas na UBS Los Angeles. 

12.  
Viabilizar uma Equipe de Saúde da Família para atender os 

acampamentos. 

13.  Ampliar o número de consultas médicas para os acampamentos.  

14.  Ampliar equipe de atendimento PAID.  
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15.  Implantação de uma USF no bairro Canadá. 

16.  Implantação da clínica odontológica noturna na USF Morumbi. 

 
 

EIXO 2: MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE 

1.  
Implantar na rede pública de saúde de Cascavel o programa de controle 

da obesidade. 

2.  

Estabelecer Colegiado Gestor para elaborar políticas públicas no 

enfrentamento dos determinantes sociais de saúde , abrangendo todos os 

setores afins, garantindo e intensificando uma saúde voltada para a 

prevenção, proteção e promoção da saúde. 

3.  Implantação da política Humaniza SUS no município de Cascavel. 

4.  Reimplantação das equipes de PSF na área do Interlagos. 

5.  

Implementar os projetos que estão propostos no plano municipal de saúde 

mental, principalmente o centro de triagem, leitos de curta permanência 

em hospital geral para todos os transtornos psiquiátricos, implantação de 

equipes matriciais, bem como o trabalho preventivo e de promoção da 

saúde mental.  

6.  

Implantar programas que visem instrumentalizar pessoas vivendo com 

HIV/AIDS (PVHA) como multiplicadores para participação no movimento 

de luta contra a AIDS e em instâncias de controle social em saúde e 

políticas públicas, ampliando e a reflexão sobre a noção de democracia, 

cidadania e direitos, com ênfase em gestão participativa embasada em 

fundamentações legais e conhecimentos sobre a legislação vigente, 

visando estimular o protagonismo de PVHA, para melhor atuação social e 

política no contexto da saúde publica e na defesa dos direitos sociais e 

humanos. 

 

 

EIXO 3: RECURSOS HUMANOS 

SUB-EIXO 3.1: Dimensionamento 
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1.  Garantir pediatras para todas as UBS conforme demanda. 

2.  Contratação de psiquiatras para atender a demanda do município. 

3.  Aumento do numero de psicólogos e psiquiatras no CRE/CISOP. 

4.  

A lei 8.080/90 prevê: prevenção de doenças e promoção a saúde. 

Contratar via concurso público profissionais das áreas de psicologia, 

nutricionista, odontologia e fisioterapia para criação de equipes 

multidisciplinares para atendimento da população nas Unidades. 

5.  

Organizar escalas com antecedência para garantir a substituição dos 

profissionais que estiverem de férias sem que haja interrupção nos 

serviços prestados. 

6.  Efetivar funcionário para atendimento de farmácia na UBS e USF. 

7.  
Garantir o número necessário de profissionais em cada UBS, sem 

acúmulo de funções.  

8.  

Inserir o psicólogo nas equipes do PAID, tendo em vista a necessidade de 

um trabalho de apoio psicológico com os pacientes, familiares e com 

cuidadores. 

9.  
Aumentar a quantidade de equipes do PAID em número suficiente para 

atender toda a demanda reprimida da população de Cascavel. 

10.  

Inserção do terapeuta ocupacional em todos os níveis de assistência do 

SUS, nos âmbitos de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação da 

saúde. 

11.  
Disponibilizar plantões dos motoristas nos finais de semanas para USF 

rurais. 

12.  
Ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde, possibilitando uma 

cobertura de 100% da população inclusive acampamento. 

13.  Garantir a permanência das ESF já existentes. 

14.  
Implantar atendimento ambulatorial para realização de eletrocardiograma 

no PAC II. 

15.  Disponibilizar Agentes de Endemias para os Distritos. 
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SUB-EIXO 3.2: Carreiras, Cargos, Vencimentos (Promoções) 

Aplicação/Desenvolvimento/Avaliação/Monitoramento 

1.  

Liberação de servidores para realização de cursos de pós-graduação, 

especialização na área de saúde pública sem descontar os dias em folha 

de pagamento. 

2.  
Garantir que a data base de reajuste salarial dos servidores seja mantida 

como um compromisso do gestor municipal para com os servidores.  

3.  
Que seja estabelecido um programa de saúde voltado para os 

trabalhadores da saúde de acordo com as especificidades de cada função.  

4.  
Garantir isonomia salarial a todos os profissionais conforme concurso 

prestado.  

5.  
Que os funcionários que trabalham em saúde mental e demais 

profissionais tenham capacitação e supervisão continuada.  

6.  

Garantir adicional de insalubridade para todos os profissionais que 

prestam atendimento a pacientes enquanto existir riscos a saúde do 

trabalhador independente da categoria profissional.  

7.  

Garantir que os Coordenadores Locais de UBS sejam concursados na 

área da saúde, que possuam perfil técnico gerencial e sejam eleitos 

democraticamente pela equipe da UBS, sem exercer acúmulo de funções.  

8.  Criar e implantar PCCS específico para trabalhadores da saúde.  

9.  

Que a gestão pública seja profissionalizada considerando perfil de 

competência técnica e habilidade de gestão e siga processo democrático 

no preenchimento destes cargos.   

10.  

Que se estimule de forma ampla e contínua a discussão para garantia da 

jornada de 30 horas semanais para todos os trabalhadores de saúde do 

SUS.  

11.  

Que se estabeleça uma política de recursos humanos na área da saúde 

voltada para valorização dos mesmos com ingresso mediante concurso 

público e estabelecimento de PCCS próprio para saúde nas 03 (três) 

esferas do governo.  
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12.  
Dar condições para que o trabalho desenvolvido pelos Agentes de 

Endemias seja melhorado. 

13.  
Garantir às 30 horas semanais para todos os trabalhadores de saúde que 

não foram contemplados nas legislações vigentes.  

14.  

Garantir as avaliações periódicas dos locais e processos de trabalho 

executados pelos trabalhadores de saúde com o objetivo de eliminar e ou 

minimizar riscos a saúde do trabalhador.  

15.  

Avaliar e melhorar a qualidade do atendimento médico, ou seja, exigir o 

cumprimento da carga horária do médico, atendimento humanizado com 

comprometimento e responsabilidade.  

16.  
Garantir atendimento médico e odontológico com resolutividade, antes do 

encaminhamento para a especialidade. 

17.  Ampliação de discussões sobre lei de assédio moral.  

18.  
Estabelecer critérios para a transferência de servidores, (explicitando o 

motivo da transferência, proporcionando suporte psicológico).   

19.  

Desenvolver programas de educação permanente incluindo assuntos 

como políticas de saúde, controle social e ética, para a capacitação e 

qualificação (por categoria) de todos os profissionais de saúde em horário 

de trabalho, visando um atendimento mais humanizado. 

20.  
Garantir a realização de capacitação para todos os servidores recém 

admitidos antes de iniciar as suas atividades.   

21.  

Garantir nas diversas áreas grupo de estudo: os grupos de estudos são 

imprescindíveis para atualizações, trocas de conhecimentos e capacitação 

continuada.  

22.  Garantir a revisão do Estatuto do Servidor. 

23.  

Ampliar o número de vagas que constam na legislação municipal atual, do 

quadro de profissionais: Fisioterapeuta, Nutricionista, Fonoaudiólogo e 

Terapeuta Ocupacional. 
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EIXO 4: CONTROLE SOCIAL 

1.  
Constituição do Conselho Local de Saúde em todas as UBSs município de 

Cascavel. 

2.  

Divulgação da realização das Pré-Conferências e da Conferência com 

antecedência através de cartazes em locais públicos e nos meios de 

comunicação. Realizar ampla mobilização dos movimentos sociais. 

3.  
Que as resoluções das Conferências nos 03 (três) níveis de governo 

sejam cumpridas.  

4.  

SESAU junto com Conselho Municipal Saúde e Estado interajam com 

Ministério Público no sentido de garantir o internamento do pacientes com 

transtorno mental dentro da cota de 10% de leitos em hospital geral. 

5.  

Assegurar a instalação e manutenção das mesas de negociações 

permanentes entre gestores e trabalhadores do SUS, como já está 

contemplado na legislação.  

6.  

Que sejam criadas formas de atuação através da SESAU e Conselho 

Municipal de Saúde junto com a comunidade visando a divulgação e 

conhecimento das políticas de saúde. 

7.  
Que a proposta do Centro Regional de Saúde do Trabalhador (CEREST) 

seja amplamente discutida com os trabalhadores e controle social. 

8.  
Divulgar e fazer cumprir o Estatuto do Idoso aos serviços e às 

comunidades. 

9.  

Que se cumpra o artigo 198 da constituição federal de 1988.  ”As ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

as seguintes diretrizes: i – descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo; ii – atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; iii – 

participação da comunidade.”  

10.  

Que o Conselho Municipal de Saúde encaminhe a câmara de vereadores 

o pedido de retirada da palavra “portadores” no que diz respeito a pessoas 

com deficiência e patologias. 
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11.  

Que o Conselho Municipal de Saúde e SESAU discutam a reestruturação 

das Pré-Conferências e criem mecanismos que garantam a participação 

dos representantes dos movimentos organizados por subsegmentos, 

conforme a composição do Conselho. 

 
 

EIXO 5: INTERSETORIALIDADE 

SUB-EIXO 5.1: Sistemas e Serviços de Saúde 

1.  

Melhorar a qualidade do atendimento ao público pelos profissionais do 

CISOP e solicitar que seja enviada a contra-referência e agendado o 

retorno automaticamente.  

2.  

Que os prestadores de serviço, município e estado, discutam e pactuem 

responsabilidades sobre as transferências propedêuticas e terapêuticas 

que requeiram transporte em Unidade de Suporte Avançado de Vida. 

3.  
Maior eficiência no registro das carteirinhas de pré-natal, encaminhadas 

pelas Unidades Básicas de Saúde.  

4.  
Consolidar a implantação do CEREST Cascavel, disponibilizando o 

número necessário de servidores conforme Portaria RENAST. 

5.  
Uma parceria do estado e do município para criação de um hospital 

municipal para atendimento de baixa e media complexidade. 

6.  
Melhorar o serviço de referência e contra-referência entre as UBS e o 

Centro de Especialidades, odontologia e Serviço Hospitalar. 

 

 

EIXO 5: INTERSETORIALIDADE 

SUB-EIXO 5.2: Outras Secretarias/Entidades/ONGs 

5.2.1- Meio Ambiente 

1.  

Implantação de coleta de lixo nas ruas sem pavimentação, limpeza das 

bocas de lobo e fazer campanha contínua de orientação da população 

quanto ao melhor destino dos lixos jogados nas beiras das ruas, em todos 

os bairros e distritos. 
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2.  
Viabilizar um abastecedor comunitário para sede do distrito e comunidade 

de São Salvador e Sede Alvorada. 

3.  
Garantir e intensificar o trabalho de recolhimento e transporte dos 

vasilhames de agrotóxicos das comunidades do município. 

4.  Revitalização do rio entre a Rua Serra Encantada e Severino Miola. 

5.  

Preservar e reflorestar mananciais de água, bem como incentivar junto ás 

escolas e comunidades, campanhas de reflorestamento do município 

destacando o rio Cascavel.  

6.  
Implantação e intensificação dos serviços de recolhimento de lâmpadas 

fosforescentes queimadas, no município de cascavel. 

 

5.2.2 - Obras Públicas 

1.  Construir banheiro público para população no centro da cidade. 

2.  
Ampliação e implantação da pavimentação asfáltica e de rede pública de 

água e esgoto em todos os bairros. 

3.  
Construção de redutor de velocidade nas Ruas Véu de Noiva, Medianeira, 

Monsenhor Guilherme e Corbélia do Bairro Colméia. 

4.  

Que todas as UBS e serviços públicos sejam adequados de forma a 

permitir acesso às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 

conforme legislação vigente. 

5.  
Viabilizar melhorias nas estradas rurais de Juvinópolis, Rio do Salto, Santa 

Bárbara e São Francisco. 

6.  
Construção e revitalização de todos os salões comunitário dos bairros e 

PSF. 

7.  Melhoria da iluminação pública em toda cidade. 

8.  
Construção de um abrigo para esperar a Linha da Saúde nos dias de 

chuva em Rio do Salto. 

9.  
Alargamento das ruas, construção de calçadas e limpeza das bocas de 

lobo conforme a necessidade. 
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10. Construção de capela mortuária na Região Sul. 

11. 

Exigir da SANEPAR o cumprimento do contrato de concessão dos 

serviços, referente a construção da estação de tratamento de esgoto leste, 

com a implantação da rede coletora de esgoto nos Bairros Brasmadeiras, 

Interlagos, Brasília, Floresta, Periollo, Morumbi, Cataratas e São Cristóvão. 

 

5.2.3 - Segurança 

1.  
Viatura policial diariamente e finais de semana para aumentar a segurança 

nos bairros em especial na frente de escolas. 

2.  Implantação de posto policial 24 horas no São Cristóvão e Rio do Salto. 

3. 
Manter o vigia noturno nos dias úteis e instalação de alarme para 

cobertura dos demais dias. 

 

5.2.4 - Educação 

1.  
Construção de Centros Municipais de Educação Infantil em todos os 

bairros e distritos. 

2.  
Incentivar nas escolas e na sociedade em geral a educação permanente 

sobre questões ambientais em todo município. 

3.  
Criação de CAIC (Centro de Atendimento Integral a Criança no Cascavel 

Velho. 

4.  
Ampliação do trajeto do transporte fornecido pela APAE no Bairro 

Colméia. 

5.  
Construir 3 salas de aula no Colégio Estadual Pedro Ernesto Garlet e Artur 

Oscar Mombach em Sede Alvorada. 

6.  
Solicitar a carteira de vacinação como pré-requisito para ingresso de 

crianças na rede escolar. 

7.  
Que as campanhas de ações preventivas em saúde das escolas 

municipais fossem estendidas às escolas estaduais.  

8.  Ter psicólogos em todas as escolas. 

9.  Intensificar palestras sobre educação no trânsito nas escolas por 
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profissionais policiais. 

10.  
Cobertura da quadra poli-esportiva de todos os estabelecimentos de 

ensino (municipal e estadual). 

11.  
Melhorar o acesso, pavimentar e instalar a rede de esgoto na Rua Luiz de 

Camões em frente ao Colégio Estadual Jardim Interlagos. 

 

5.2.5 - Secretaria de Esporte e Lazer 

1.  
Construção de um centro esportivo para promoção da saúde da população 

no Bairro Cascavel Velho e Distrito do Rio do Salto. 

2.  
Construção de um centro de atendimento ao idoso com piscina térmica e 

atendimento fisioterápico entre outras atividades no São Cristóvão. 

3.  
Criação de área de lazer e programas de atividades física para idosos e 

hipertensos em todos os bairros. 

4.  Construção de um campo de futebol suíço nos bairros. 

5.  Praça e projeto de lazer em todos os bairros e distritos. 

6.  
Disponibilizar profissional fisioterapeuta e de educação física para todos os 

bairros que se façam necessário. 

7.  
Construir um centro poli-esportivo do Jardim Colonial conforme projeto já 

elaborado e aprovado na SEPLAN. 

         

 

5.2.6 - Outros 

1.  
Que a ACESC junto com a Secretaria de Saúde e a comunidade discutam 

a superlotação e a locação de vagas devido ao espaço esgotado. 

2.  
Ampliação para seis meses da licença maternidade para garantia do 

aleitamento materno. 

3.  

Criar um conselho gestor conforme legislação vigente, composto por 

funcionários de carreira para acompanhar a receita do Instituto de 

Previdência (IPMC) e que os dados levantados sejam divulgados e 

estejam disponíveis para os servidores públicos municipais. 
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4.  Abrigos para adultos com problemas de saúde sem vinculo familiar. 

5.  
Retorno dos trabalhos do clube das vovós desenvolvido pela Secretaria da 

Ação Social para Unidade Básica de Saúde Colméia. 

6.  
Viabilizar o transporte do leite das crianças no Acampamento Primeiro de 

Agosto e garantir a qualidade do mesmo. 

7.  

Realizar parceria com as Pastorais de Saúde e da Criança para incentivar 

a utilização de chás caseiros e o plantiu de ervas medicinais para que haja 

mais uso das ervas medicinais como forma de medicamentos.  

8.  
Que sejam eliminados critérios discriminatórios dos editais para concurso 

público quanto à capacidade física do candidato.  

9.  Transferir o ponto de ônibus para a Rua Castro, próximo a UBS. 

10.  Instalação de um telefone público na UBS São Cristóvão e Santa Bárbara. 

11.  

Viabilizar e garantir convênios municipais, estaduais ou federais entre 

gestores de saúde e entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, que 

prestam atendimentos complementares (pré e pós-cirúrgico), para a 

reabilitação e inclusão das pessoas com fissura labiopalatina, conforme 

garantido no artigo 199, &1 da Constituição Federal e no artigo 25 da Lei 

8.080/90. 

12.  

Que a SESAU e o Conselho Municipal encaminhem formalmente as áreas 

e setores da administração publica as propostas aprovadas do Eixo 5 - 

Intersetorialidade da 8ª Conferência Municipal de Saúde. 

13.  

Implantação de equipe de captação de órgãos e tecidos para atendimentos 

para a região oeste do Paraná, agilizando a realização de transplantes em 

hospitais da região.  
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CALENDÁRIO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE 
 

 
QUADRO I – Calendário das Pré-conferências do segmento de USUÁRIOS 
 

 
Pré-Conferência Microrregião 

 
Data 

 
Horário 

 
Local 

Navegantes 22/05/07 14:00 Salão Comunidade Nª Senhora Navegantes 

São Francisco 26/06/07 14:00 Salão da Escola São Francisco de Assis 

São João  14/05/07 14:00 Salão do Posto de Saúde 

 Santa Bárbara 29/05/07 13:30 Salão Comunitário Santa Bárbara  

Cataratas 11/05/07 17:00 Salão Comunitário do Bairro Cataratas  

Colméia 2/05/07 19:30 Salão Comunitário Colméia 

XIV de Novembro 4/05/07 19:30 Escola Estadual 14 de Novembro 

Neva 7/05/07 19:30 Salão Comunitário do Bairro Neva 

Parque São Paulo 13/06/07 19:30 Salão Comunitário do Parque Tarquínio 

Cascavel Velho 9/05/07 19:00 Salão Comunitário Jardim Itália 

Sede Alvorada 14/06/07 13:30 Salão da Igreja Católica 

Floresta 25/06/07 19:00 Salão da Associação de Moradores 

Santa Cruz  16/05/07 19:00 Salão Comunitário do Bairro Santo Onofre 

Santos Dumont 18/05/07 19:30 Salão Comunitário Santos Dumont 

Los Angeles 27/06/07 19:00 Salão Comunitário Bairro Verdes Campos 

Morumbi 31/05/07 19:00 Salão da Igreja Católica Santa Rita de Cássia 

Guarujá 28/06/07 18:30 Salão da Associação de Moradores Guarujá 

Centro 4/06/07 19:00 Auditório do Colégio Eleodoro 

Juvinópolis 5/06/07 14:00 Salão da Igreja Católica 

Rio do Salto  19/06/07 13:30 Salão da Igreja do Rio do Salto 

São Salvador 21/06/07 13:30 Salão da Igreja de São Salvador 

Interlagos 24/05/06 19:30 Salão da Igreja Ctlca Brasmadeira Sto Inácio 

Periollo 25/05/07 19:30 Salão Comunitário Periolo 

Santa Felicidade 28/05/07 19:30 Salão da Igreja Católica 

Pacaembu 15/06/07 20:00 Salão Comunitário do Bairro Pacaembu 

Claudete  30/05/07 19:00 Salão Comunitário do Bairro Claudete 

Cancelli 12/06/07 19:00 Salão Comunitário do Bairro Canceli 

Parque Verde  11/06/07 19:30 Salão comunitário do Parque Verde 

Aclimação 20/06/07 19:30 Salão Comunitário do Bairro Aclimação 

Palmeiras 1/06/07 19:30 Salão Comunitário do Bairro Alto Alegre 

São Cristovão 6/06/07 20:00 Unidade Básica de Saúde São Cristovão 

 
QUADRO II – Calendário das Pré-conferências do segmento dos 
TRABALHADORES DE SAÚDE E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE 
 

Pré-conferência de Saúde Data Horário Local 
Trabalhadores de Saúde 22/06/07 19:30 Auditório da Prefeitura Municipal 
Prestadores de Serviço de Saúde 26/06/07 19:30 Auditório da Prefeitura Municipal 

 

 



 

 

 
COMISSÃO TEMPORÁRIA ORGANIZADORA DA 

 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 2007 

 
 
 

� Associação dos Profissionais de Serviço Social de Cascavel - APROSSC: 
 

� Cândida Eli Siqueira e Juceli Pansera 
 

� Associação Brasileira de Enfermagem Regional de Cascavel - ABEn: 
 

� Manolela de Carvalho e Débora Cristina Ignácio Alves 

 
� Sindicato dos Trabalhadores e Servidores em Serviços de Saúde Pública, 

Conveniados, Contratados e/ou Consorciados ao SUS e Previdência do 
Estado do Paraná - SINDSAUDE: 

 

� Arlene Bernine Fernandes Muzzolon e Neide Gonzales 

 
� Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Cascavel - 

SISMUVEL : 
 

� Palmira Aparecida Ranger e Noraci Nonato de Meira 

 
� Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino Superior do 

Oeste do Paraná - SINTEOESTE: 
 

� Sidinei Aparecido dos Santos e Ivã de Pádua 

 

� Secretaria Municipal de Saúde – SESAU: 
 

� Rubens Griep e Beatriz Tambozi  

 

� 10ª Regional de Saúde: 
 

� Terezinha de Jesus Almeida 

 

 
 

 

 
 



 

 

DELEGADOS DO SEGMENTO DOS USUÁRIOS ELEITOS PARA A 8ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 

 
SUB – SEGMENTO: ENTIDADES SOCIAIS 
 
Delegado Titular: Carlos Donizetti Rodrigues da Silva - APMF Colégio Castelo Branco 
Delegado Suplente: Renirço Gomes – APMF Colégio Arminda Tereza Villvvok 
 
Delegado Titular: Santo Savi – Associação Beneficente Coração de Maria 
Delegado Suplente: João Luis de Araújo – Associação Nacional de Obesos e Ex-obesos –
ANOBEXO 
 
Delegado Titular: Lourival M. Godoi – Pastoral da Criança 
Delegado Suplente: Élson Gomes da Silva – Grupo Expressões 
 
SUB – SEGMENTO: SINDICATOS 
 
Delegado Titular: Antônio Vieira Martins – Sindicato dos Empregados em Postos de Serviço 
de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Cascavel e Região - SINDEPOSPETRO  
Delegado Suplente: Antônio Marques da Silva – Sindicato dos Empregados em Postos de 
Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Cascavel e Região - 
SINDEPOSPETRO  
 
Delegado Titular: Maria Benvinda de Almeida – Sindicato dos Empregados em Postos de 
Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Cascavel e Região - 
SINDEPOSPETRO  
Delegado Suplente: Geraldo Kaminski – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Cascavel - SEEB 
 
SUB – SEGMENTO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
 
Delegado Titular: Juliana Teixeira – Associação de Moradores Juvinópolis 
Delegado Suplente: Moacir Miquelussi – Associação de Moradores Parque São Paulo 
 
Delegado Titular: Clarice Fiburski – Associação de Moradores Jardim Presidente 
Delegado Suplente: Francisco Carlos Barroso Silva – Associação de Moradores Santos 
Dumont 
 
Delegado Titular: - Antonio Valdecir Pereira – Associação de Moradores do Bairro 
Interlagos 
Delegado Suplente: José do Prado – AMB Pioneiros Catarinenses 
 
SUB – SEGMENTO: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE 
PATOLOGIA 
 
Delegado Titular: João Mendes de Oliveira – Associação dos Deficientes Físicos de 
Cascavel - ADEFICA 
Delegado Suplente: Laerson Vidal de Matias – Associação dos Portadores de Lesões por 
Esforços Repetitivos-AP-LER 



 

 

ENTIDADES ELEITAS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CASCAVEL – GESTÃO 2008-2009 

 

Segmento Sub-segmento Entidades Titulares Entidades Suplentes 
Sistema 
de rodízio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuários 

 
 
 
Entidades  
Sociais 

Pastoral da Criança Pastoral da Criança Não 
APM Escola José 
Henrique Teixeira 

APMF Colégio Marechal 
Humberto Castelo Branco 

Sim 

Grupo Expressões Associação Nacional de 
Obesos e Ex- obesos –
ANOBEXO 

Sim 

Associação Beneficente 
Coração de Maria 

Albergue Noturno André 
Luíz 

Sim 

Associação de 
Portadores de 
Deficiência 

Associação de Deficientes 
Físicos de Cascavel – 
ADEFICA 

Associação de Deficientes 
Físicos de Cascavel – 
ADEFICA 

Não 

Associação de 
Portadores de 
Patologia 

Associação dos 
Portadores de Lesões por 
Esforços Repetitivos-AP-
LER  

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

Sim 

 
 
 
 
Sindicatos 
 
 
 
 
 

Sindicato dos 
Empregados em Postos 
de Serviço de 
Combustíveis e Derivados 
de Petróleo de Cascavel e 
Região - 
SINDEPOSPETRO  

Sindicato dos 
Empregados em Postos 
de Serviço de 
Combustíveis e Derivados 
de Petróleo de Cascavel e 
Região - 
SINDEPOSPETRO 

Não 

Sindicato dos 
Empregados em 
Estabelecimentos 
Bancários de Cascavel - 
SEEB 

Sindicato dos 
Empregados em 
Estabelecimentos 
Bancários de Cascavel - 
SEEB 

Não 

 
 
 
Associação de 
Moradores 

Associação de Moradores 
Alto Bom Retiro 

Associação de Moradores 
Canadá 

Sim 

Associação de Moradores 
Neva 

Associação de Moradores 
Aclimação/Parque Verde 

Sim 

Associação de Moradores 
Santo Onofre 

Associação de Moradores 
São Cristóvão 

Sim 

Associação de Moradores 
do Bairro Floresta 

Associação de Moradores 
Canceli 

Sim 

 
 
 
 

Trabalhadores 
de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Profissionais de 
Saúde 

Associação Brasileira de 
Enfermagem – ABEn  

Conselho Regional de 
Enfermagem -  

Sim 

Associação dos 
Fisioterapeutas de 
Cascavel - AFIC  

Conselho Regional de 
Psicologia - CRP 

Sim 

Associação dos 
Profissionais em Serviço 
Social de Cascavel – 
APROSSC  

Associação dos 
Profissionais em Serviço 
Social de Cascavel – 
APROSSC 

Não 

 
 
 
 
 

 
Sindicato dos Servidores 
e Funcionários Públicos 
do Município de Cascavel 
– SISMUVEL 

 
Sindicato dos Servidores 
e Funcionários Públicos 
do Município de Cascavel 
- SISMUVEL 

 
Não 



 

 

 
 
 
 
 

Trabalhadores 
de Saúde 

 
 
 
 
Trabalhadores 
de Saúde 

Associação dos 
Servidores do SUS- PR - 
ASSEF  

Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Estabelecimentos de 
Ensino Superior do Oeste 
do Paraná - SINTEOESTE 

Sim 

Sindicato dos Servidores 
Públicos Federais em 
Trabalho, Saúde, 
Previdência e Ação Social 
do Estado do Paraná – 
SINDPREVS  

Sindicato dos 
Trabalhadores e 
Servidores em Serviços 
de Saúde Pública, 
Conveniados, Contratados 
e/ou Consorciados ao 
SUS e Previdência do 
Estado do Paraná - 
SINDSAUDE  

Sim 

 
Prestadores 
de Serviços 
de Saúde 

Hospital Público  Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná - HUOP 

Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná - HUOP 

Não 

Serviços 
Conveniados ao 
SUS 

União Oeste Paranaense 
de estudo e Combate ao 
Câncer - UOPECCAN 

União Oeste Paranaense 
de estudo e Combate ao 
Câncer - UOPECCAN 

Não 

Administração 
Pública  

 
Municipal 

Secretaria de Saúde Secretaria de Saúde Não 
Secretaria de Saúde Secretaria de Saúde Não 
Demais Secretarias Demais Secretarias Não 

Estadual 10ª Regional de Saúde 10ª Regional de Saúde Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL 

 

DATA: 27 E 28 DE JULHO DE 2007 

LOCAL: AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE  

PROGRAMAÇÃO 

DIA 27 DE JULHO (sexta-feira) 

 

18:00 – 20:00 horas – Credenciamento dos Delegados Titulares, Observadores e Convidados 

19:30 horas – Abertura 

20:00 horas – Conferência Magna 

Tema: Saúde e Qualidade de Vida: Política de Estado e Desenvolvimento  

Palestrante: Dr. José Ivo dos Santos Pedrosa  

Doutor em Saúde Coletiva / Coordenador Dpto. Gestão Estratégica e Participativa - Ministério da 

Saúde  

21:00 horas – Debate  

21:40 horas – Coquetel  

 

DIA 28 DE JULHO (sábado) 

 

7:30 – 8:30 horas - Credenciamento dos Delegados Titulares, Observadores e Convidados 

8:30 – 9:00 horas – Credenciamento dos Delegados Suplentes em substituição aos Delegados Titulares 

8:00 horas – Leitura e Aprovação do Regimento Interno da 8ª Conferência Municipal de Saúde 

9:30 horas – Coffee Break  

9:50 horas – Grupos de Trabalho 

12:00 horas – Almoço 

13:30 horas – Momento Cultural 

14:00 horas - Eleição das Entidades para compor o Conselho Municipal de Saúde - Gestão 2008 – 

2009 

14:40 horas – Eleição dos Delegados do Segmento dos Usuários para a 8ª Conferência Estadual de 

Saúde 

15:00 horas – Plenária de Votação das Propostas 

17:00 horas – Plenária Final 

7. Moções 

8. Homologação das Entidades para o Conselho Municipal de Saúde  

19. Homologação dos Delegados para a 8ª Conferência Estadual de Saúde 

17:30 horas – Encerramento 



 

 

SUBCOMISSÕES 8ªCONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

� Comissão Condensação das Propostas das Pré-conferências de Saúde 
 

� Comissão de Alimentação 
 

� Comissão Credenciamento 
 

� Comissão Digitadores 
 

� Comissão Zeladoria 
 

� Comissão Eleitoral para Delegados 8ª Conferência Estadual de Saúde 
 

� Comissão Eleitoral para Eleição das Entidades que irão compor o CMS 
 

� Comissão de assessor e relator para Trabalhos em Grupo 
 

� Comissão de Transporte 
 

� Comissão de Divulgação 
 

� Comissão de Logística 
 
 

 

 
 
 


