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RELATÓRIO FINAL 

  

A 13ª Conferência Municipal de Saúde foi realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2017, nas 

dependências do Teatro Municipal Sefrin Filho, conforme programação disposta no Anexo I. 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 interessados na discussão da Saúde Pública Municipal. 

Esta Conferência de Saúde teve como tema: Políticas de Saúde: Contexto e desafios do 

SUS na atualidade com participação popular, tendo como facilitador o Srº. Moysés Longuinho 

Toniolo de Souza, Conselheiro Nacional de Saúde no segmento dos usuários representante da 

Articulação Nacional de Luta contra a Aids – ANAID. 

 
Para organização da 13ª Conferência Municipal de Saúde, foi eleita em reunião do 

Conselho Municipal de Saúde uma Comissão Organizadora (Anexo II), tendo como suporte a 

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde. Posteriormente, foram criadas as 

subcomissões de trabalho (Anexo III), as quais tiveram seus membros indicados pela Secretaria 

de Saúde. 

A Comissão Organizadora da 13ª Conferência de Saúde elaborou uma proposta de 

Regulamento para a Conferência, a qual foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, 

conforme Deliberação Nº009/2017, apresentada no Anexo IV. Também para definir a organização 

da Conferência, foi elaborada uma proposta de Regimento Interno conforme Lei Nº8142/90 e 

aprovada pela Plenária da Conferência Municipal de Saúde, conforme Deliberação Nº016/2017, 

apresentada no Anexo IV. 

Consoante ao disposto no Regulamento da Conferência de Saúde, foram realizadas no 

período de 01 de março a 23 de maio de 2017, em horário mais propício à participação da 

população, 31 (trinta e um) pré-conferências, sendo 19 (dezenove) nas unidades de saúde da 

área urbana, 09 (nove) nas unidades de saúde na área rural do município, 01 (um) das pessoas 

com deficiência/patologia, 01 (um) dos trabalhadores de saúde e 01 (um) dos prestadores de 

serviços de saúde e administração pública, conforme cronograma apresentado no anexo V.  

Para as pré-conferências de saúde foi proposto que se abordasse o tema da 13ª 

Conferência Municipal de Saúde e realizasse uma maior divulgação desta, estimulando à 



 

 

participação popular, realizassem a eleição dos delegados, levantassem problemas referentes à 

saúde e encaminhassem propostas. 

Durante as pré-conferências foram eleitos 318 delegados titulares e suplentes, sendo 210 

representantes do segmento dos usuários, 61 no segmento dos trabalhadores de saúde, 07 no 

segmento dos prestadores de serviços de saúde e 40 no segmento da administração pública 

municipal. 

A 13ª Conferência Municipal de Saúde teve 245 participantes presentes, sendo 46 

observadores e 199 delegados dos seguintes segmentos: 117 delegados do segmento dos 

usuários e delegados natos; 36 delegados do segmento dos trabalhadores de saúde e delegados 

natos; 05 delegados do segmento dos prestadores de serviços de saúde e delegados natos. 41 

delegados da administração pública e delegados natos; 

A programação incluiu além do tema da Conferência, a discussão das propostas oriundas 

das pré-conferências na plenária, eleição e homologação das entidades para compor o Conselho 

Municipal de Saúde e homologação das moções. 

As propostas para discussão nos grupos de trabalho foram organizadas através dos 

seguintes eixos temáticos:  

Grupo 01 – Atenção Básica A  
Grupo 02 – Atenção Básica B  
Grupo 03 – Atenção Especializada  
Grupo 04 – Gestão de Investimentos A  
Grupo 05 - Gestão de Investimentos B  
Grupo 06 – Gestão de Pessoas A  
Grupo 07 – Gestão de Pessoas B  
Grupo 08 – Assistência Farmacêutica.  
Grupo 09 – Urgência e Emergência; Saúde Mental  
Grupo 10 – Vigilância em Saúde; Saúde Bucal  
Grupo 11 – Serviços de Apoio  
Grupo 12 – Controle, Avaliação e Auditoria; Controle Social   

 

O relatório das propostas aprovadas pela plenária da Conferência contempla 149 

propostas da Secretaria Municipal de Saúde as quais compõem a segunda parte desse relatório 

que subsidiará a revisão do Plano Municipal de Saúde (2018), ressaltamos que nas pré-

conferências foram levantadas 80 propostas de outras secretarias, as quais não foram discutidas 

na Conferência, mas foram encaminhadas as respectivas secretárias, conforme anexo VI. 



 

 

Nesta Conferência também foi realizada a eleição das entidades para compor o Conselho 

Municipal de Saúde, gestão 2018 - 2019, conforme vagas previstas na Lei Municipal Nº 

5.266/2009 e processo eleitoral previsto no Regimento Interno da Conferência, as quais estão 

relacionadas no Anexo VII. 

Na Conferência de Saúde foram apreciadas 05 (cinco) moções e aprovadas pela plenária, 

estas constam no Anexo VIII. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 

13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

Em relação à primeira etapa da Conferência que são as pré-conferências a comissão 
sugere que seja realizado ciclos de debate/capacitação pela Secretaria Municipal de Saúde aos 
trabalhadores e organizadores das pré-conferências, tendo em vista que a falta de conhecimento 
prejudicou na organização desta. 

Sugere-se também que seja elaborada uma Programação padrão para utilizar em todas as 
pré-conferências, que conste um momento de explanação sobre o Conselho Municipal de Saúde 
e as etapas da Conferência, pois tiveram delegados que apresentaram dificuldade nas etapas 
Conferência. 

Nos ciclos de debate/capacitação clarificar quem pode ser delegado e a função deste, 
tendo em vista que teve gestor que participou como delegado no segmento do trabalhador. 
Orientar sobre entidade, pois tiveram delegados que não sabiam a qual entidade estava 
representando. 

Criar mecanismos de maior divulgação das pré-conferências e envolvimento da 
comunidade no controle social, pois teve pré que necessitou buscar as pessoas para dar quorum, 
lembrando que o quorum era de no mínimo 10 pessoas, mas mesmo assim teve pré com 
dificuldade de reunir este número de usuários. 

Tendo em vista que ocorreram pré-conferências para eleger delegados para a Conferência 
Municipal de Saúde e junto também realizaram Conferência Local de Saúde para eleger 
entidades para compor o Conselho Local de Saúde e isso gerou confusão por parte dos usuários 
e inclusive dos organizadores, o que culminou em informações imprecisas aos usuários e 
Conselhos Locais de Saúde incorretos, os quais não puderam ser homologados pelo Conselho 
Municipal de Saúde, assim orienta-se que não se realize os dois eventos, pré-conferência e 
Conferência Local de Saúde, na mesma data. 

Referente à Conferência a comissão parabeniza os atores envolvidos, pois houve uma 
melhora significante em relação à 12ª Conferência Municipal de Saúde, pois os materiais gráficos 
e outros foram entregues em tempo; para as pessoas com deficiência teve material em braile, 
ampliado, digitalizado em formato TXT e intérprete em libras; referente ao almoço foi fornecido 
ticket alimentação o que foi uma sugestão da avaliação da Conferência anterior; referente às 
camisetas da comissão organizadora foram específicas para quem trabalhou, sendo esta também 
uma sugestão da avaliação da 12ª Conferência. 

Porém cabe ressaltar os pontos que precisamos melhorar.  

Referente à organização, melhorar por meio de capacitação, pois faltaram esclarecimentos 
dos trabalhadores em relação aos trabalhos nas salas, tanto nos grupos para discutir as 
propostas como no processo eleitoral. Deve-se disponibilizar trabalhadores para ficarem 
exclusivos para orientações, em relação à escolha do grupo para discutir as propostas e processo 
eleitoral e todos capacitados sobre cada etapa da Conferência. 

Referente ao local teve flexibilidade de horário o que foi sugerido pela comissão 
organizadora na avaliação da 12ª Conferência, porém teve o desconforto das cadeiras, o odor de 



 

 

mofo, a irregularidade nos degraus no auditório principal, os quais se não forem sanados a 
comissão sugere que seja realizado em outro local. 

Referente ao coffe break e almoço, o coffe break foi excelente, a idéia de disponibilizar 
ticket alimentação com quatro opções de restaurante foi ótima, porém deve orientar melhor na 
plenária como proceder, pois o valor do ticket era de 25,00 reais, mas teve participante que queria 
o troco, ou pesaram o almoço e o que passava do valor era cobrado, também teve restaurante 
que cobrou o refrigerante enquanto outro estava incluído a bebida no almoço. Sugere-se também 
que o ticket alimentação seja distribuído a todos os participantes e junto ao credenciamento, não 
em fila separada. 

Referente ao palestrante foi uma ótima escolha, pois clarificou ao usuário a real função 
deste no controle social.  

Referente à abertura o atraso prejudicou, orienta-se iniciar mesmo com a ausência de 
algumas autoridades convidadas, a participação da orquestra foi maravilhosa, porém houve a 
falha na ausência da bandeira nacional. 

Referente à participação orienta-se cobrança das entidades de orientar seus membros a 
participação. 

Sugere-se maior participação e envolvimento dos Conselheiros Municipais de Saúde. 

Orienta-se que o Regimento Interno seja reelaborado para ficar mais claro, tendo em vista 
que membros da própria comissão tinham entendimentos diferentes em relação ao Regimento 
Interno.  

Tendo em vista que a Conferência é realizada no mês de junho e no início do inverno 
sugere-se que seja feito coletes e não camisetas. 

Tendo em vista que na Conferência foram elaboradas as diretrizes para a formulação da 
Política Municipal de Saúde para os próximos quatro anos sugere-se que a Conferência Municipal 
de Saúde seja realizada a cada quatro anos, sempre no primeiro ano de mandato do Prefeito. 

 

 

 

 

Cascavel, 06 de julho de 2017. 

MEMBROS DA COMISSÃO 

 



 

 

ANEXO I – PROGRAMAÇÃO DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL 
 
  
PRÉ-CONFERÊNCIA DE SAÚDE – Realizadas no período de 01 de março a 23 de maio de 2017. 
 

CONFERÊNCIA DE SAÚDE: 

DATA: 23 e 24 de junho de 2017 
LOCAL: Teatro Municipal Sefrin Filho, Rua Rio de Janeiro, 905, Centro. 
  

PROGRAMAÇÃO 
 

DIA 23 DE JUNHO (sexta-feira) 

17hs 30min – 19hs – Credenciamento  

18hs –  Coffee Break  

19hs – Abertura com Hino Nacional e Momento Cultural 

19hs20min. – Conferência Magna:  

Tema – Políticas de Saúde: Contexto e desafios do SUS na atualidade com participação popular. 

Palestrante: Moyses Toniolo de Souza 

20hs15min. – Debate 

20hs45min. – Leitura e aprovação Regimento Interno 

21hs15min. - Encerramento 

 
DIA 24 DE JUNHO (sábado) 

8h30min – Abertura com Momento Cultural 

8hs às 9hs – Coffee Break e Credenciamento Delegados Titulares 

9hs às 9hs30min – Credenciamento dos Delegados Suplentes em substituição aos Delegados Titulares 

8hs às 9hs - Credenciamento dos Observadores e Convidados 

9hs às 11hs30min.  – Início dos Trabalhos em Grupos 

12hs – Almoço  

13hs30min às 14hs - Eleição das Entidades para compor o Conselho Municipal de Saúde 

14hs15min – Homologação das Entidades para compor o Conselho Municipal de Saúde 

14hs30min - Plenária: Aprovação das Propostas 

17hs - Plenária Final 

• Moções 

17hs30min. – Encerramento 

17hs40min. – Coffee Break 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO II – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA 

 
Titular: Antônio Vieira Martins - SINDEPOSPETRO 
Suplente: Maria Benvinda de Almeida - SINDEPOSPETRO 
 
Titular: Benedito Miguel Monteiro – ABECAP 
 
Titular: Claudio Evaristo Cesar – SESAU 
Suplente: Patrícia Danielle de Almeida Zorek – SESAU 
 
Titular: Cleberson Gonçalves da Silva - ACADEVI 
Suplente: Antonio Valdecir Pereira dos Santos – ACADEVI 
 
Titular: Elton José Munchen – SENFEONSPAR 
 
Titular: Elves Viera Rocha - ABEN 
Suplente: Maria José dos Santos Teske – ABEN 
 
Titular: Helio Haerdrich - MOLIVI 
Suplente: Elias Costa dos Santos - MOLIVI 
 
Titular: João Maria Oliveira Lima – ASSEF 
Suplente: Terezinha Almeida Donegá – ASSEF 
 
Titular: Mauro Aparecido Giomo – APOFILAB 
 
Titular: Palmira Soares Rangel - SISMUVEL 
 
Titular: Valter Alves da Costa – SINDPREVS 
 

 
 

Obs. Ficou definido realização das reuniões todas as terças - feiras, às 8h, na sala do Conselho 
Municipal de Saúde. 
1º Coordenador: Antonio Vieira Martins 
2º Vice-Coordenadora: Palmira Soares Rangel 
1º Secretário: Elton Munchen 
2º Vice-Secretário: João Maria Oliveira Lima 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO III - SUBCOMISSÕES DE TRABALHO 

Secretaria 
Executiva do 
Conselho 
Municipal de 
Saúde 

Apoio – Eliane, Elizete e 
João. 

 

Comissão 
Organizadora 
Conferência 

Membros Comissão 
Organizadora SESAU 
Antonio/Maria, 
Benedito, 
Patrícia / Claudio, 
Cleberson/Valdecir, 
Elton, 
Hélio/Elias, 
João Mª/Terezinha, 
Mauro, 
Palmira e 
Valter. 
 
Com apoio: Rubens, 
Luciana, Sheila e 
Beatriz 

Esta Comissão tem como objetivo organizar e realizar a 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. 
São atribuições da Comissão Organizadora da 13ª Conferência 
Municipal de Saúde: 

• Elaborar proposta de Regulamento e Regimento Interno da 
Conferência Municipal de Saúde; 

• Responsabilizar-se pela programação oficial; 
• Selecionar conferencistas e debatedores, bem como deliberar 

sobre documentos técnicos e oficiais; 
• Elaborar uma proposta de calendário e programação das pré-

conferências de saúde e participar das mesmas; 
• Propor subcomissões técnicas necessárias para realização da 

13ª Conferência de Saúde. 

Subcomissão 
condensação 
das propostas  
e relatórios 
 

DIS / Clarice, Claiton, 
Maycon e Jonathas 
 
 

• Auxiliar nas pré-conferências a elaboração das propostas; 
• Compilar as propostas da UBS e USF, Pessoa com 

Deficiência, Trabalhadores e Prestadores; 
• Distribuir as propostas nos eixos de trabalho; 
• Compilar as propostas após os trabalhos de grupo para 

apresentar na plenária; 
• Fornecer ao CMS uma cópia das propostas aprovadas na 

plenária para elaboração relatório; 
Subcomissão 
informática/ 
multimídia 

SETOR NFORMÁTICA 
Alexandre e equipe 
 
 

• Visitar o local do evento anteriormente e verificar a 
infraestrutura para os equipamentos; 

• Organizar os notebooks para os trabalhos de grupo quando 
houver; 

• Auxiliar a subcomissão de condensação das propostas no dia 
da Conferência; 

Subcomissão 
Alimentação 

Jeicylene, Noemi e 
Luciana Financeiro 
 

• Verificar recursos junto a SESAU; 
• Verificar com CMS previsão nº participantes para Conferência; 
• Solicitar e acompanhar o processo licitação; 
• Fazer degustação junto a empresa fornecedora do cooffee 

break e almoço quando possível; 
• Manter a Comissão Organizadora informada do andamento do 

processo; 
Higiene e 
serviços 

ANA PAULA + equipe • Organizar 2 a 3 pessoas para organização e limpeza 
ambiente do coffee break, banheiros e rol entrada; 

Reprografia ANA PAULA + equipe • Disponibilizar e organizar máquina Xerox para possíveis 
eventualidades, papéis e outros; 

Motorista  Cleber,  Andrey • Disponibilizar transporte para necessidades diversas durante 
o evento e levar e buscar o palestrante; 

Subcomissão 
Comunicação, 
divulgação, 
publicidade 
atividades 
culturais 

ROSANA ZOTI, MARCIA E 
DAIANA 
 

• Acompanhar as reuniões da comissão organizadora quando 
da discussão material gráfico; 

• Sugerir logos para o material; 
• Trazer modelo material gráfico para comissão organizadora 

aprovar; 
• Acompanhar trabalho na gráfica; 
• Retirar e trazer material do CAFI para CMS; 
• Fazer o cerimonial no dia conferência; 
• Levar hino nacional (CMS tem cópia se necessitar); 



 

 

Subcomissão 
Pessoas com 

deficiência 

MAYRA e equipe  

Subcomissão apoio dos trabalhos 
de grupo 

Membros Com.Org. SESAU – EIXOS 

ATENÇÃO BÁSICA –
ANGELA/ELIS/MARIA ELISA/JEYCI 

MARISE, CRIS E SILVANA MOTTA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
BEATRIZ/CLAIR/ROZANE/MARLY 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
FABIO/NELI/SILVANA/FABIO 

GESTÃO INVESTIMENTO  
SHEILA/ILDA/PATRICIA                        

LUCIANE/CARLOS 

GESTÃO PESSOAS – 
MARTA/RICARDO/ANDREIA/DANI 

SAUDE MENTAL – 
IARA/MARIBEL/SONIA/MARIZETE/SONIA 

SAÚDE BUCAL –               
SHADY/EDERSON 

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA – 
CLAUDIA/ROSE/ELIANA 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
SONIA/ROSANGELA 

CONTROLE SOCIAL – ,  

SERVIÇOS APOIO –  
ROSANA ZOTTI / ANA PAULA /DAIANA 
 
 
CONTROLE, AVALIAÇÃO 
 E AUDITORIA – VALERIA / LARISSA / 
MARCOS 

 

Dos Trabalhos em Grupo 

• As propostas oriundas das Pré-Conferências serão apresentadas e 
discutidas em grupos de trabalho, sendo submetidas a alterações, 
aprovações ou exclusões.  

• Serão organizados os grupos de trabalho e poderão ser agrupados 
os eixos temáticos com no máximo 35(trinta e cinco) participantes. 

• A distribuição dos participantes para os trabalhos em grupo será feita 
no momento do credenciamento. 

• Os trabalhos em  grupo serão realizados no dia 24 junho (sábado) 
das 8.30 ás 12.00 horas. 

• Cada grupo contará com a presença de 01 (um) facilitador da 
Secretária de Saúde, 01 (um) coordenador e 01 (um) relator eleito no 
grupo. 

 
 
 
I – Cabe ao Facilitador: 
 
I - Apresentar o tema da discussão; 
II- Coordenar a eleição do coordenador e relator; 
III – Esclarecer dúvidas pertinentes a dinâmica do trabalho. 
IV – Participar da relatoria das propostas do grupo. 
 
 
I – Cabe ao Coordenador: 
I – Proceder à apresentação dos integrantes; 
II – Resgatar a discussão quando houver desvio do tema; 
III – Esclarecer dúvidas quanto à dinâmica do grupo; 
IV – Cronometrar o tempo dos trabalhos conforme a programação; 
V – Solicitar ajuda da Comissão Organizadora quando necessário. 
VI – Participar da relatoria das propostas do grupo. 

Subcomissão acompanhamento 
processo eleitoral 
 

 

 

Associação de moradores; 
Cristina / Rosangela 
 
Entidades sociais; 
   Nely e Claudia   
 
Entidades P. C.  
Deficiência e Patologias  
Mayra e Angela 
 
Sindicatos;  
Marise e Silvana PAID 
 

 

Orientações iniciais: 

• Apresentação das entidades presentes e seus 
delegados; 

• Apresentação do número de vagas por 
subsegmento conforme Regimento Interno da 
Conferência; 

• Definição da forma de escolha das entidades 
(eleição ou consenso); 

• Definição do mecanismo de desempate se 
optarem por eleição; 

• Levantamento do número de entidades 
interessadas em ocupar vaga no CMS. 

Pontos necessários para registro na ATA: 

• Sistema de escolha das Entidades (eleição ou 



 

 

Prestadores;  
Patrícia e Valeria 
 
Trabalhadores/Profissionais  
Saúde; 
 Beatriz / Rozane 

consenso); 
• Mecanismo de desempate se optarem por 

votação; 
• Registrar as Entidades eleitas para o 

Conselho Municipal de Saúde identificando a 
Entidade Titular e a Entidade Suplente; 

• Registrar sequencialmente todas as entidades 
votadas com menor pontuação; 

• Registrar se haverá sistema de rodízio entre 
titulares e suplentes individualmente. 

Credenciamento   

 

 

Recepção 

MARTA  

MARLY  

CLAIR 

RICARDO 

E EQUIPE 

 
• Receber a todos com cordialidade; 
• Encaminhá-los as mesas de credenciamento 

conforme entidade; 
• Informar aos delegados e suplentes que: 

Dia 23/06 inscrição  delegados e dia 24/06 inscrição suplente 
como delegado. 

Informar que o não comparecimento do delegado dia 23/06, 
inviabiliza sua inscrição como delegado dia 24/06. Devendo 
se inscrever como observador dia 24/06 

 Inscrições usuários 
• Fornecer a lista de assinatura correta ao usuário; 
• Encaminhá-lo a mesa correta quando houver 

equívoco; 
• Encaminhá-los a mesa para escolha grupo de 

trabalho; 

 Inscrição dos 
Observadores 

• Fornecer a lista de assinatura correta ao usuário; 
• Encaminhá-lo a mesa correta quando houver 

equívoco; 
• Encaminhá-los a mesa para escolha grupo de 

trabalho; 

 

Inscrição dos trabalhadores 
 e delegados natos 

• Fornecer a lista de assinatura correta ao usuário; 
• Encaminhá-lo a mesa correta quando houver 

equívoco; 
• Encaminhá-los a mesa para  escolha grupo de 

trabalho; 

 Inscrição da ADM Pública e 
Prestadores de Serviços 

• Fornecer a lista de assinatura correta ao usuário; 
• Encaminhá-lo a mesa correta quando houver 

equívoco; 
• Encaminhá-los a mesa para  escolha grupo de 

trabalho; 

 Trabalhos de grupos 
• Orientar para escolha do grupo de trabalho; 

 Auxílio aos microfones 
• Durante a Conferência; 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV – DELIBERAÇÃO Nº 009 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

 O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel, em sua 228ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, no uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990;  
 
DELIBERA: 
 

Aprovar o Regulamento da 13ª Conferência Municipal de Saúde. 
 

 Cascavel, 20 fevereiro de 2017. 

 
 
 

ANEXO IV - DELIBERAÇÃO Nº 016 DE 17 DE ABRIL DE 2017 
 
 O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel, em sua 230ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 17 de abril de 2017, no uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990;  
 
DELIBERA: 
 

Aprovar o Regimento Interno da 13ª Conferência Municipal de Saúde. 
 

Cascavel, 17 abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V – CRONOGRAMA DAS PRÉ – CONFERÊNCIAS 

 UNIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

01 UBS Cascavel Velho / 
USF Presidente 

27/mar 19:00 às 21:30 
Salão Comunitário - R. Suiça Esq. 
Venezuela, Cascavel Velho 

02 USF Brazmadeira / 
USF Interlagos 

28/mar 13:30 às 16:30 
Centro Juventude, Rua Felicidade, 

601, Interlagos 
03 USF Santa Bárbara 29/mar 13:30 às 16:30 Salão Comunitário - Santa Bárbara 

04 USF Santo Onofre / 
USF Santos Dumont 

29/mar 13:30 às 16:30 Praça CEU -Rua Caiçaras,401 

05 USF Ipanema / 
USF Periolo 

30-mar 13:30 às 16:30 
Rua El Salvador, 110, Salão 
Comunitário Jd Ipanema 

06 
UBS Santa Felicidade 31/mar 13:30 às 16:30 

UBS Santa Felicidade - R. Clodoaldo 
Ursulano, 571 

07 
USF Rio do Salto 03/abr 13:30 às 16:30 

Salão Da Igreja Católica - Rio Do 
Salto 

08 UBS Santa Cruz 03/abr 19:00 às 21:30 Assoc. Moradores Paulo Godoy 

09 USF Lago Azul / 
USF Morumbi 

04/abr 13:30 às 16:30 
Capela São José no bairro Lago Azul 

- Rua Lagoa Mangaba, 7408 
10 USF Espigão Azul 05/abr 13:30 às 16:30 Salão Igreja Católica - Espigão Azul 

11 UBS Aclimação / 
UBS Palmeiras 

05/abr 19:00 às 21:30 Asservel- Rua Palmeiras,4026 

12 UBS Neva / USF Pioneiros 
Catarinense 

06/abr 19:00 às 21:30 
Salão Comunitário Neva - R. 
Visconde Do Rio Branco, 715 

13 USF Cataratas / 
USF Colméia 

07/abr 13:30 às 16:30 
R. Monsenhor Guilherme, S/Nº, 

Cataratas 
14 

USF São Francisco 10/abr 13:30 às 16:30 
Auditório Escola Municipal - São 

Francisco 
15 UBS Parque São Paulo / 

USF Maria Luiza 
10/abr 19:00 às 21:30 

Salão Comunitário Maria Luiza - R. 
Gaspar Dutra, 300 

16 USF Navegantes 11/abr 13:30 às 16:30 Salão Comunitário - Navegantes 

17 UBS Cancelli / USF 
Canadá 

11/abr 19:00 às 21:30 
Salão Paroquial da Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima 
18 

UBS Pacaembu 12/abr 19:00 às 21:30 
Salão Comunitário Pacaembu - R. 

Francisco Beltrão 
19 USF Juvinópolis 18/abr 13:30 às 16:30 Salão Comunitário - Juvinópolis 

20 
UBS São Cristovão 18/abr 19:00 às 21:30 

R. Cartola Esq. Castro, S/Nº Sala de 
Reunião da Ubs 

21 USF Parque Verde / 
USF Cidade Verde 

19/abr 13:30 às 16:30 
Assoc. Moradores Parque Verde-Rua 

Álamo,2215 
22 USF São Salvador 24/abr 13:30 às 16:30 Salão Da Igreja (Ao Lado Da USF) 

23 UBS Los Angeles / UBS 
Floresta / USF Rivieira 

24/abr 19:00 às 21:30 
Salão Da Igreja Católica Santo 

Agostinho 
24 USF 14 de Novembro / 

USF Guarujá 
25/abr 13:30 às 16:30 

Salão Comunitário Guarujá - R. Das 
Orquideas, 530 

25 USF São João 26/abr 13:30 às 16:30 Sala de Reuniões da USF São João 

26 Prestadores de Serviços e 
Adm Pública 

27/abr 19:00 às 21:30 
Auditório da Sesau - Rua 
Pernambuco Nº 1900 

27 Trabalhadores de Saúde 02/mai 19:00 às 21:30 Auditório da Prefeitura Municipal 

28 Pessoas com Deficiência / 
Patologias 

03/mai 14:00 às 17:00 Sala da Cettrans - Rodoviária 2º Piso 

29 
USF Sede Alvorada 04/mai 13:30 às 16:30 

Associação de Moradores-Rua 
Antonio Scherer 

30 UBS Claudete 05/mai 13:30 às 16:30 Sala Ubs Claudete-Rav. Toledo,938 

31 
UBS Faculdade 08/mai 19:00 às 21:30 

Salão Comunitário - R. Israel Da Vigo 
Silveira, S/Nº, Jd Nova Cidade 

 



 

 

ANEXO VI – PROPOSTAS APROVADAS NA PLANÁRIA FINAL 

 
EIXO 1 – ATENÇÃO BÁSICA – A (PROPOSTAS 01 a 11) 

1. Disponibilizar transporte para mães com filho internados em UTI´s neonatal, para viabilizar a 
amamentação; (Aclimação, Palmeiras). 

2. Parceria com as pastorais da criança, idoso, saúde etc, atendendo as solicitações 
necessárias; (Aclimação e Palmeiras). 

3. Agendamento programado de consulta e retornos nas Unidades de Saúde da Família; 
(Brasmadeira, Interlagos, Colméia e Cataratas).(4 e 5). 

4. Manter Médico Pediatra  e Ginecologista para referência nas Unidades de Saúde da Família; 
(Brasmadeira,Interlagos, Los Angeles, Floresta e Navegantes)propostas (6,7 e 8) 

5. Extensão do horário de atendimento das Unidades de Saúde da Família; (Brasmadeira e 
Interlagos). 

6. Ampliação do horário de atendimento da UBS Claudete até 22 horas; (Claudete) 
7. Ampliação no horário de atendimento com pediatra na UBS Santa Felicidade; (Santa 

Felicidade). 
8. Implantação dos NASF; (Colméia, Cataratas, Espigão Azul, Neva, XIV de Novembro, 

Guarujá, Pessoas com Deficiência – Patologias, Faculdade e Canadá). 
9. Implantação de equipes saúde da família conforme portaria especifica da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) para as unidades solicitantes e melhorias nas unidades existentes 
(Canadá, Pq São Paulo e Maria Luíza, Santos Dumont e Santo Onofre).(14,15, e 16). 

10. Implantação de Equipes de Saúde da Família nas Unidades de Saúde do Floresta, Los 
Angeles, Santa Felicidade conforme portaria específica da Estratégia Saúde da Família. 

11. Implantação de USF na região do São Cristóvão e manutenção da Unidade Básica de 
Saúde, permanecendo a atual unidade existente como Unidade Básica de Saúde (São 
Cristovão). 
 

 

EIXO 1 – ATENÇÃO BÁSICA – B (PROPOSTAS 12 a 29) 

12. Retornar o atendimento comunitário uma vez ao mês com local apropriado e em outras 
localidades nas ESFSsRural; (Navegantes). 

13. Horários de atendimento estendido para Saúde do Homem e Trabalhador com implantação 
dos NASFs e equipe volante nos mesmos; (Ipanema e Periollo e demais ESFs). 

14. Intensificação nas atividades voltadas a prevenção na atenção básica;(São Cristóvão).  
15. Regularização da transferência da documentação do terreno da USF São Francisco para o 

município de Cascavel para posterior construção/adequação da unidade; (São Francisco).  
16. Solucionar problemas de distribuição de fichas nas Unidades Básica de saúde; (Cascavel 

Velho). 
17. Acolher usuários dentro da unidade de madrugada e nas excepcionalidades; (Cascavel 

Velho e demais UBSs e USFs). Demarcar um novo território para atender a população do 
centro, com aconstrução de uma UBS na área central de Cascavel; (Neva, Pq São Paulo e 
Maria Luíza). 

18. Implantar o serviço de coleta de exame laboratorial em todas as UBSs e USFs do Município.  
19. Desenvolvimento de atividades de pesquisas em parceria com as instituições de ensino e 

saúde, que possam contribuir com a melhoria de saúde da população e prevenção dos 
agravos mais incidentes no município (Prestador de Serviço).  

20. Elaborar estratégias que viabilizem as visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de 
Saúde e equipe da USF SÃO JOÃO e demais unidades rurais, conforme preconiza o 
Ministérioda Saúde. (ex: transporte); (São João).  

21. Intensificar o trabalho com crianças e adolescentes nas escolas do Distrito de São João do 



 

 

Oeste e demais unidades referente à sexualidade e prevenção ao uso de drogas; (São 
João)  

22. Territorialização nas unidades do Morumbi e Lago Azul e demais localidades com novos 
loteamentos, para verificar necessidade de implantação de mais equipes; (Morumbi e Lago 
Azul e bairros novos) 

23. Implantação das equipes de saúde da família completas; (Faculdade). 
24. Construir nova política de agendamento humanizado que atenda a demanda de todas as 

Unidades de Saúde para pessoas idosas e com deficiência com prazo máximo de 15 dias; 
(Faculdade).  

25. Implantar grupos de anti-tabagismo nas Unidades de Saúde que estiverem interessadas no 
programa conforme proposta do conselho local de saúde em diálogo com a educação e 
sociedade civil; (Faculdade). 

26. Aprimorar a pratica de prevenção e promoção a saúde no município; (Faculdade). 
27. Agilização e transparência através de mutirão nas filas de espera das consultas de 

especialidades e cirurgias eletivas que estão com demanda reprimida na média e alta 
complexidade; (Parque Verde e Cidade Verde).  

28. Construção de Unidade Saúde da Família Cidade Verde com estrutura completa e demais 
bairros e distritos  com a mesma necessidade, incluindo sala de reuniões e odontologia; 
(Parque Verde e Cidade Verde).  
 

 
EIXO 2 – ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PROPOSTAS 30 a 49) 

 
29. Retomada do procedimento de cirurgias de Laqueadura e Vasectomia e inserção de DIU; 

(Los Angeles, Floresta, XIV de Novembro e Guarujá). 
30. Diminuição da fila de espera, com a garantia de acesso e agilidade em todas as 

especialidades e aumento do número de consultas, exames e cirurgias eletivas. (Aclimação, 
Palmeiras, Brasmadeira, Interlagos, Periollo, Ipanema, Rio do Salto, Espigão Azul, Los 
Angeles, Floresta, Santa Barbara, Santa Cruz, Santa Felicidade, São Cristovão, Neva, XIV 
de Novembro e Guarujá). 

31. Implantar Central de Regulação Ambulatorial em cada distrito de saúde. (Morumbi e Lago 
Azul). 

32. Mais mutirões para atendimento de especialidade e cirurgias eletivas; (Pq São Paulo e Maria 
Luíza). 

33. Ampliação do Centro de Atendimento Municipal de Especialidades de Cascavel (CAE) com 
estrutura física e recursos humanos; (Claudete, Pacaembu, Aclimação, Palmeiras, Canadá, 
Faculdade). 

34. Aumentar os profissionais nas especialidades odontológicas do Município nos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO). 

35. Criação de um Centro de Referência em Saúde da Mulher no Município de Cascavel; (São 
João, Aclimação, Palmeiras). 

36. Criação de Centro de Reabilitação para idosos; (Cascavel Velho). 
37. Recursos adequados para o PAID, com a possibilidade de aumento do número de 

profissionais por equipe, ofertando um maior número de atendimentos com qualidade para a 
população; (Neva). 

38. Garantia de agendamento de retorno de especialidades pelo CISOP; (Pacaembu). 
39. Que o gestor municipal estimule a implantação de um Centro de Reabilitação Visual 

vinculada a uma instituição pública de acordo com as portarias ministeriais estabelecidas; 
(Pessoas com deficiência – patologia). 

40. Implantação de um ambulatório com equipe multiprofissional para atendimento das pessoas 
com síndrome de Down e autismo pelo poder público; (Pessoas com deficiência – 
patologia). 

41. Criação de fluxo para preenchimentos de laudos médicos. (Pessoas com deficiência – 



 

 

patologia). 
42. Que a concessão de bengalas longas para pessoas com deficiência visual seja 

disponibilizada através de serviço público, conforme a necessidade do usuário; (Pessoas 
com deficiência – patologia). 

43. Que se garanta através de lei um programa para distribuição de fraldas permanente para 
pessoas com deficiência; (Pessoas com deficiência – patologia) 

44. Obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados informarem ou encaminhar as entidades 
das áreas de deficiência, os pacientes congênitos ou que adquirirem deficiência; (Pessoas 
com deficiência – patologia). 

45. Elaboração pelo gestor de uma cartilha com orientação sobre a saúde da pessoa com 
deficiência no SUS, com a participação das entidades das áreas de deficiência; (Pessoas 
com deficiência – patologia). 

46. Que a gestão promova informações acessíveis para pessoas com deficiência sobre DST-
AIDS; (Pessoas com deficiência – patologia). 

47. Ampliar recursos que possibilitem o diagnóstico precoce de doenças que causam maior 
morbimortalidade; (Prestador de Serviço). 

48. Rever método de aquisição de laudo de especialista para garantir benefícios permanentes; 
(Faculdade). 
 

 

EIXO 3 – GESTÃO DE INVESTIMENTOS (PROPOSTAS 50 a 72) 

49. Ampliação do transporte linha da saúde - dois horários, todos os dias; (Juvinópolis, Rio do 
Salto). 

50. Implantação da Linha da Saúde; (Navegantes, São Francisco). 
 

51. Disponibilizar meio de transporte para que as comunidades possam  acessar à Unidade de 
Saúde, CASO haja possibilidade firmar convenio com a Secretaria de Educação com 
finalidade de utilizar transporte escolar de forma conjunta, desde que seja formalizado 
cadastro das pessoas que necessitam do transporte; (São Salvador). 

52. Viabilizar a linha da saúde para transporte dos pacientes aos serviços de saúde 
especializados; (Santa Bárbara). 

53. Implantação da Linha da Saúde de Espigão Azul, duas vezes por semana e viabilização de 
transporte coletivo até a divisa de Tupãssi e/ou linhas metropolitanas na PR 486; (Espigão 
Azul). 

54. Climatização dos ambientes na unidade de saúde; (Juvinópolis). 
55. Climatização e Ampliação da Unidade Básica de Saúde; (São Cristovão). 
56. Construir Unidade nova em Navegantes de forma centralizada; (Navegantes). 
57. Construção de unidade de saúde da família, garantindo todas as adequações de 

acessibilidade e academia ao ar livre; (Santa Bárbara). 
58. Ampliação reforma e construção de uma nova Unidade de Saúde da Família que atenda os 

bairros Interlagos, Tarumã e Brasmadeira; (Brasmadeira e Interlagos). 
59. Construção de uma nova unidade de saúde com disponibilidade de todos os serviços; 

(Aclimação, Palmeiras). 
60. Construção da UBS Cancelli, utilizando o terreno da casa pop e com estrutura adequada 

para atendimento de toda a área de abrangência que lhe compete; (Cancelli). 
61. Implantação de outra Unidade de Saúde da Família por meio de locação (adequadas a 

legislação sanitária e de acessibilidade) no Jd. Universitário com 2 equipes para atender 
Universitário fundos (Jd Jaçanã);  (Faculdade). 

62. Construção de nova Unidade de Saúde do Bairro Floresta e Los Angeles; (Los Angeles e 
Floresta). 

63. Construção de nova unidade de saúde do Morumbi; (Morumbi e Lago Azul). 
64. Construção de uma unidade para o Ipanema (Sede própria); (Periollo e Ipanema) 



 

 

65. Construção de uma Nova Unidade no Turisparque; (Faculdade). 
66. Garantir a construção na Unidade de Saúde do Rio do Salto; (Rio do Salto). 
67. Construção da USF Guarujá e da USF XIV de Novembro; (XIV de Novembro e Guarujá). 
68. Nova Unidade de Saúde da Família, com equipe de saúde bucal que atenda os Bairros: 

Paulo Godoy, Angra Dos Reis e Parque dos Ipês; (Santos Dumont, Santa Cruz e Santo 
Onofre). 

69. Construção de uma unidade de saúde nova na área de abrangência do Santa Felicidade, 
com capacidade física e recursos humanos suficiente para atender a população crescente 
da área;(Santa Felicidade). 

70. Implantar Unidade Básica de Saúde no Veneza; (Cascavel Velho). 
71. Construção da nova Unidade de Saúde, no Bairro Claudete garantindo recursos humanos e 

materiais necessários para o atendimento; (Claudete). 
 
 

EIXO 3 – GESTÃO DE INVESTIMENTO – B (PROPOSTAS 73 a 81) 

72. Que seja garantido acessibilidade física e de comunicação em todas as UBS, USF e 
espaços públicos de saúde do município –(São Salvador, Neva, Sede Alvorada) 

73. Construção e integração de academias ao ar livre próximo em todas as unidades de saúde e 
ao sistema de prevenção, em especial com os grupos da terceira idade, com 
disponibilização de profissional especializado.  – (Colméia, Cataratas, Pioneiros, Neva, 
Santos Dumont, Santo Onofre, Aclimação, Palmeiras) 

74. Construção e implantação do Hospital Municipal com garantia de atendimento de baixa, 
média complexidade e atendimento psiquiátrico.  – (Periolo, Palmeiras, Parque São Paulo, 
Maria Luiza, Pioneiros...) 

75. Construção de USF no Bairro Pioneiros Catarinenses, Neva (área central),Itaipu/Caravelli e 
demais bairros que apresente demanda,garantindo equipes necessárias para atendimento 
de toda a área de abrangência. 

76. Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Neva, Colmeia/Cataratas, Sede Alvorada, 
Juvinópolis, Santa Cruz, Pacaembu e demais Unidades que apresentarem necessidades. 

77. Adquirir, disponibilizar e manter veículos em todas as Unidades de Saúde que necessitam, 
permitindo a efetivação completa e irrestrita dos atendimentos às pessoas da comunidade 
(Rio do Salto, Cancelli / Claudete, Lago Azul, São Francisco). 

78. Instalação e manutenção de sistemas eletrônicos de segurança nas Unidades de Saúde.  
(Santa Barbara) 
79. Manter previsão orçamentária na LDO para manutenção de equipamentos e prédios 
das Unidades de Saúde, com efetiva participação da comunidade organizada na gestão e 
gerenciamento das Unidades (Faculdade, Neva, Pioneiros) 

80. Garantir aparelho de eletrocardiograma e desfibrilador permanente nas unidades do interior, 
com o devido treinamento da utilização dos mesmos.   (Rio do Salto, Juvinópolis). 

 

EIXO 4 – GESTÃO DE PESSOAS – A (PROPOSTAS 82 a 90) 

81. Abertura de concurso público para médico neuropediatra; (Juvinópolis). 
82. Ampliar a equipe (ginecologista e atendente de farmácia); (Aclimação e Palmeiras). 
83. Estruturar e ampliar os recursos humanos de todas as Equipes de ESF e UBS para 

atendimento de 100 % de sua área de abrangência; (Cancelli). 
84. Lotar um técnico de farmácia, exclusivo para dispensação de medicamentos na farmácia 

para todas as ESFs do interior; Um guarda patrimonial (USF, SUB PREFEITURA E 
ESCOLA) e estrutura coberta na frente da USF Espigão Azul; (Espigão Azul). 



 

 

85. Elaborar um planejamento para a substituição imediata de todos os profissionais de saúde 
na ausência destes; (Morumbi e Lago Azul). 

86. Reposição de servidores em todas as Unidades e Serviços da SESAU; (Santa Bárbara). 
87. Permanência de dois motoristas para serviço na USF Santa Bárbara e nas demais Unidades 

de Saúde da Família do interior; (Santa Bárbara). 
88. Garantir o número de profissionais médicos adequados nas UBS’s, USF’s e nas UPA’s; 

(Santa Bárbara). 
89. Atendimento de Pediatria e Ginecologista e Generalista com carga horária de 40 horas 

semanais em todas as Unidades Básicas de Saúde; (Pacaembu). 

 
 

EIXO 4 – GESTÃO DE PESSOAS – B (PROPOSTAS 91 a 105) 

 
90. Solicitação de guarda patrimonial e atendente de farmácia na Unidade de Saúde Santos 

Dumont; (Santos Dumont e Santo Onofre). 
91. Reposição do quadro de servidores (03 agentes comunitários de saúde, 01 técnico de 

enfermagem, 01 técnico em saúde bucal) da Unidade XIV de Novembro e ampliação de 
mais uma equipe de Saúde da Família para a USF XIV de Novembro e USF Guarujá; (XIV 
de Novembro – Guarujá). 

92. Garantir a presença do profissional de Educação Física para trabalhar nos diversos grupos 
da unidade de saúde, praça, rua, salão comunitário e outros; (Claudete, Pq São Paulo e 
Maria Luíza). 

93. Profissionais para programas de promoção à saúde (nutricionistas, educador físico, 
fisioterapeuta, com o objetivo prevenção de agravos NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família); (Sede Alvorada). 

94. Capacitação permanente dos profissionais que atuam na área de saúde; (Los Angeles e 
Floresta). 

95. Oferecer curso de libras para os atendentes das Unidades e Serviços da SESAU; 
(Pacaembu). 

96. Que a gestão ofereça curso de capacitação para os servidores lotados na secretaria 
municipal de saúde sobre como se relacionar com as pessoas com deficiência; (Pessoas 
com deficiência – patologia). 

97. Adicional de Saúde a todos os servidores que estão lotados nos serviços e não são 
contemplados por lei com o adicional de insalubridade; (Trabalhadores de Saúde). 

98. Adequar o salário dos servidores de acordo com o piso salarial nacional de cada categoria; 
(Trabalhadores de Saúde). 

99. Garantir que todas as categorias de profissionais que ocupem cargo de    coordenação de 
unidades e/ou serviços recebam gratificação de dedicação exclusiva; (Trabalhadores de 
Saúde). 

100. Garantir o pagamento das horas que excedem a carga horária de concurso juntamente com 
o Adicional de PSF para todos os servidores lotados em Estratégia de Saúde da Família; 
(Trabalhadores de Saúde). 

101. Regulamentar o cargo de Instrutor de Informática junto a Secretaria de Saúde; 
(Trabalhadores de Saúde). 

102. Criação do plano de cargos, carreiras e vencimentos exclusivo para os servidores da 
Secretaria Municipal de Saúde; (Trabalhadores de Saúde). 

103. Revisar o cargo de agente comunitário de saúde - ACS para que eles tenham a 
possibilidade de movimentação dentro do Distrito Sanitário à área correspondente; 
(Faculdade). 

 
 



 

 

EIXO 5 – ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA (PROPOSTAS 106 a 112) 

104. Análise de ampliação da REMUME; (Colméia e Cataratas); 
105. A Secretaria de Saúde disponibilizar os itens antihipertensivos, antidiabéticos e 

antiasmáticos para as unidades dos distritos (área rural); (Rio do Salto); 
106. Garantir a disponibilidade de protocolos de medicamentos especiais e insumos para as 

unidades dos distritos; (São salvador); 
107. Garantir a participação do farmacêutico junto ao serviço de controle de infecção do 

município; (trabalhadores de saúde); 
108. Que a coordenação da CAFI – Central de Abastecimentos Farmacêuticos e Insumos seja 

realizada exclusivamente pelo Farmacêutico; (Trabalhadores de Saúde); 
109. Que as Farmácias Básicas realizem atendimento em regime de plantão nos finais de 

semana e feriados; (Trabalhadores de Saúde); 
110. Ressarcir os custos ou fornecer medicamentos de alto custo, essencial, durante o 

internamento hospitalar. (Prestador de Serviço). 
 
 

EIXO 6 – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PROPOSTAS 113 a 120) 

111. Reestruturar todas as UPAS de Cascavel para atendimento misto, conforme portarias do 
Ministério da Saúde.   

112. Continuar o processo de implantação da rede de urgência e emergência com ênfase para as 
UPA’s de acordo com critérios do Ministério da Saúde com prioridade para as regiões norte e 
oeste (Santa Cruz, Santos Dumont e Santo Onofre, Brasmadeira e Interlagos); 

113. Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento no Bairro Sanga Funda; (Brasmadeira 
e Interlagos). 

114. Contratação de mais profissionais nas UPAS e melhoria da acomodação e alimentação dos 
acompanhantes, especialmente as lactantes; (Morumbi e Lago Azul). 

115. Atenção ao fornecimento de atestado do dia para paciente que permanecer mais do que 3 
horas no atendimento da UPA e que não necessite de repouso, a critério do médico 
assistente. 

116. Melhoria da qualidade do atendimento realizado nas UPA; (Santa Felicidade) 
117. Encaminhar para comitê estadual de urgência e emergência reavaliar o fluxo do SAMU, para 

que, quando necessário, as urgências e emergências sejam deslocadas diretamente para o 
hospital; (Pq São Paulo e Maria Luíza) 

118. Implantar Assistência Farmacêutica 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento, 
respeitando as legislações vigentes. e plantão odontológico 24 horas nas UPAs; 
(Trabalhadores de Saúde). 

 
 

EIXO 7 – SAÚDE MENTAL (PROPOSTAS 121 a 125) 

119. Ampliação no número de oferta de atendimentos em saúde mental no CASM e ampliação da 
cobertura do matriciamento em saúde mental para todas as unidades básicas de saúde; 
(Los Angeles e Floresta). 

120. Aumentar o número de equipe multiprofissional e de apoio e criação de equipes de NASFs 
para atender à demanda de saúde mental do município de Cascavel; (Rio do Salto). 

121. Atendimento psicológico e psicopedagógico de crianças e adolescentes e criação de grupo 
para atendimento dos pais nas escolas e nas unidades básicas de saúde do Município de 
Cascavel (São Salvador).  

122. Implementação de programas de prevenção ao uso de bebidas alcoólicas e tabaco, e coibir 
propagandas que incentivam o uso indiscriminado de drogas lícitas (Prestador de Serviço; 
Aclimação e Palmeiras). 



 

 

123. Destinar recursos para implementação de programas de prevenção e tratamento do uso 
drogas, bem como a capacitação dos profissionais; (Prestador de Serviço). 

 
 

EIXO 8 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROPOSTAS 126 a 129) 

124. Trabalho intersetorial entre Secretaria de Saúde por meio da vigilância em saúde, Secretaria 
de Obras, Agricultura, Meio Ambiente e demais secretarias responsáveis para diagnóstico e 
intervenção sobre a grande incidência do mosquito borrachudo, propondo formas de 
combate continuado, fornecendo os recursos necessários (recursos humanos e insumos) e 
orientando toda comunidade do Distrito para resolver o problema (Sede Alvorada). 

125. Regularizar a legislação municipal propondo a criação do Departamento de proteção e bem 
estar animal na estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para efetivação do 
Centro de Zoonoses (Santa Felicidade e Espigão Azul). 

126. Ampliação e divulgação do setor de zoonose da Secretaria Municipal de Saúde para todo o 
município de Cascavel (Canadá; São Salvador). 

127. Criar o núcleo de saúde do trabalhador na Secretaria Municipal de Saúde (Trabalhadores de 
Saúde). 

 
 

EIXO 9 – SAÚDE BUCAL (PROPOSTAS 130 a 136) 

128. A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Divisão de Saúde Bucal garanta a manutenção 
e compra de insumos, equipamentos e constante oferta de materiais em quantidade e 
qualidade para que o atendimento continuado (Lago Azul, Morumbi, Santa Bárbara). 

129. Implantação de Clínica Odontológica e Equipe de Saúde Bucal (ESB) na USF Cataratas 
(Colmeia; Cataratas). 

130. A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Divisão de Saúde Bucal viabilize a 
implantação garantia de atendimento do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) 
para que não haja demanda reprimida (Rio do Salto; Morumbi e Lago Azul). 

131. Ampliação do setor odontológico com adequação e/ou construção de escovário e espaço 
adequado para realização de raio-x (São Francisco). 

132. Oferta de atendimento odontológico de urgência e emergência no período noturno, finais de 
semana e feriados na UPA (Morumbi e Lago Azul). 

133. Disponibilizar cirurgião dentistaconforme demanda da USF Maria Luíza (Pq São Paulo e 
Maria Luíza). 

134. Contemplar os cirurgiões dentistas lotados no CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas) no Adicional de Especialidades, de acordo com a legislação vigente. 
(Trabalhadores de Saúde). 

 
 

EIXO 10 – SERVIÇO DE APOIO (PROPOSTAS 137 a 142) 

135. Melhorar a qualidade das linhas telefônicas das unidades de saúde, priorizando as unidades 
do interior; 

136. Ampliação do transporte de pacientes para hemodiálise, fisioterapia e outros casos; para 
todo município; 

137. Planejamento e investimento em insumos para todas as unidades de saúde; 
138. Aquisição de Equipamento/computador com acesso à internet para melhorar atendimento 

dos profissionais da USF Espigão Azul em quantidade suficiente para cada setor e mais uma 
linha telefônica na USF; (Espigão Azul); 

139. Computadores e impressoras para todos os profissionais que atendem o usuário nas 
Unidades de Saúde em todas as unidades e serviços; 



 

 

140. Ampliar o horário de atendimento da Central de Transporte Eletivo. 
 
 

EIXO 11 – CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA (PROPOSTAS 143 a 150) 

141. Realizar e agilizar a interligação dos sistemas de consultas e exames do  CISOP e Unidades 
Básicas, para que a entrega das requisições e autorizações especialidades sejam realizadas 
exclusivamente pela unidade básica de referência; (Cancelli, Canadá). 

142. Intensificar a fiscalização e avaliação dos atendimentos das especialidades, através de 
Comissões Especifica instituida no âmbito do Conselho Municipal de Saúde garantindo 
transparência. (São Salvador). 

143. Otimizar a gestão dos recursos públicos e a fiscalização dos recursos disponíveis, através 
do controle e avaliação e aumento dos procedimentos executados, e solicitar aumento do 
reajuste da tabela SUS; (Neva). 

144. 4.Avançar no processo de descentralização de autorizações de exames para as unidades de 
saúde considerando o nível de gestão municipal; (Pq São Paulo e Maria Luíza). 

145. Garantir que o acesso ao serviço de oncologia seja realizado pelo Sistema MV, respeitando 
a aplicação da lei 8.080 de 19/09/1990, sendo que os atendimentos, devem ser 
prioritariamente prestados pelo estado não havendo condições poderá ser realizado pela 
filantropia e posteriormente a isso pela iniciativa privada; (Prestador de Serviço). 

146. Intensificar as parcerias através de convênios entre o município de Cascavel e as 
instituições de ensino superior a partir dos cursos na área de saúde no sentido de melhoria 
do atendimento e aproveitamento do capital humano das intitutições; (Prestador de Serviço). 

147. Revisão pelo Ministério da Saúde da tabela SIGTAP, para inclusão e/ou habilitação de 
procedimentos preventivos também aos prestadores da área especializada; (Prestador de 
Serviço). 

148. Instituir pelo Ministério da Saúde o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
(PMAQ) para os prestadores de serviços credenciados ao SUS, com instituição de Selo de 
Qualidade. (Prestador de Serviço). 

 
 

EIXO 12 – CONTROLESOCIAL (PROPOSTA 151) 

149. Viabilizar e incentivar a criação dos conselhos locais de saúde, garantir o seu pleno 
funcionamento. 

 

 

PROPOSTAS DE OUTRAS SECRETARIAS 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED 

1. Utilizar o espaço físico e maquinário da secretaria de educação a fim de suprir as 
necessidades de mobiliário da Ubs Cancelli e dos demais serviços da secretaria de saúde; 
(Canadá e Cancelli). SEMED. 

2. Construção do CMEI Montreal, área de lazer (praças públicas, academia ao ar livre) para 
uso da família e de um centro poliesportivo (XIV Novembro); (XIV de Novembro – Guarujá). 
SEMED/SESOP 

3. Construção CMEI no Colméia; (Colméia e Cataratas). SEMED. 
4. Construção de um CMEI no Distrito de São Salvador; (Sede Alvorada) SEMED. 
5. Construção de CMEI (centro municipal de educação infantil) para menores de quatro anos. 



 

 

(Sede Alvorada); (Sede Alvorada). SEMED. 
6. Construção de CMEI; (Juvinópolis). SEMED. 
7. Implantações de escolas municipais e estaduais; (Cascavel Velho). SEMED 
8. Construção e implantação de um CMEI na Sede do Distrito de São João do Oeste; (São 
João). SEMED. 

9. Construção de um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI para atender a população 
local; (Parque Verde e Cidade Verde). SEMED. 

10. Construção de CMEI na região dos bairros Santos Dumont/Esmeralda; (Santos Dumont e 
Santo Onofre). SEMED. 

 
 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

11. Melhorias para as comunidades: Realizar parceria com a Secretaria do Meio Ambiente com 
a finalidade de intervir quanto ao problema de mau cheiro da fábrica de adubo orgânico em 
frente ao cemitério do distrito (AGREGARE) (Espigão Azul). SEMA 

12. Revitalização da área verde (córrego) na UBS Santa Felicidade, com a construção de 
espaço para caminhada e área de lazer (parque infantil, academia livre); (Santa 
Felicidade). SEMA/SEMEL. 

13. Implantar programa para coleta seletiva do lixo com recolhimento periódico dos 
depositários (caçambas/contêiner); (Santa Bárbara). SEMA 

14. Revitalização da área verde do rio bezerra, rua das palmeiras e beira rio; (Aclimação e 
Palmeiras). SEMA 

15. Implantar coleta de lixo e tratamento de água das minas no acampamento do MST, no 
distrito e nas comunidades, por ter lixo a céu aberto e água não tratada; (Rio do Salto). 
SEMA. 

16. Manutenção contínua das bocas de lobo nos bairros Parque Verde, Cidade Verde e 
tangentes; (Parque Verde e Cidade Verde). SESCP/SEMA. 

17. Instalação de poço artesiano na comunidade Linha Santa Catarina, para melhorar 
qualidade da água consumida e colocação de azulejos para melhor higiene dos banheiros 
do salão comunitário; Mais um contêiner para lixo no Distrito de Espigão Azul, somente um 
não é suficiente; (Espigão Azul). SEMA/SEADM. 

18. Regulamentação dos loteamentos da Comunidade de Espigão Azul; Manter a patrulha rural 
para o distrito de Espigão Azul, pelo menos duas vezes na semana; Abastecedouro 
Comunitário de Água em Planaltina e Colônia Melissa específicos para abastecimento para 
maquinários utilizados com defensivos agrícolas; Instalação de poço artesiano na 
comunidade Linha Santa Catarina, para melhorar qualidade da água consumida e 
colocação de azulejos para melhor higiene dos banheiros do salão comunitário; Mais um 
contêiner para lixo no Distrito de Espigão Azul, somente um não é suficiente; (Espigão 
Azul). SEMA/SEADM. 

19. Saneamento básico para os reassentados do Jd. Veneza; (Cascavel Velho). 
SESCP/SEMAB/SEADM. 

20. Implantação da rede de esgoto da avenida Brasil para melhoramento Do 
bairro;(Pacaembu). SESCP/SEMA/SEADM 

21. Aumentar os pontos de coleta de lixo nas comunidades que pertencem ao Distrito de São 
João do Oeste e a frequência da coleta; (São João). SEMA 

 
 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – SESOP 

22. Ampliação e revisão da rede de esgoto na área de abrangência do Santa Felicidade (Santa 
Felicidade, Padovani, Sítio Recreio Paraíso, Nova Cidade). (Santa Felicidade). SESOP. 

23. Melhorias na via Urbana de acesso a USF Ipanema (alargamento da rua) e 
estacionamento na Unidade; (Periollo e Ipanema). SESOP 



 

 

24. Implantação de acadêmica ao ar livre para Colônia Barreiro e parquinho para crianças; 
(Morumbi e Lago Azul). SESOP/SEADM/SEMEL 

25. Alterar o estacionamento da rua marechal Cândido Rondon em frente a UBS Cancelli para 
o lado esquerdo, com identificação de vaga preferencial para idoso e Cadeirantes; 
(Canadá e Cancelli). SESOP/CETRANS 

26. Construção de passarela com iluminação apropriada para o trafego de pedestres em Sede 
Alvorada; (Sede Alvorada). SESOP 

27. Efetivar o calçamento com pedras poliédricas na vila de Espigão Azul, melhorando também 
todas as estradas rurais em todas as comunidades (Urgência na linha Planaltina); (Espigão 
Azul). SESOP 

28. Asfalto e redutores de velocidade na comunidade, principalmente nas proximidades da 
unidade de saúde; (Juvinópolis). SESOP 

29. Revitalização e ciclovia Rua Apinajés e Av. Titto Mufatto; (Santa Cruz). SESOP 
30. Saneamento básico para os reassentados do Jd. Veneza; (Cascavel Velho). 
SESOP/SEMA/SEADM 

31. Cobrar a existência e manutenção das ruas, calçadas e iluminação pública; (Claudete). 
SESOP 

32. Alargamento das Ruas Nereu Ramos, José de Sá Cavalcante e da ponte no Rio das Antas; 
(Claudete). SESOP 

33. Revitalização do entroncamento da Avenida Rocha Pombo com Avenida Estados Unidos; 
(Pacaembu). SESOP/CETRANS 

34. Implantação da rede de esgoto da avenida Brasil para melhoramento Do 
bairro;(Pacaembu). SESOP/SEMA/SEADM 

35. Construção de pontos de ônibus com estrutura coberta; (Parque Verde e Cidade Verde). 
SESOP/CETTRAN. 

36. Implantação de pista de ciclismo e caminhada na região do Parque Verde e Cidade Verde; 
(Parque Verde e Cidade Verde). SESOP/SEADM. 

37. 16) Manutenção contínua das bocas de lobo nos bairros Parque Verde, Cidade Verde e 
tangentes; (Parque Verde e Cidade Verde). SESOP/SEMA. 

38. Construção do CMEI Montreal, área de lazer (praças públicas, academia ao ar livre) para 
uso da família e de um centro poliesportivo (XIV Novembro); (XIV de Novembro – Guarujá). 
SEMED/SESOP. 

39. Melhorias no asfalto e sinalização da avenida Tito Muffato; (Santos Dumont e Santo 
Onofre). SESOP/CETRANS. 

 
 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  SEASO 

40. Pactuação do município de Cascavel com a Academia da 3ª Idade na região oeste de 
Cascavel (Santa Cruz); (Santa Cruz). SEASO. 

41. Construção de um CERTI – Centro de Revitalização da Terceira Idade na região do Parque 
Verde; (Parque Verde e Cidade Verde); SEASO. 

42. Cursos profissionalizantes para jovens e adultos; (Sede Alvorada). SEASO/SEADM. 
 
 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER – SEMEL 

43. Revitalização da área verde (córrego) na UBS Santa Felicidade, com a construção de 
espaço para caminhada e área de lazer (parque infantil, academia livre); (Santa 
Felicidade). SEMA/SEMEL 

44. Finalizar Obra da Quadra e Área Esportiva do Jardim Colméia; (Colméia e Cataratas). 
SEMEL.  

45. Implantação de acadêmica ao ar livre para Colônia Barreiro e parquinho para crianças; 
(Morumbi e Lago Azul). SESOP/SEADM/SEMEL. 



 

 

46. Construção de uma quadra de esportes no distrito de São Salvador;(Sede Alvorada). 
SEMEL. 

47. Construção de academia para terceira idade nas comunidades do Distrito de São Salvador. 
(São Salvador). SEMEL. 

48. Esporte, cultura e Lazer: com melhoria dos espaços públicos, construindo ou melhorando 
as quadras, canchas, academias e parques; Oferecendo assim atividades diversas na vila 
e comunidades (placa Lindóia, colônia melissa, linha Santa Catarina, esquina memória e 
planaltina); (Espigão Azul). SEMEL 

49. Educador físico para acompanhar e orientar as atividades na academia da terceira idade; 
(Juvinópolis). SEMEL 

50. 01 (uma) Academia ao ar livre na praça em frente à USF Maria Luíza; (Pq São Paulo e 
Maria Luíza). SEMEL 

51. Revitalização completa do ginásio de esportes situado na Rua Itaúba, esquina com 
Eucalipto, com administração do município ou entidade conveniada (projeto de extensão 
para utilização); (Parque Verde e Cidade Verde). SEMEL. 

 
 

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -  CETRANS 

52. Alterar o estacionamento da rua marechal Cândido Rondon em frente a UBS Cancelli para 
o lado esquerdo, com identificação de vaga preferencial para idoso e Cadeirantes; 
(Canadá e Cancelli). SESOP/CETRANS 

53. Solicitar junto ao CETRANS uma linha entre os bairros para facilitar o acesso da 
população; (Brasmadeira, Interlagos). CETRANS 

54. Avaliar junto a CETTRANS a alteração do binário da Rua Salgado Filho, para facilitar o 
acesso aos equipamentos públicos (UBS, Escolas, CMEI); (Neva). CETRANS 

55. Revitalização do entroncamento da Avenida Rocha Pombo com Avenida Estados Unidos; 
(Pacaembu). SESOP/CETRANS. 

56. Construção de pontos de ônibus com estrutura coberta; (Parque Verde e Cidade Verde). 
SESOP/CETTRAN 

 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI 

57. Manutenção das estradas rurais de acesso a USF; (São Francisco) SEAGRI. 
58. Melhoria do transporte da comunidade, das estradas em boas condições de tráfego e 
pavimentação asfáltica ao lado esquerdo BR (conforme levantamento de necessidade na 
BR 467 sentido Cascavel a Toledo) e garantia de dois motoristas na equipe de saúde local; 
(Sede Alvorada). SEAGRI. 

59. Melhorias das estradas rurais principais e secundárias; (São Salvador). SEAGRI. 
60. Melhoria das estradas rurais e pavimentação, calçamento e conservação da estrada que 
dá acesso ao Distrito São João do Oeste (PR 182); (São João). SEAGRI. 

 
 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEADM 

61. Ativar o módulo policial e a segurança pública em Sede Alvorada; (Sede Alvorada). SEADM 
62. Cursos profissionalizantes para jovens e adultos; (Sede Alvorada). SEASO/SEADM. 
63. Regulamentação dos loteamentos da Comunidade de Espigão Azul; Manter a patrulha rural 
para o distrito de Espigão Azul, pelo menos duas vezes na semana; Abastecedouro 
Comunitário de Água em Planaltina e Colônia Melissa específicos para abastecimento para 
maquinários utilizados com defensivos agrícolas; Instalação de poço artesiano na 



 

 

comunidade Linha Santa Catarina, para melhorar qualidade da água consumida e 
colocação de azulejos para melhor higiene dos banheiros do salão comunitário; Mais um 
contêiner para lixo no Distrito de Espigão Azul, somente um não é suficiente; (Espigão 
Azul). SEMA/SEADM 

64. Disponibilizar recursos humanos para manutenção e proteção dos espaços públicos do 
distrito e ampliação das construções públicas contemplando banheiros; (Juvinópolis) 
SEADM 

65. Instalação de uma base da defesa civil;(Juvinópolis) SEADM 
66. Construção de UPS – Unidade Paraná Seguro na região oeste de Cascavel; (Santa Cruz). 
SEADM 

67. Criação/Implantação de um centro de formação de jovens na região oeste de Cascavel; 
(Santa Cruz). SEADM/SEMDEC 

68. Implantar um restaurante popular na região oeste de Cascavel; (Santa Cruz). 
SEADM/SEMDEC. 

69. Saneamento básico para os reassentados do Jd. Veneza; (Cascavel Velho). 
SESOP/SEMA/SEADM 

70. Exigir mais segurança para o bairro, principalmente nas escolas; (Claudete). SEADM 
71. Implantação da rede de esgoto da Avenida Brasil para melhoramento do bairro; 
(Pacaembu). SESOP/SEMA/SEADM. 

72. Construção de capela mortuária no bairro Santos Dumont; (Santos Dumont e Santo 
Onofre). ACESC/SEADM 

73. Implantação de Projeto de Segurança no Interior de São João do Oeste, em parceria com a 
Polícia Militar e outros órgãos de segurança, visando coibir violência, tráfico, contrabando e 
outros delitos; (São João). SEADM 

74. Planejar ações integradas entre todas as Secretarias do Município, visando a melhoria da 
qualidade de vida da população do Distrito de São João do Oeste. (ex: qualidade da água, 
controle de defensivos agrícolas, educação ambiental, destinação correta de resíduos, 
preservação das micro- bacias, entre demais ações correlatas); (São João). SEADM 

75. Implantação de pista de ciclismo e caminhada na região do Parque Verde e Cidade Verde; 
(Parque Verde e Cidade Verde). SESOP/SEADM. 

76. Instalação de poço artesiano na comunidade Linha Santa Catarina, para melhorar 
qualidade da água consumida e colocação de azulejos para melhor higiene dos banheiros 
do salão comunitário; Mais um contêiner para lixo no Distrito de Espigão Azul, somente um 
não é suficiente; (Espigão Azul). SEMA/SEADM. 

77. Implantação de acadêmica ao ar livre para Colônia Barreiro e parquinho para crianças; 
(Morumbi e Lago Azul). SESOP/SEADM/SEMEL 

 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC 

 
78. Criação/Implantação de um centro de formação de jovens na região oeste de Cascavel; 
(Santa Cruz). SEADM/SEMDEC. 

79. Implantar um restaurante popular na região oeste de Cascavel; (Santa Cruz). 
SEADM/SEMDEC 

 
ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ACESC 

80. Construção de capela mortuária no bairro Santos Dumont; (Santos Dumont e Santo 
Onofre). ACESC/SEADM 

 
 



 

 

ANEXO VII - ENTIDADES ELEITAS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE CASCAVEL GESTÃO 2018 - 2019 

 
SEGMENTO DOS USUÁRIOS 
 

SUB-SEGMENTO: ENTIDADES SOCIAIS 
 
Entidade Titular: Pastoral do Idoso 
Entidade Suplente: Associação Popular para Desenvolvimento e Promoção da Saúde – APOS  

 
Entidade Titular: Pastoral da Criança 
Entidade Suplente: Associação Beneficente Coração de Maria 

 
Entidade Titular: Pastoral da Saúde 
 Entidade Suplente: Associação Beneficente e Cultura dos Aposentados e Pensionistas - ABECAP  
 
Entidade Titular e Suplente: APMF do Colégio Estadual Rio do Salto 
 
Obs.: Optaram pelo sistema de rodízio. 
 

 
SUB-SEGMENTO: ASSOCIAÇÕES DAS PESSOAS COM DEFICIÊNICA 

 
  
Entidade Titular: Associação dos Deficientes Visuais de Cascavel - ACADEVI  
Entidade Suplente: Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel - ADEFICA  
 
Obs.: Optaram pelo sistema de rodízio. 
 

SUB-SEGMENTO: ASSOCIAÇÕES DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 
 
Entidade Titular: Associação dos Portadores de Lesões por Esforços Repetitivos - AP-LER  
Entidade Suplente: Associação de Portadores de Fissura Lábio – Palatal de Cascavel - APOFILAB  
 
Obs.: Optaram pelo sistema de rodízio. 
 
 

SUB-SEGMENTO: SINDICATOS 

Entidade Titular: Sindicato dos Empregados de Empresas de Transporte de Passageiros Intermunicipal, 
Interestadual e de turismo de Cascavel - SINETRAPITEL 
Entidade Suplente: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cascavel  
 
Entidade Titular e Suplente: Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná - APP   
 
Entidade Titular: Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de 
Petróleo de Cascavel e Região - SINDEPOSPETRO  
Entidade Suplente: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material 
Elétrico de Cascavel - SINDEMETAL 

 

Obs.: Optaram pelo sistema de rodízio. 



 

 

SUB-SEGMENTO: ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 

Entidade Titular: AMB São João do Oeste da Linha Velha 
Entidade Suplente: AMB Maria Luiza 

Entidade Titular: AMB Neva 
Entidade Suplente: AMB Santa Cruz 

Entidade Titular: AMB Pacaembu 
Entidade Suplente: AMB Brasília II 

Obs.: Optaram pelo sistema de rodízio 
 
 
SEGMENTO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE 
 

SUB-SEGMENTO: PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 
Entidade Titular: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN 
Entidade Suplente: Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN  

Entidade Titular: Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social - NUCRESS  
Entidade Suplente: Conselho Regional de Farmácia - CRF  

Entidade Titular: Conselho Regional de Administração - CRA  
Entidade Suplente: Associação Brasileira de Odontologia - ABO  

Obs.: Optaram pelo sistema de rodízio. 
 
 
 

SUB-SEGMENTO: TRABALHADORES DE SAÚDE 

Entidade Titular: Associação dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Paraná - ASSEF  
Entidade Suplente: Sindicato dos Enfermeiros da Região Oeste, Sudoeste do Paraná - SENFEOSPAR  

Entidade Titular e Suplente: Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Ação Social do Estado do Paraná - SINDPREVS  
 
Entidade Titular e Suplente: Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Cascavel - 
SISMUVEL  
 
 
Obs.: Não optaram pelo sistema de rodízio 
 

SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Entidade Titular e Suplente: Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP 
 
Entidade Titular e Suplente: União oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer - UOPECCAN  
 
Entidade Titular: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Entidade Suplente: Movimento para Libertação de Vidas - MOLIVI  

Obs.: Optaram pelo sistema de rodízio. 



 

 

 
SEGMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
Entidade Titular e Suplente: Secretaria de Saúde - SESAU 
 
Entidade Titular e Suplente: 10ª Regional de Saúde 
 
Entidade Titular e Suplente: Demais Secretárias: Secretaria de Assistência Social - SEASO 
 

 
 
 

 

 



 

 

ANEXO VIII - MOÇÕES: 

1 - MOÇÃO DE 23/24 DE JUNHO DE 2017 DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CASCAVEL/PR. A Plenária da Conferência Municipal De Saúde De Cascavel, em sua décima 
terceira (13ª) Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2017, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e considerando que entre as dificuldades que a 
população brasileira enfrenta no Sistema Único de Saúde (SUS), moradores do Distrito de 
Sede Alvorada, comunidade de Bairro Preto, São Pedro do Lopeí, São Roque do Lopeí, 
Esquina Memória, São Martins, Novo Horizonte, Fazenda Mocotó e comunidades 
adjacentes de Cascavel/PR, solicitamos providências quanto à proliferação do mosquito 
“borrachudo” e verificação na captação do esgoto sanitário. A questão já foi apresentada 
na pré-conferência de saúde de Sede Alvorada em 2009 e atualmente tem aumentado 
consideravelmente a incidência destes mosquitos, gerando inúmeras queixas por parte 
dos moradores. RUBENS PROCHNOW 
 
2 - MOÇÃO DE 23/24 DE JUNHO DE 2017 DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CASCAVEL/PR. A Plenária da Conferência Municipal De Saúde De Cascavel, em sua décima 
terceira (13ª) Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2017, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e considerando que entre as dificuldades que a 
população brasileira enfrenta no Sistema Único de Saúde (SUS), reivindica a realização de 
eleições diretas para os ocupantes de cargos diretivos do Hospital Universitário do Oeste 
do Paraná. Os critérios para a realização das eleições no HUOP devem ser regulamentado 
pelo Conselho Universitário da Unioeste. IVÃ JOSÉ DE PADUA. 
 
3 - MOÇÃO DE 23/24 DE JUNHO DE 2017 DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CASCAVEL/PR. A Plenária da Conferência Municipal De Saúde De Cascavel, em sua décima 
terceira (13ª) Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2017, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e considerando que entre as dificuldades que a 
população brasileira enfrenta no Sistema Único de Saúde (SUS), repudio ao Governo Temer 
pela política de desmantelamento do Sistema Único de Saúde. O Ministério da saúde vem 
trocando medidas, atos e fazendo contratos com empresas para aquisição de 
medicamentos fabricados pela Fiocruz. O Governo propõe criar plano de saúde popular, 
saúde privada, que na prática significa a destruição do Sistema Único de Saúde. Os 
trabalhadores brasileiros não aceitam a destruição da Saúde Pública Brasileira. Por isso o 
repudio e exige a aplicação dos recursos de saúde para o benefício do povo brasileiro. 
MOACIR LOPES. 
 
4 - MOÇÃO DE 23/24 DE JUNHO DE 2017 DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CASCAVEL/PR. A Plenária da Conferência Municipal De Saúde De Cascavel, em sua décima 
terceira (13ª) Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2017, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e considerando que entre as dificuldades que a 
população brasileira enfrenta no Sistema Único de Saúde (SUS), solicito ao Conselho Estadual 
e o Conselho Nacional de Saúde a possibilidade de aumento da tabela SUS, porque se 
continuar com este valor em um futuro bem próximo teremos estrutura física, mas não 
vamos ter profissionais médicos atendendo. NEUDI GIROTTO. 
 
5 - MOÇÃO DE 23/24 DE JUNHO DE 2017 DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CASCAVEL/PR. A Plenária da Conferência Municipal De Saúde De Cascavel, em sua décima 
terceira (13ª) Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2017, no uso de suas 



 

 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e considerando que entre as dificuldades que a 
população brasileira enfrenta no Sistema Único de Saúde (SUS), a ausência de leito 
psiquiátrico tem impedido um atendimento integral em saúde mental na medida em que 
nega o acesso a internação hospitalar no momento em que isso se faz necessário, 
contrariando um dos princípios do SUS (integralidade do atendimento). Assim, repudiamos 
a atual política nacional de saúde mental, na maneira como vem sendo conduzida, sem a 
criação de leitos hospitalares substitutos dos manicômios em proporção adequada e 
solicitamos a criação desses leitos. JÚLIA FONSECA FARAGE SAITO. 
 
 
 
 


