
 Ata da 172ª Reunião Ordinária do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às dezessete horas e quarenta e sete 3 

minutos, reuniu-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, em reunião ordinária do Conselho 4 

Municipal de Saúde, sendo a pauta. Solenidade de Posse. Item 1) Ordem do dia: 4.1) Para 5 

deliberação: 4.1.1) Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para o Ano 2012. O 6 

Sr. Ildemar Marino Canto inicia a reunião convidando todos os presentes para que fizessem uma oração 7 

em memória do Professor Jomar Vieira Rocha falecido recentemente. O Sr. José Alvanir Quevedo de 8 

Oliveira inicia os trabalhos fazendo uma verificação de quorum havendo vinte e três Conselheiros 9 

presentes. O Sr. Santo Savi pede a palavra para dizer que foi procurado por várias pessoas que 10 

solicitaram que fosse candidato ao cargo de Presidente do Conselho Municipal de Saúde, porém, com o 11 

surgimento de um terceiro candidato ele está abrindo mão de sua candidatura em nome do Professor 12 

Amâncio. Enfatiza que tudo que ele como pessoa, como Conselheiro, como Cascavelense gostaria é que 13 

esse Conselho cresça e não que chegue ao ponto em que chegou. E que pela sua experiência foi que 14 

várias pessoas pediram que ele fosse candidato que esteve por três vezes como Presidente do Conselho 15 

de Assistência Social, depois assumindo a Secretaria de Ação Social. A Senhora Palmira Aparecida 16 

Soares Rangel diz que não é candidata e se fosse estaria abrindo mão de sua candidatura em prol do 17 

Professor Amâncio. O Sr. Ildemar Marino Canto faz a leitura do Termo de Posse dos Conselheiros. 18 

Tomam posse na presente data, os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde 19 

de Cascavel, indicados pelas entidades, órgãos e instituições, conforme a Lei Municipal número cinco mil 20 

duzentos e sessenta e seis de nove de julho de dois mil e nove, cuja homologação foi promulgada pelo 21 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Edgar Bueno, no Decreto número dez mil trezentos e quarenta e 22 

oito de dois mil e onze, em conformidade com o parágrafo segundo do artigo primeiro da Lei Federal no 23 

oito mil cento e quarenta e dois de mil novecentos e noventa. No presente Ato de Posse os conselheiros 24 

representarão a sociedade cascavelense na condução do Sistema Único de Saúde (SUS) , sendo que as 25 

entidades representadas foram eleitas e homologadas na décima Conferência Municipal de Saúde, e 26 

para os efeitos legais necessários, assinam o Termo de Posse. Em seguida foi lido o artigo quinto do 27 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde. Artigo quinto, O Conselho Municipal de Saúde de 28 

Cascavel será coordenado por uma Mesa Diretora, formada entre os membros titulares e suplentes 29 

contemplando os seguintes cargos, Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo 30 

Secretário, sendo dois representantes dos usuários, um representante dos trabalhadores de saúde e um 31 

representante dos gestores ou prestadores de serviços de saúde. Parágrafo primeiro, Os membros da 32 

Mesa Diretora serão eleitos na primeira reunião de cada ano através de inscrições individuais por cargo, 33 

realizada em plenária no dia da votação, sendo vedada à inscrição da mesma pessoa para mais de um 34 

cargo. Parágrafo segundo, O mandato será de um ano, podendo haver reeleição por igual período. O Sr. 35 

Ildemar Marino Canto propõe que a eleição comece pelo cargo de Segundo Secretário. O Sr. José 36 

Alvanir Quevedo de Oliveira inicia a eleição convocando os candidatos para o cargo de Segundo 37 

Secretário. Foi colocada em votação a eleição para o cargo de Segundo Secretário e por vinte e 38 

três votos a favor nenhum contrário e nenhuma abstenção foi eleito o Sr. Orlando Candido 39 

Francisco. Em seguida foi feita a convocação de candidatos para o cargo de Primeiro Secretário. Foi 40 

colocada em votação a eleição para o cargo de Primeiro Secretário e por vinte e três votos a favor 41 

nenhum contrário e nenhuma abstenção foi eleita a Sra. Rosangela Favarin. Na seqüência foi feita a 42 

convocação de candidatos para o cargo de Vice-Presidente. Foi colocada em votação a eleição para o 43 

cargo de Vice-Presidente e por vinte e três votos a favor nenhum contrário e nenhuma abstenção 44 

foi eleito o Sr. João Maria de Oliveira Lima. São convocados os dois candidatos à Presidência do 45 

Conselho Municipal de Saúde pela ordem de candidatura. O Sr. Laerson Vidal Matias apresentou o seu 46 

histórico dentro do Conselho Municipal de Saúde. Pretende re-implantar se eleito uma forma de 47 

funcionamento para o grupo de usuários e trabalhadores, sempre que chegue a Pauta da reunião de 48 

segunda-feira, nos sábados anteriores às Reuniões do Conselho reunir os usuários e trabalhadores para 49 

debater previamente a pauta do Conselho, em virtude dos usuários serem leigos principalmente em 50 

matéria de projetos se perde muito tempo nas Reuniões do Conselho com perguntas, indagações que 51 

são necessárias por desconhecimento dos membros do Conselho mas que podem ser facilmente 52 

resolvidas se forem feitas essas reuniões preparatórias todos os sábados de manhã, está é a proposta 53 

que irá tentar implantar a partir desta nova gestão, para que se possa qualificar melhor o debate, 54 

economizar o nosso tempo, afinal são todos voluntários. Fazer um debate sobre propostas e os rumos da 55 

saúde pública no nosso Município. Diz que é uma pessoa de muita polêmica e que nunca deixou de se 56 

posicionar mas que tenham certeza que o faz sempre em defesa da Saúde Pública e assim que irá fazer 57 

caso seja eleito. O Sr. Amâncio Luiz Saldanha dos Anjos apresentou sua militância no campo da 58 



educação e da saúde. Diz que houve do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná 59 

(APP) o direcionamento da entidade para que a representasse junto ao Conselho Municipal de 60 

Saúde e que vai fazer o trabalho democrático verdadeiramente, um trabalho coletivo onde se poderá 61 

congregar, conversar com todos os segmentos que compõem o Conselho Municipal de Saúde e 62 

junto com todos os membros fará um trabalho em que o Conselho Municipal de Saúde poderá 63 

representar muito bem no cenário Paranaense e Nacional. Foi colocada em votação a eleição para 64 

o cargo de Presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Sr. Laerson Vidal Matias recebeu treze 65 

votos e o Sr. Amâncio Luiz Saldanha dos Anjos recebeu oito votos havendo duas abstenções, 66 

tendo sido eleito para a Presidência do Conselho Municipal de Saúde o Sr. Laerson Vidal Matias. 67 

O Sr. Ildemar Marino Canto diz que o Sr. Amâncio Luiz Saldanha dos Anjos é muito bem vindo ao 68 

Conselho Municipal de Saúde e que a Secretaria de Saúde já havia tomado uma posição prévia por já 69 

haver conversado com o Sr. Laerson Vidal Matias e já havia tomada uma postura e não mudaria o voto 70 

que o objetivo é muito mais técnico e que todos possam atingir o objetivo comum que é uma melhor 71 

saúde à nossa população, agradece em nome da Secretaria de Saúde e dos Gestores a sua 72 

participação. O Sr. Amâncio Luiz Saldanha dos Anjos agradece e diz que pode contar com ele. O Sr. 73 

José Alvanir Quevedo de Oliveira desfaz a mesa e agradece o apoio à sua gestão. O Sr. Laerson Vidal 74 

Matias assume seu lugar no comando da Mesa Diretora e convoca os outros membros o Sr. João Maria 75 

de Oliveira Lima como Vice-Presidente, a Sra. Rosangela Favarin como Primeira Secretária e o Sr. 76 

Orlando Cândido Francisco como Segundo Secretário, dando seqüência diz que a partir da próxima 77 

reunião será enviado junto com a documentação aos Conselheiros um comunicado aos trabalhadores e 78 

usuários, para uma reunião no sábado que antecede a reunião do Conselho, será escolhida uma das 79 

entidades e no sábado de manhã estaremos discutido propriamente o Conselho, fazendo um debate 80 

para otimizar as reuniões do Conselho. Agradece o apoio de todos e o Sr. Amâncio Luiz Saldanha dos 81 

Anjos seja bem vindo.A reunião foi encerrada e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente ata que, 82 

após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, 83 

assinada. Cascavel, vinte e três de janeiro de dois mil e doze. 84 
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