
Ata da 247ª Reunião Ordinária de 2018 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se no Auditório da 3 

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

pauta. Item 1) Expediente Interno. 1.1) Ata nº 246, de 20 de agosto de 2018. 2) Ordem do dia: 5 

2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Eleger Conselheiros para o COTRANS. 2.1.2) Eleger conselheiro 6 

para participar do treinamento de representantes dos Comitês de Ética do Estado de Santa 7 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 2.1.3) Eleger conselheiros para Comissão Organizadora 8 

da 14ª Conferência Municipal de Saúde. 2.1.4) Homologar Conselho Local de Saúde do Distrito 9 

de Espigão Azul. 2.1.5) Homologar Conselho Local de Saúde do Bairro Morumbi. 2.1.6) Discutir 10 

e deliberar sobre Seminário de Saúde do Trabalhador de Cascavel: Conquistas e Desafios. 2.1.7) 11 

Discutir e deliberar sobre Oficina de Formação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e 12 

Trabalhadora. 2.1.8) Discutir e deliberar sobre adição do 5º Módulo sobre Saúde do Trabalhador na 13 

Capacitação de Conselheiros. 2.1.9) Discutir e deliberar sobre a aquisição de equipamentos 14 

hospitalares pela Rede Mãe Paranaense. 2.1.10) Discutir e deliberar sobre a renovação de 15 

cedência de servidores para o SAMU/CONSAMU. 3) Discussão Temática. 3.1) Descarte de 16 

Medicamentos. 3.2) Violência contra a Mulher. 4) Informes Gerais. O Sr. João Maria iniciou a 17 

reunião às dezoito horas e dez minutos fazendo verificação de quórum estando vinte e dois 18 

Conselheiros presentes. 1) Expediente Interno. 1.1) Ata nº 246, de 20 de agosto de 2018. Foi 19 

colocado em votação e com vinte e um votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 20 

abstenção foi aprovada a Ata duzentos e quarenta e seis de vinte de agosto de dois mil e 21 

dezoito. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Eleger Conselheiros para o COTRANS. 22 

Foi colocado em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 23 

abstenção foi aprovado que o Sr. João Carlos Lash titular e o Sr. Elves Vieira Rocha suplente 24 

representem o Conselho na COTRANS. O Sr. Elves Rocha solicita inclusão de Pauta para discutir 25 

e deliberar sobre humanização de atendimento. Foi colocado em votação não havendo nenhum 26 

voto contrário foi aprovada a inclusão de Pauta. 2.1.2) Eleger conselheiro para participar do 27 

treinamento de representantes dos Comitês de Ética do Estado de Santa Catarina, Paraná e 28 

Rio Grande do Sul. Foi colocado em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto 29 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovado que a Sra. Cleucir Debiazi participe do 30 

treinamento de representante do Comitê de Ética do Estado do Paraná em Joinville/Santa 31 

Catarina, ficando o Sr. Gilberto Amarante como suplente. 2.1.3) Eleger conselheiros para 32 

Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de Saúde. Foi colocado em votação não 33 

havendo nenhum voto contrário foi aprovado que as entidades Sismuvel, Sesau, AMB Santa 34 

Cruz, APP Sindicato, Nucress, Aben, Sindepospetro, Assef, Apofilab, Huop, Pastoral da Saúde 35 

e Décima Regional de Saúde componham a Comissão Organizadora da Décima Quarta 36 

Conferência Municipal de Saúde de Cascavel. 2.1.4) Homologar Conselho Local de Saúde do 37 

Distrito de Espigão Azul. Foi colocado em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto 38 

contrário e nenhuma abstenção foi homologado o Conselho Local do Distrito de Espigão Azul. 39 

2.1.5) Homologar Conselho Local de Saúde do Bairro Morumbi. Foi colocado em votação e 40 

com vinte e um votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção foi homologado o 41 

Conselho Local do Bairro Morumbi. 2.1.6) Discutir e deliberar sobre Seminário de Saúde do 42 

Trabalhador de Cascavel: Conquistas e Desafios  Foi lido parecer da CISALO dando parecer 43 

favorável para a realização do Seminário. O Sr. Elves Rocha disse que nesse seminário se teria a 44 

oportunidade de discutir as conquistas, perspectivas e desafios sobre a saúde do trabalhador que 45 

aconteça no ano que vem já que vai ter a conferência de saúde na reunião para escolher os delegados 46 

fazer uma reunião para fazer discussão sobre os temas do trabalho que envolva o trabalhador e a 47 

trabalhadora já foi conversado com o secretário e agora precisa do aval do Conselho solicita que seja 48 

votado para que as reuniões aconteçam no período da tarde. Foi colocado em votação com vinte e 49 

um votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o Seminário de 50 

Saúde do Trabalhador de Cascavel: Conquistas e Desafios, que será organizado pela Comissão 51 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST/Cascavel cujas reuniões serão na parte da tarde.  52 

2.1.7) Discutir e deliberar sobre Oficina de Formação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e 53 

Trabalhadora. O Sr. Elves disse que esteve em capacitação pela Cist e conheceu o Diesat que capacita o 54 

trabalhador e a trabalhadora tem um convenio com o Ministério e está capacitando com oficinas, disse ter 55 

conseguido na Comissão da Educação Continuada um parecer favorável ao convênio com o Diesat que visa 56 

capacitar atores envolvidos no controle social para fortalecer a política pública do trabalhador e da trabalhadora 57 

para uma melhor participação no planejamento e acompanhamento da ação da vigilância de saúde do 58 

trabalhador pelo Brasil pelo Renaste, o Diesat está realizando oficinas em cada Estado estamos pleiteando para 59 

que essa oficina seja em Cascavel só que essa oficina é uma oficina Estadual então precisamos da aprovação 60 



para fazer uma parceria com o Diesat para trazer essa oficina que seja a nível estadual ou local em conversa 61 

com o secretário ele é favorável para fazer para nossa macro ou para a Décima Regional fazer dos vinte e cinco 62 

municípios em tendo aprovação do Conselho vamos ver a forma de estar fazendo o convênio com o Diesat para 63 

realizar essa oficina foram disponibilizadas duas vagas para acompanhar essa oficina que pode ser realizada 64 

em outubro ou novembro é preciso eleger duas pessoas participantes da Cist mais suplente para estar 65 

participando da oficina. A Sra. Palmira disse que o Diesat tem técnicos que estudam a saúde do trabalhador e 66 

da trabalhadora eles realizam a oficina durante dois dias e seria de cunho estadual ou regional e as pessoas que 67 

vem não tem custo nenhum para o Município a despesa vai ser mínima comparando com uma oficina de 68 

formação como é feita na educação e nas outras secretarias onde se traz palestrantes de fora e pagam um valor 69 

altíssimo e nós não vamos ter custo algum com passagem com palestrante o que vai ser para o Município 70 

provavelmente será alimentação e local para os dois dias  então o custa para cento e cinqüenta pessoas vai ser 71 

irrisório quando se coloca que seja regional então é uma articulação do Secretário com a Regional ou até macro 72 

regional vai ser uma articulação do Secretário para ver como vai estar fazendo essa articulação para nós o custo 73 

vai ser pequeno quanto a grandiosidade da capacitação em relação a saúde do trabalhador. Foi colocado em 74 

votação com vinte e um votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 75 

aprovado Oficina de Formação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Foi 76 

colocado em votação com vinte e um votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma 77 

abstenção foi aprovada a participação da Sra. Palmira Aparecida Soares Rangel e do Sr. Elves 78 

Vieira Rocha ficando o Sr. João Maria Oliveira Lima como suplente para participarem da 79 

Oficina de Formação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. 2.1.8) 80 

Discutir e deliberar sobre adição do 5º Módulo sobre Saúde do Trabalhador na Capacitação de 81 

Conselheiros. O Sr. Elves disse que a Cist propôs para que fosse incluído um quinto modulo na capacitação 82 

que seria a Vigilância em Saúde do trabalhador do Município podendo ser realizado em novembro ou 83 

dezembro. Foi colocado em votação com vinte e um votos a favor, nenhum voto contrário e 84 

nenhuma abstenção foi aprovada a adição do quinto Módulo sobre Saúde do Trabalhador na 85 

Capacitação de Conselheiros. 2.1.9) Discutir e deliberar sobre a aquisição de equipamentos 86 

hospitalares pela Rede Mãe Paranaense. A Sra. Kelly disse que o Programa Mãe Paranaense é 87 

um programa que vem para visar a qualidade da assistência para a gestante o nascimento do bebê e 88 

o recém nascido com as ações se estendendo até o primeiro ano da criança em Cascavel há dois 89 

hospitais que são contratualizados o HUOP e Fundação Hospital São Lucas as gestantes são 90 

referenciadas para esses dois hospitais dependendo do ris gestacional. A SESA institui o incentivo 91 

financeiro para aquisição de equipamentos, para garantir assistência de qualidade para as gestantes 92 

e crianças na modalidade fundo a fundo o repasse está regulamentado pela Resolução quatrocentos 93 

e sessenta e cinco de dois mil e dezoito com o recurso sendo disponibilizados na conta do gestor 94 

municipal que fará a compra e cedidos em comodato para os dois hospitais. O valor de repasse é de 95 

duzentos mil reais para cada hospital. O Sr. Narciso indaga como se chegou a esse valor que o Hu 96 

faz de trezentos a quinhentos partos por mês e o São Lucas trinta e quatro e o valor é igual. A Sra. 97 

Kelly disse que já veio o valor fechado pela Resolução. O Sr. Mauro Giomo disse que é contra 98 

gostaria que fosse direcionado tudo para o HU que é publico e o São Lucas não é publico como 99 

vamos controlar que vão usar só para SUS e se não for possível tudo para o HU não comprar para o 100 

São Lucas. A Sra. Palmira disse que os hospitais privados fazem parte do Mãe Paranaense eles 101 

recebem valores só que o que é privado não é meu o que é publico é meu só que os privados tem 102 

dono visam lucros eles recebem pelos partos ele recebe convênio ele é um hospital universitário 103 

recebe convênio SUS, mãe paranaense são vários convênios e também recebe da educação e 104 

quando o Mauro diz que se vier todos os equipamentos nós concordamos se não vier não 105 

concordamos ele está mais do que certo quem que vai lá no São Lucas fiscalizar então não temos 106 

que estar investindo no que não é nosso. A Sra. Luciane disse que o São Lucas não atende de volta 107 

nossas gestantes ganhou se teve uma intercorrência depois do parto não atende e o HU não recebe 108 

porque foi outro Hospital que fez o parto tivemos vários casos assim na nossa unidade o São Lucas 109 

não oferta o retorno da gestante. O Sr. Claudio disse que saiu a resolução da SESA disponibilizando 110 

essa possibilidade de fazer essa captação para esses dois hospitais que fazem parto SUS para 111 

encaminhar a documentação conforme está na resolução é trazer para o Conselho para discutir e 112 

posteriormente encaminhar sobre a possibilidade de encaminhar os quatrocentos mil para o HU a 113 

resolução deixa claro que isso não é possível com relação ao São Lucas a SESAU analisou todas as 114 

possibilidades e concordamos que seja disponibilizado o processo de fiscalização a própria SESA 115 

através da Décima faz o processo de fiscalização para ver se está sendo utilizado ou não aonde vai 116 

ser colocado esses equipamentos as alas são separadas SUS e particulares e esse Conselho tem a 117 

obrigação até mesmo de fazer a fiscalização desse processo, disse acreditar que seria um 118 

desperdício devolver um recurso como esse não aplicar um recurso para atendimento de pacientes 119 

SUS agora se vai ser aplicado ou não nós vamos cobrar e fiscalizar que seja utilizado acredita que 120 



esse Conselho não pode penalizar a população de não destinar um recurso porque achamos que 121 

não vai ser utilizado como deveria propõe aprovar a Resolução e fazer a efetiva fiscalização depois. 122 

O Sr. Narciso disse que seria favorável a proporcionalidade e não a igualdade questiona se for lá 123 

fiscalizar e tiver um outro paciente que não seja SUS eles devolvem os duzentos mil porque o 124 

dinheiro é público se voltar para o Estado vai continuar sendo público pode ser definido com uma 125 

ação pública para outro órgão público. O Sr. João Maria indaga se há alguma paciente SUS que vai 126 

usufruir desse equipamento ou será que ninguém vai usar e se tem a possibilidade de vincular a 127 

vinda desse aparelho ao atendimento exclusivo SUS com fiscalização e periodicidade por parte do 128 

Conselho. O Sr. Claudio disse que o hospital está atendendo e vai continuar atendendo a cabe a nós 129 

fiscalizar se isso não acontecer e tomar as providências cabíveis é até obrigatório como é um recurso 130 

SUS e cabe a nós como Conselho fazer toda a fiscalização desse processo sugere que conste na 131 

Resolução que esse Conselho é de acordo e que será feito um acompanhamento sistematizado uma 132 

fiscalização para que seja integralmente para atendimento único do SUS. O Sr. Elves disse que 133 

gostaria que ficasse claro que os equipamentos vão vir para a Prefeitura patrimoniado com cedência 134 

para o Hospital. O Sr. Claudio disse que é feito da seguinte forma o hospital colocou que 135 

equipamentos eles querem para adquirirmos com esses duzentos mil reais o dinheiro vem para o 136 

Fundo é feito o processo licitatório depois é feita a cedência em comodato para os hospitais inclusive 137 

quando é cedido em comodato se o bem não está sendo utilizado para o fim que foi destinado nós 138 

podemos pedir de volta e fazer outra destinação. O Sr. Mauro Giomo disse que mudou de opinião 139 

que se compre os equipamentos e colocar na Resolução que quando o Conselho achar conveniente 140 

fazer a fiscalização nos equipamentos lá no hospital. A Sra. Poliana disse que quem decidiu a 141 

aplicação foi o Estado talvez caiba ao Conselho Municipal fazer um indicativo ou uma recomendação 142 

que seja para o CES ou para a SESA que o Conselho é favorável para que nos próximos seja 143 

proporcional ao número de atendimentos. O Sr. Claudio disse que a Secretaria é favorável a 144 

fiscalização e qualquer tipo de transparência e que no artigo sexto da Resolução da SESA diz que os 145 

diretores os responsáveis pelos hospitais vão assinar uma declaração de uso exclusivo para o SUS. . 146 

Foi colocado em votação com vinte e um votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma 147 

abstenção foi aprovada a aquisição de equipamentos para o Hospital Universitário do Oeste 148 

do Paraná - HUOP e para o Hospital São Lucas, contratualizados pela Rede Mãe Paranaense 149 

conforme a Resolução SESA número quatrocentos e sessenta e cinco de dois mil e dezoito, 150 

no valor de duzentos mil reais para cada hospital, com fiscalização pela Comissão de Atenção 151 

à Saúde e Avaliação de Projetos e Convênios (CASP) deste Conselho no momento que julgar 152 

necessário e que nas próximas aquisições seja observada a proporcionalidade do número de 153 

atendimentos do SUS. 2.1.10) Discutir e deliberar sobre a renovação de cedência de 154 

servidores para o SAMU/CONSAMU. O Sr. Claudio disse que na época que o SAMU era do 155 

Município tinha mais de cem servidores que eram do Município e foram cedidos para o CONSAMU 156 

hoje são vinte e seis eles estão retornando aos poucos semana passada retornou mais um então são 157 

vinte e cinco que estão ainda cedidos cada município tem um valor per capita que ele paga 158 

mensalmente como Cascavel tem esses servidores nós não pagamos o valor que custa esses 159 

servidores são servidores que ocupam funções estratégicas no consórcio para atendimento aqui no 160 

nosso município a SESAU é favorável a continuar com esse processo os próprios servidores que 161 

solicitaram o retorno tem retornado esse já foram vários talvez nem todos virão mas a grande parte já 162 

retornaram e não tem nenhum prejuízo o processo já passou pelo jurídico tendo sido aprovado 163 

trouxemos esse processo para que o Conselho ficasse sabendo não era obrigatório como fizemos 164 

com os da APAE e da Apofilab para encaminharmos o processo. A Sra Palmira indaga por que a 165 

grande maioria solicita para voltar e qual é o critério de cedência e em relação a carga horária que 166 

eles fazem lá dentro. O Sr. Claudio disse que a carga horária é a mesma de concurso e a grande 167 

maioria está lá desde o inicio do SAMU nenhum servidor está lá contra a vontade deles tendo alguns 168 

que negociamos para que eles viessem para nós o SAMU tem interesse que eles permaneçam 169 

porque são bons servidores são servidores de carreira quem está lá tem todo interesse em 170 

permanecer lá cumprem o seu papel para o qual foram concursados para nós não faz tanta diferença 171 

se querem ficar se quiser voltar vamos acolhe-los a hora que quiserem retornar, de fato tem essa 172 

contra partida do Município de fazer essa cedência para o Consamu cumprimos esse combinando de 173 

fazer essa cedência como outros municípios fazem também em outras situações o Consamu tem 174 

interesse que ele retorne porque um enfermeiro que trabalhe no Município a muito tempo ele tem o 175 

salário base maior do que quando o Consamu faz o concurso então para o Consamu ele acaba 176 

sendo mais custoso inclusive isso aconteceu com alguns enfermeiros com o dinheiro o Consamu 177 

poderia contratar mais de um lá, trazemos esse assunto aqui para que fique bem claro e o Conselho 178 

possa acompanhar monitorar e fiscalizar todo esse processo de cedência de servidores. O Sr. Elves 179 

solicita que seja explicado o processo que é feito para solicitar o retorno para o Município. O Sr. 180 



Claudio disse que existe uma metodologia de movimentação de servidores dentro da secretaria ele 181 

vai formalizar isso e vai ser encaixado dentro do quadro de servidores onde mais precisa hoje não 182 

tem mais nenhum que queira, mas se alguém tiver interesse basta fazer a solicitação. O Sr. Antonio 183 

Vieira disse que quando o Consamu assumisse a UPA Pediátrica os funcionário gradativamente 184 

iriam estar voltando para as UBS como está esse processo. O Sr. Claudio disse que só um 185 

funcionário permanece na UPA Tancredo os demais já foram feitas todas as movimentações só tem 186 

um que era o combinando que é a Coordenação. Foi colocado em votação com dezoito votos a 187 

favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a renovação da cedência dos 188 

servidores para o SAMU/CONSAMU. 2.1.11) Discutir e deliberar sobre humanização no 189 

atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. O Sr. Elves Rocha disse que se fala muito no 190 

SUS na parte da humanização e a CIST em abrir encaminhou para a Mesa Diretora que cobrasse da 191 

SESAU a questão do acolhimento no agendamento de exames as pessoas vem do interior ou vem 192 

das unidades que começam a atender a partir das sete horas só que quando vão fazer a autorização 193 

de exames na secretaria encontram o acesso fechado e as pessoas ficam expostas aos problemas 194 

climáticos na fila aguardando, propõe que a porta seja aberta às sete horas e as pessoas possam 195 

ficar sentadas do lado de dentro e se sentir acolhido. O Sr. Claudio disse que o atendimento começa 196 

as oito horas da manhã e que quem faz a gestão da guarda não é a SESAU mudou o guarda e o 197 

horário dele era mais tarde para cumprir as regras deles então tivemos algumas dificuldades em 198 

alguns dias pontuais então há uns quinze vinte dias o guarda retornou então a equipe chega sete e 199 

meia para organizar todo o processo e já vai acolhendo todo o processo atendendo o pessoal o 200 

guarda ele inclusive já coloca para dentro antes o que acontece é que a maioria dos serviços nossos 201 

ele começa atender os prestadores se ele chegar abrir as sete horas não vai ser interessante porque 202 

ele vai ficar aguardando para o atendimento depois a nossa proposta é para que continue o 203 

atendimento às oito horas até por questão de horas e tudo mais o serviço foi organizado dessa forma 204 

está organizado está funcionando dessa forma temos monitoramento de vídeo acompanhamos isto e 205 

é um ou outro a questão de ter ali eles podem ir lá pegar a ficha e aguardar lá fora é possível hoje o 206 

atendimento quando tem alguém do lado de fora o guarda coloca para dentro sim é possível nesse 207 

momento por restrições de horas extras não temos como mudar se abrirmos mais cedo vamos ter 208 

que fechar no final da tarde mais cedo e nesse momento não seria prudente nesse sentido todo o 209 

processo de gestão dos serviços não só com os nossos serviços mas com os terceirizados foi tudo 210 

organizado nesse sentido para a abertura as oito, nós temos uma experiência assim se abrirmos às 211 

sete as pessoas vão estar chegando às seis se abrir às seis vai ter gente chegando às cinco isso é 212 

de praxe em todas as unidades de serviços não vejo necessidade nesse sentido o que pode ser feito 213 

é quando tiver alguém aguardando levar para dentro também tem que a questão da segurança não 214 

se sabe que quês está lá são pacientes ou não vai colocar para dentro o guarda não fica só ali 215 

naquela porta ele cuida de todo o prédio inclusive externo também propõe que seja às oito horas e 216 

se tiver uma situação ou outra traz a partir das sete e meia ou sete horas da manhã. A Sra. Palmira 217 

disse que ficou pensando se a servidora chega sete e méis para começas a atender às oito essa 218 

meia hora provavelmente não estou falando que ela faça mas deve ser o tempo que ela leva para 219 

colocar o jaleco tomar o cafezinho ir no banheiro lavar a mão escovar os dentes não sei, nas unidade 220 

de saúde não funciona assim às sete horas da manhã o servidor está no balcão atendendo você dá 221 

meia hora para você pegar no tranco nós trabalhamos numa época que não precisa de tranco em 222 

carro e o ser humano não precisa de tranco se é sete e meia que ela chega perfeitamente pode 223 

começar a atender sete e meia não é questão do que ela faz são unidades de saúde e ali também é 224 

um serviço de saúde são pessoas que estão chegando e agora está calor agora está frio nós não 225 

podemos trabalhar com jeitinho nós temos de trabalhar de acordo com uma política quando se vai 226 

autorizar um exame se você é funcionário de qualquer empresa não se tem declaração se ficou uma 227 

hora duas horas três horas então nada justo que comece a atender mais cedo pela população que 228 

começa a trabalhar em horário comercial porque não podemos medir pela minha régua nem pela sua 229 

pois procuro ir sempre nos atendimentos no período da tarde só que a população trabalha eles tem 230 

horário comercial e ali tem fotos que mostram que a porta está fechada e eles estão do lado de fora 231 

se a servidora começa às sete e meia não tem que abrir às oito horas se é um serviço de saúde 232 

vamos colocar uma norma que seja seguida e não se o guarda achar que deixa não é o guarda que 233 

tem que achar vamos tratar uma política que se é para atender a partir das sete e meia que seja sete 234 

e meia se é sete horas para abrir a porta que seja aberta às sete horas na o a pessoas chegar e ficar 235 

lá fora e o dia que chove abre e o dia que não chove não abre coloca se uma Resolução e vai se 236 

adequar a isso só que ali não tem um servidor somente que atende tem servidor que faz seis horas 237 

que teria em tese de trabalhar das sete a uma da tarde se ele chegar às sete e meia ele sai uma e 238 

meia então vamos chegar às sete e trabalhar até às treze tem outro que trabalha à tarde chega às 239 

treze e trabalha até às dezenove. O Sr. João Maria indaga se haveria a possibilidade de abrir às sete 240 



horas e começar a atender sete horas e esses funcionários saírem mais cedo remanejar horário 241 

porque a grande procura é cedo a maioria vai cedo. O Sr. Claudio disse que não há a possibilidade 242 

esse processo já está organizado desde a semana passada o guarda ele começa às sete mas ele 243 

costuma chegar antes abre a porta antes da sete desde a semana passada toda a organização é 244 

feita para o atendimento a partir das oito horas inclusive alguns dias atrás foi enviado um documento 245 

para todas as unidades e serviços inclusive para o Cisop reforçando para avisassem os pacientes 246 

para irem autorizar os exames a partir das oito horas são avisados para não chegar antes pois vai 247 

estar fechado e essa funcionaria que chega antes é por necessidade para quando chegar às oito 248 

horas os demais servidores estar organizado o processo de atendimento para agilizar é uma forma 249 

de gestão se quiser fazer uma gestão diferente dessa vai no terceiro andar conversa com o Prefeito 250 

e ai você pode mudar e fazer do jeito que você achar melhor foi feito um processo e esse processo é 251 

dessa forma e nossa sugestão é continuar dessa forma está funcionando não somos favorável a 252 

mudar isso acolher antes uma hora antes já estamos acolhendo e vamos continuar acolhendo. O Sr. 253 

Mauro Giomo indaga se a recomendação é para os serviços terceirizados chegar às oito horas. O Sr. 254 

Claudio disse que é para autorizar exames, pois dificilmente ele vai autorizar o exame e já vai na 255 

mesma hora consultar geralmente é para o outro dia e se for para o mesmo dia não vai ser antes das 256 

oito não justifica começar antes. A Sra. Palmira solicita que venha o numero de servidores daquele 257 

departamento inclusive com carga horária com os intervalos se houver estagiários qual a carga 258 

horária deles e até que horas o serviço tem atendimento. O Sr. Claudio disse que todas as 259 

informações de todos os servidores inclusive os nomes e de todos os setores estão no portal da 260 

transparência tem nome salário tudo e nós vamos fornecer amanhã mesmo está disponível no 261 

Conselho. Foi colocado em votação com vinte votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma 262 

abstenção foi aprovado que a Central de Autorização de Exames realize o acolhimento dos 263 

pacientes a partir das sete horas da manhã, com abertura das portas. 3) Discussão Temática. 264 

3.1) Descarte de Medicamentos. 3.2) Violência contra a Mulher. 4) Informes Gerais. O Sr. João 265 

Maria Oliveira Lima encerrou a reunião às dezenove horas e trinta minutos e eu, João Luiz Noleto 266 

Meira lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa 267 

Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, dezessete de setembro de dois mil e 268 

dezoito. 269 
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