
Ata da 184ª Reunião Ordinária do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dezoito dias do mês de marçodo ano de dois mil e treze, reuniu-se no Auditório da Prefeitura 3 

Municipal de Cascavel, em reunião ordinária o Conselho Municipal de Saúde, sendo a pauta.Item 1) 4 

Informes Gerais:2. Discussão Temática: 3. Expediente Interno. 3.1 Ata nº 183, de 18 de 5 

fevereiro de 2013. 4. Ordem do Dia: 4.1 Para deliberação: 4.1.1 Discutir e deliberar sobre 6 

prestação de contas da SESAU referente ao 1º e 2º quadrimestre 2012. 4.1.2 Discutir e 7 

deliberar sobre o Relatório de Gestão RAG/2012; 4.1.3 Discutir e deliberar sobre a 8 

Programação Anual de Saúde 2013; 4.1.4) Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno da 9 

Comissão Organizadora da 11ª Conferencia Municipal de Saúde. 4.1.5) Discutir e deliberar 10 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial referente ao Centro de especialidades 11 

Odontológicas – CEO/UNIPAR. 4.1.6) Discutir e deliberar sobre a Resolução nº 006/2013, 12 

referente ao horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 5) Destaque das 13 

Comissões: O Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião 14 

às dezessete horas e cinquenta e dois minutos fazendo uma verificação de quórum havendo quinze 15 

Conselheiros presentes. Foi colocado em votação e por catorze votos a favor, nenhum voto 16 

contrário e uma abstenção, foi aprovado a inclusão de pauta junto ao item 4.1.4 Discutir e 17 

deliberar sobre o Regimento Interno da Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal 18 

de Saúde e de material elaborado pela Comissão. Foi colocado em votação e por treze votos 19 

favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção foi aprovado a inclusão de pauta do Item 20 

4.1.7 Eleger conselheiro para representar o Conselho Municipal de Saúde na Comissão de 21 

Avaliação do POA–UOPECCAN. Foi colocado em votação e por catorze votos favoráveis, 22 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado a inclusão de pauta do Item 4.1.8 23 

Eleger conselheiro para representar o Conselho Municipal de Saúde na Comissão de 24 

Avaliação do POA – HOSPSUS. Foi colocado em votação e por dez votos favoráveis, quatro 25 

votos contrários e duas abstenções foi aprovado a inclusão de pauta do Item 4.1.9 Eleger 26 

conselheiro para representar o Conselho Municipal de Saúde na Comissão Municipal de 27 

Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança (CMAA-PPAC). Foi 28 

colocado em votação e por quinze votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção foi 29 

aprovada a ata de número cento e oitenta e três, de dezoito de fevereiro de dois mil e 30 

treze.4.1.1 Discutir e deliberar sobre prestação de contas da SESAU referente ao 1º e 2º 31 

quadrimestre 2012. A Sra. Sheila Márcia Vargas fez uma apresentação explicando os valores da 32 

prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel. O Sr. Antonio Vieira Martins 33 

questiona sobre os gastos com alimentação e nutrição. A Sra. Sheila responde que são gastos com 34 

leites e alimentação especial para as crianças no Centro de Atendimento Especializado a Criança 35 

(CEACRI) e os acamados no Programa de Atenção e Internação Domiciliar (PAID), são recursos 36 

destinados exclusivamente para alimentação especial. A Sra. Palmira Rangel perguntou sobre o 37 

aumento nos valores de um quadrimestre para outro nos valores gastos com esta alimentação 38 

especial. A Sra. Sheila respondeu que depende do numero de pacientes que estão inseridos dentro 39 

do protocolo no período que às vezes vão de noventa a cento e vinte dias. Foi colocado em 40 

votação e por quinze votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção foi aprovada 41 

aPrestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, referente ao primeiro e 42 

segundo quadrimestre de dois mil e doze, sem ressalvas.4.1.2 Discutir e deliberar sobre o 43 

Relatório de Gestão RAG/2012. O Sr. Ivanildo Claro disse que a Lei Complementar abre espaço 44 

para que o Conselho tenha uma assessoria técnica de um Contador especializado em contabilidade 45 

pública para assessorar o Conselho, que no próximo ano a Secretaria dê ao Conselho condições de 46 

uma melhor análise. Foi colocado em votação e por dezessete votos favoráveis, nenhum voto 47 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal 48 

de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR, referente ao ano de exercício de 49 

dois mil e doze,sem ressalvas.4.1.3 Discutir e deliberar sobre a Programação Anual de Saúde 50 

2013. Foi colocado em votação e por dezessete votos a favor, nenhum contrário e 51 

nenhumaabstençãofoi aprovada a Programação Anual de Saúde dois mil e treze da Secretaria 52 

Municipal de Saúde Cascavel/PR.4.1.4) Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno da 53 

Comissão Organizadora da 11ª Conferencia Municipal de Saúde. A Sra. Palmira Rangel disse 54 

que a mesma não fazia mais parte desta Comissão, o Sr. Amâncio solicitou a inclusão da APP na 55 

Comissão.Foi colocado em votação e por quinze votos favoráveis, nenhum voto contrário e 56 

uma abstenção foi aprovado o Regimento Interno da Comissão Organizadora da décima 57 

primeira Conferência Municipal de Saúde de Cascavel, com a alteração no ArtigoPrimeiroonde 58 



se lê Capítulo Terceiro do Artigo quarto do Regimento Interno do Conselho Municipal de 59 

Saúde de Cascavel (Gestão dois mil e catorze dois mil e dezessete) o correto éCapítulo 60 

segundo do Artigoterceiro do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de 61 

Cascavel (Gestão dois mil e doze dois mil e treze).O Sr. Laerson Matias disse que a proposta da 62 

Comissão é para que se faça as Conferências Municipais de Saúde a cada quatro anos e quando 63 

chegasse aos dois anos da última Conferência se reuniria os Delegados da última Conferência, o 64 

Conselho Municipal de Saúde com todos os Conselheiros, titulares e suplentes, também os 65 

Conselhos Locais, então seria feita uma avaliação das propostas aprovadas na última conferência e 66 

quem sabe uma correção de rumo para os dois anos futuros e aproveitaria essa plenária de 67 

Conselheiros para tirar os delegados para participar da Conferência Estadual de Saúde que vai ser 68 

sempre quando completar dois anos do Município, também tiraria as diretrizes para enviar para a 69 

Conferência Estadual de Saúde para contribuir com a elaboração do Plano estadual. Segundo ponto 70 

da resolução aprovar o mandato do Conselho Municipal de Saúde também para quatro anos com 71 

posse sessenta dias depois da realização da Conferência Municipal de Saúde. A proposta tem o 72 

objetivo de levar para quatro anos como é a Estadual e Nacional, tempo hábil para contribuir com a 73 

elaboração do Plano Pluri Anual (PPA) da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento, 74 

com planejamento no último ano de governo e execução da Conferência no primeiro quadrimestre do 75 

primeiro ano de governo do prefeito municipal. A Sra. ArleneBernini Fernandes disse que não se 76 

sente confortável para votar, gostaria que não fosse votada, gostaria de dar uma olhada nas Leis e 77 

pensar um pouco. O Sr. Amancio Luiz dos Anjos disse que a redação deveria ser entre sessenta dias 78 

o período da posse. O Sr. João Maria Lima disse que é contra votar a proposta de quatro anos. A Sra 79 

Palmira Rangel disse que é a favor dos quatro anos, mas que todos os delegados para as 80 

Conferências Estadual e Nacional têm que ser eleito em Conferência e não em plenária, que seja 81 

feita a desse ano e outra em dois mil e quinze e ai então se adeque aos quadro anos. O Sr. Laerson 82 

Matias disse que se for feito assim as propostas para o Plano Pluri Anual (PPA) ficaram com dois 83 

anos de atraso, o impasse a resolver é para que a Conferência seja no primeiro ano de mandato do 84 

prefeito, é o Conselho que decide se acharem que a Comissão não está fazendo um bom trabalho 85 

podem substituir, municípios que não tinham Conselho faziam plenárias e mandavam delegados 86 

para a Conferência Nacional. A Sra. Terezinha Donegá disse que em contato com os Conselhos 87 

estadual e Nacional a informação é de que poderia ser feita uma plenária para escolher delegados. O 88 

Sr. Laerson Matias disse que devemos focar nas resoluções dos nossos problemas e nos 89 

adaptarmos quando necessário ao que eles resolverem, porque quando perguntamos por escrito 90 

eles não escrevem nada. Disse também que quanto a realização da Conferência de quatro em 91 

quatro anos e o mandato dos Conselheiros que o Conselho faça o encaminhamento que achar 92 

necessário e no tempo que achar apropriado, tire isso da Comissão que já fez o seu trabalho. Foi 93 

colocado em votação e por dezesseis votos a favor, nenhum contrário e uma abstenção, foi 94 

aprovadaa Décima primeira Conferência Municipal de Saúde de Cascavel, com o tema Saúde 95 

Pública em Cascavel o que Temos é o que Queremos? Nos dias cinco e seis de julho de dois 96 

mil e treze; na Universidade Paranaense(UNIPAR), as Pré-Conferências serão realizadas no 97 

período de dezesseis de abril a cinco de junho de dois mil e treze.4.1.5) Discutir e deliberar 98 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial referente ao Centro de especialidades 99 

Odontológicas – CEO/UNIPAR. O Sr. Ederson disse que a Saúde Bucal da Secretaria de Saúde 100 

está composta por trinta e quatro clínicas odontológicas no Município de Cascavel, como havia uma 101 

demanda muito reprimida no CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) da 102 

Unioeste, foi feito o convite para a Unipar onde foi instalado um CENTRO DE ESPECIALIDADES 103 

ODONTOLÓGICAS (CEO) tipo um, como a Unipar é uma entidade privada esse repasse que é uma 104 

verba carimbada para o Município de Cascavel teria que passar pelo fundo municipal de saúde, foi 105 

feito um contrato com a Unipar de dezesseis meses, é repassado por mês oito mil duzentos e 106 

cinquenta reais mais uma verba de três mil e oitocentos para pacientes especiais, então esse valor 107 

que foi citado de cento e noventa e quatro mil é a somatória desse contrato, todos os meses tanto a 108 

unioeste quanto a Unipar fazem uma prestação de contas de todos os procedimentos realizados. A 109 

Sra. Ellen da Unipar fez uma apresentação do funcionamento do Centro de especialidades 110 

Odontológicas (CEO) da Unipar que começou a funcionar em agosto de dois mil e doze, onde 111 

recebeu uma verba de quarenta mil reais que foi usada para comprar instrumentais para atendimento 112 

dos pacientes, hoje atendem seis dentistas esse deve entrar mais um, sendo quatro da Unipar e três 113 

cedidos pela Prefeitura de Cascavel, tem também dois auxiliares de saúde bucal cedido pela 114 

Prefeitura de Cascavel com o restante dos funcionários cedidos pela Unipar. A Sra. Amanda da 115 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) disse que as mães preferem o Centro de 116 



especialidades Odontológicas (CEO) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) se 117 

o atendimento poderia continuar sendo lá. O Sr. Ederson disse que levaria a solicitação ao Secretário 118 

de Saúde e que não deveria haver problemas ficando as duas opções para os pacientes especiais. 119 

Dentro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)atendem dois cirurgiões e dois 120 

auxiliares para prestar assistência odontológica para a Associação de Pais e Amigos dos 121 

Excepcionais (APAE) e que fica difícil ter um Centro de especialidades Odontológicas (CEO) dentro 122 

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) por se tratar de um projeto do Governo 123 

Federal. O Vereador Vanderlei disse que quando a Secretaria de Saúde for fazer remanejamento de 124 

verba que passe pelo Conselho primeiro que seja discutido com o Conselho. O Sr. Amâncio indaga 125 

sobre como é feita a triagem para os atendimentos. A Sra. Palmira solicita que seja retirado de pauta 126 

para uma melhor discussão porque na época da aprovação não tinha contrapartida do município que 127 

não iria arcar com funcionários e nem dinheiro. O Sr. Ederson disse que esse Centro de 128 

especialidades Odontológicas (CEO) é municipal, que a demanda é feita pela unidade de saúde se o 129 

paciente necessitar de uma especialidade ai então e referenciado para o Centro de especialidades 130 

Odontológicas (CEO) e a medida que vai chegando é feita uma escala de agendamento, tendo o 131 

número de atendimento mensal que tem que apresentar para o Ministério e para a Décima Regional.  132 

A Sra. Sheila disse que a verba veio no final do ano passado com algumas parcelas retroativas o 133 

meio de efetivar o repasse para a Unipar é através do fundo municipal, é feito como se fosse uma 134 

contratualização com a entidade, é feito um plano operativo anual e esse plano vai ter uma Comissão 135 

de Contratualização que vai estar fazendo uma verificação no mínimo de três em três meses, essa 136 

Comissão será composta por um membro da Unipar, membros da Secretaria de Saúde da Décima 137 

regional e do Conselho Municipal de Saúde, essa Comissão vai avaliar se essa entidade esta 138 

cumprindo as metas que estão estabelecidas na portaria e se vai continuar recebendo o repasse ou 139 

não, a prestação de contas não foi feita ainda, porque não houve nenhum repasse. O Sr. Nilson do 140 

Conselho local do Santa Cruz disse que o pessoal da unidade do Santa Cruz não está sabendo 141 

desta parceria. O Sr. Ivanildo Claro disse que faz quase três meses que está esperando um 142 

tratamento de canal e até quando vai ter que esperar. O Sr. Ederson disse que o bairro Santa Cruz 143 

não é contemplado com consultório odontológico, as crianças até dezesseis anos eram 144 

referenciadaspara o Centro de especialidades Odontológicas (CEO) e recentemente foi aberto adulto 145 

em um acordo com o Secretário e vão ser referenciados para o Centro de especialidades 146 

Odontológicas (CEO) também, disse também que o município esta investindo muito na prevenção e 147 

que havia uma demanda reprimida muito grande por isso foi conveniado mais um Centro de 148 

especialidades Odontológicas (CEO), Foi feita a proposta para que fosse retirado de pauta esse 149 

item e por dezessete votos a favor, nenhum contrário e uma abstenção foi retirado de pauta o 150 

item Discutir e deliberar sobre a abertura de Crédito Adicional Especial referente ao Centro de 151 

Especialidades Odontológicas – CEO/UNIPAR, encaminhando as dúvidas à Secretaria 152 

Municipal de Saúde e solicitando também a prestação de contas da Universidade Estadual do 153 

Oeste do Paraná - UNIOESTE.4.1.6) Discutir e deliberar sobre a Resolução nº 006/2013, 154 

referente ao horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS).O Sr. Antonio Vieira 155 

Martins disse que a resolução não foi assinada pelo Secretário a justificativa é que o Juridico do 156 

município orientou a não assinar e ele não assinou então o Conselho encaminhou todas as 157 

informações inclusive com as dos Conselhos Locais para o Ministério Público que entrou com uma 158 

ação Civil Pública. O regimento do Conselho diz que quando não é assinada uma resolução o 159 

Secretário deve vir na próxima reunião e explicar o porquê não fez. O Sr. Laerson Matias disse que o 160 

fato é que as Unidades de Saúde estão cheias é gente demais pra serviço de menos e se o 161 

Secretário não vem vamos ficar sem discutir vamos embora para casa, está na programação anual 162 

que ia reduzir o atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) como é que vai cumprir meta 163 

trabalhando até uma hora da tarde. A Sra. Palmira disse que os tramites legais o Conselho fez pela 164 

não assinatura da resolução pelo Secretário. O Sr. Reginaldo Andrade disse que a resolução não foi 165 

acatada por um parecer jurídico feito pela Secretaria de Assuntos Jurídicos colocando que em 166 

cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal que seria maior que uma resolução do Conselho isso 167 

fez com que não fosse acatada a resolução do Conselho que é uma resolução deliberativa a fim de 168 

que pudesse então subsidiar a Secretaria com o que o Conselho entende que é o melhor caminho. O 169 

momento é bastante complexo com bastante dificuldade e que vai trazer uma série de complicativos 170 

e que em função de tudo isso o gestor está muito preocupado com os encaminhamentos que são 171 

dados não apenas com o número de consultas, foi procurado trazer o menor impacto possível sobre 172 

a população, com as escalas completas a população não fica desassistida, o Conselho deveria 173 

aproveitar a capacidade de mobilização que demonstrou na outra reunião pra levar na prestação de 174 



contas que a Secretaria faz quadrimestralmente que teve a presença de quatro Conselheiros foi isso 175 

que coloquei hoje de manhã e disse que gostaria de colocar na reunião do Conselho para entender 176 

que os espaços devem ser aproveitados e ocupados por essas lideranças pelos Conselhos bem 177 

como bater a porta da secretaria quando entender que há necessidade de se ampliar a discussão de 178 

politicas ideais para nosso município e estamos colocando da melhor forma o atendimento para a 179 

população e que essa condição de dificuldade seja facilmente superada ou tão logo se consiga 180 

recuperar a condição de receita, foi feita uma redução de mais de dois milhões chegando a dois 181 

milhões e setecentos mil reais, são valor significativos de tudo aquilo que estamos enfrentando, 182 

esses são valores de toda a prefeitura não só da Secretaria de Saúde, vai se buscar mecanismos de 183 

achar a solução esse é o caminho o debate tem que ser nessa instância, lá na Secretaria Municipal 184 

de Saúde, no Conselho, com Comissões com idéias com soluções e avançar com isso porque 185 

simplesmente criticar e o Secretário falar que está errado é muito fácil, vamos manifestar com aquilo 186 

que é legal, simplesmente no que se entende que é a dificuldade talvez não seja simplesmente 187 

aquilo que se deseja que possa ser implementado de imediato. O Sr. Laerson Matias disse que 188 

entende o Secretário quando algumas questões são levadas pro interesse politico partidário que é o 189 

que aconteceu em Cascavel onde fomos vitimas de um estelionato eleitoral, tem pessoas que levam 190 

muito para o lado partidário fazem um monte de coisas para ganhar a eleição depois perceberam 191 

que fizeram coisa errada e depois quem é que paga por isso, o usuário, as creches que não vão ser 192 

inauguradas, por cinco meses tem que ser fechada a torneirinha que foi aberta para garantir quatro 193 

anos, é trágico isso é terrível, os incompetentes deixam de cobrar impostos e quando vão cobrar 194 

fazem uma reunião escondida que foi tornada ilegal e o município vai ter que cobrar o imposto de 195 

uma tabela de dez anos atrás, e quem paga por isso a saúde, os Centros Municipal de Educação 196 

Infantil (CMEIs), o professor, o servidor. É terrível que o Secretário use como argumento para não 197 

assinar a Resolução do Conselho, uma resolução legitima um parecer de um advogado nomeado 198 

cargo de confiança de um prefeito que está fazendo esse monte de coisa contra a população por 199 

irresponsabilidade do prefeito anterior que por acaso é o mesmo, dizendo que a Lei de 200 

Responsabilidade Fiscal impede, essa Lei diz que tem que diminuir prestação de serviço para a 201 

população serviço essencial, não, disse que o gestor tem que ser zeloso com a coisa pública para 202 

não chegar aonde chegou, nós não somos culpados de chegar aonde chegou, que bom se o poder 203 

público municipal respeitasse a gente e dissesse olha nós gastamos demais e agora tem que cortar 204 

algumas coisas e discutisse com a gente, não, baixa um decreto deixa espernear se gritarem pouco 205 

ninguém vai perceber. Não concordo com o encaminhamento da mesa o Promotor está zelando 206 

pelas Leis que o prefeito não está respeitando várias e várias Leis por isso que esse decreto é ilegal, 207 

imoral, indecente e criminoso. O Conselho tem que discutir os problemas da saúde então, por que se 208 

investe tanto em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) se a obrigação é a baixa complexidade, tem 209 

que discutir isso no Conselho sim, tem Conselheiro desinformado sim, nós mesmos podemos estar 210 

desinformado mas para onde está caminhando o município, tem uma Unidade de Pronto 211 

Atendimento (UPA) pronta sabe por que não inaugurou quantos postos de saúde vai ter que fechar 212 

para abrir a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza. O Conselho tem que assumir a 213 

responsabilidade de discutir a saúde pública e não aceitar parecer de advogado contratado e 214 

nomeado pelo prefeito para dizer o que ele manda, Lei de Responsabilidade Fiscal em nenhum lugar 215 

do mundo deve determinar sucateamento, diminuição de prestação de serviço essencial para a 216 

população, é isso que eu cobro do Conselho. O Sr. Amâncio disse que no ofício enviado pela 217 

Secretaria Municipal de Saúde ao Conselho no primeiro parágrafo diz que a Secretaria Municipal de 218 

Saúde acatou o parecer jurídico emitido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, no segundo 219 

parágrafodiz que sendo assim informamos que nos encontramos impossibilitados de homologarmos 220 

a referida resolução uma vez que segundo o parecer é contrário ao artigo vinte e um da Lei de 221 

Responsabilidade Fiscal, contrária ao principio da legalidade na qual o gestor público encontra-se 222 

submetido e ainda contrária a hierarquia das normas como forma de solução de antinomia jurídica já 223 

que em forma de conflito prevalecerá sempre a superior, o questionamento é quanto é o percentual 224 

que se pode gastar e como em tão pouco tempo se chegou a tanto. O Sr. João Maria pergunta se 225 

não tem funcionário suficiente para abrir a upa do Veneza e se dois meses atrás tinha funcionário 226 

onde estão esses funcionários. Disse que esteve na Unidade do Periollo e os funcionários falaram 227 

que tinham condições de funcionar o dia todo, por que não funcionar o dia todo aonde tem 228 

funcionários suficientes. O que pode ser feito hoje secretário indagou. O Sr. Antonio Martins disse 229 

que a mesa fez a parte burocrática e também atendendo um pedido da Promotoria. O Sr. Reginaldo 230 

Andrade disse que não tem funcionários para abrir o pessoal que trabalhava a tarde foram 231 

remanejados para cobrir as escalas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) , o turno na upa 232 



tem doze técnicos de enfermagem se trabalhar com oito vai colocar a população em risco, ouvir um 233 

funcionário que não está conseguindo explanar sua idéia real da situação é fácil, agora sentar pegar 234 

a escala e dizer para abrir doze horas é preciso ter o dobre de técnicos que tem de manhã, não tem 235 

possibilidade nenhuma se os funcionários estão sendo aproveitados na upa, o município optou por 236 

construir tantas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)  porque o Governo Federal não habilitou as 237 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)  que já existia, isso fez com que os municípios 238 

construíssem novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)  para poder habilitar a receber os 239 

recursos, que estão sendo negados hoje para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)  que já 240 

funcionam, se o Conselho quer fazer uma discussão com o gestor é se o numero de Unidades de 241 

Pronto Atendimento (UPAs)  é o ideal, o que vai acontecer é de o município ir fechando as Unidades 242 

de Pronto Atendimento (UPAs)  que não tem financiamento. Quanto a hierarquia da Lei o próprio 243 

Conselho renegou a Lei e disse abram de qualquer jeito. É fácil falar agora trazer números aqui e 244 

dizer qual foi a receita que caiu, é fácil falar que se gastou mais com funcionários no ultimo 245 

quadrimestre, é importante ir lá na prestação de contas que tem o parecer de aprovação do 246 

Conselho e intender o quanto se gasta, falar que acho que gastou demais que acho que não devia 247 

ter feito isso ou aquilo é muito fácil, agora vão na prestação de contas e se inteirem do vocês tem 248 

que se inteirar e vamos discutir coerentemente as propostas, as medidas foram feitas por decreto, 249 

mas quando o Conselho procurou para discutir qual o melhor momento indagou. Monta uma 250 

comissão e vão na Secretaria e vamos discutir se for encontrada uma solução melhor que essa nós 251 

vamos levar ao conhecimento do prefeito e vamos possivelmente adotá-la agora simplesmente dizer 252 

que dá pra abrir a consequência será deixar a urgência sem os profissionais preparados para 253 

receber e essa inconsequência não foi adotada. Desde o decreto já tivemos mais de dez 254 

exonerações e não podemos contratar a Lei proíbe, então tem que ser feito um estudo para 255 

encontrar alguém que possa suprir aquela falta. Estamos abertos a recebê-los para discutir a melhor 256 

proposta viável para a politica de saúde. Foi feita uma verificação de quórum havendo catorze 257 

Conselheiros presentes.Foi colocado em votação prorrogar a reunião por mais meia hora, 258 

com somente três votos a favor foi encerrada a reunião às vinte horas e cinco minutose eu, 259 

João Luiz Noleto Meira lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros 260 

da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, dezoito de março de dois mil e 261 

treze. 262 
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