
Ata da 236ª Reunião Ordinária de 2017 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

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

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

Item 1) Expediente Interno. 1.1) Aprovar Ata nº 235, de 18 de setembro de 2017. 2) Ordem do dia: 5 

2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Discutir e deliberar sobre a participação de conselheiros na 6 

Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. 2.1.2) Discutir e deliberar sobre as entidades 7 

da Gestão 2018/2019. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre Incentivo Financeiro de 8 

Investimento para Aquisição de Equipamentos de Urgência e Emergência para a Rede 9 

Paraná Urgência. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a realização da Conferência Municipal 10 

de Saúde a cada 4 anos. 2.1.5) Discutir e deliberar sobre a Média Complexidade. 3. 11 

Discussão Temática: 3.1) Discutir sobre o Banco de Olhos de Cascavel. 3.2) Discutir sobre 245ª 12 

Reunião Ordinária do CES/PR. 4. Informes Gerais. 4.1) Informe sobre doação do ECG no 13 

Bairro Maria Luiza. O Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião fazendo a verificação de quórum com 14 

catorze Conselheiros presentes. 1) Expediente Interno. 1.1) Aprovar Ata nº 235, de 18 de setembro 15 

de 2017. Foi colocado em votação e com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e 16 

nenhuma abstenção foi aprovada a Ata duzentos e trinta e cinco de dezoito de setembro de dois 17 

mil e dezessete. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Discutir e deliberar sobre a 18 

participação de conselheiros na Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Foi colocado em 19 

votação e com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 20 

aprovado que os conselheiros João Maria de Oliveira Lima titular, José Alvanir Quevedo de 21 

Oliveira suplente outro município e Elves Vieira Rocha suplente Cascavel eleitos para 22 

representar o município de Cascavel na Primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde 23 

em Brasília/DF, tenham as despesas de alimentação e translado custeadas pela Secretaria 24 

Municipal de Saúde. 2.1.2) Discutir e deliberar sobre as entidades da Gestão 2018/2019. 25 

O Sr. Antonio Vieira Martins disse que as entidades que participaram da Conferência 26 

Municipal de Saúde tinham um prazo para apresentar a documentação para compor o 27 

Conselho dois mil e dezoito dois mil e dezenove que era vinte de setembro muitas entidades 28 

não enviaram a documentação no prazo a Mesa Diretora resolveu dar um prazo maior para 29 

essas entidades e algumas enviaram parte da documentação outras enviaram toda a 30 

documentação e compete ao Conselho deliberar sobre isso primeiro se aceita a 31 

documentação enviada fora do prazo e se dá outro prazo para as que ainda que são poucas 32 

na verdade que falta algum tipo de documentação, APOS falta Ata indicando o Conselheiro, 33 

Acadevi falta Ata elegendo Conselheiro e Regimento, Associação do Brasília dois falta Ata 34 

elegendo Conselheiro e Estatuto. A Sra. Elizete disse que foi encaminhado ofício para os 35 

Conselheiros dando prazo até dez de outubro para completar a documentação. Foi colocado 36 

em votação e com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 37 

aprovado que as entidades eleitas na Décima Terceira Conferência Municipal de Saúde que 38 

entregaram a documentação completa até a presente data estão homologadas para a Gestão 39 

Dois Mil e Dezoito Dois Mil e Dezenove do Conselho Municipal de Saúde. A Sra. Elizete disse 40 

que tem Associação querendo participar seria chamada ou daria a vaga de titular e suplente para o 41 

Pacaembu. O Sr. Santo Savi disse que a Secretaria Executiva esta presa com a falta de 42 

documentação e isso está prejudicando o Conselho e que deveria definir isso hoje mesmo quem não 43 

entregou documentação fica de fora não podemos ficar nesse impasse. O Sr. Mauro Giomo propõe 44 

que de o prazo até o dia vinte quem não entregar fica fora e chama outra entidade. Foi colocado em 45 

votação e com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 46 

aprovado que as entidades que entregaram documentação incompleta têm até o dia vinte de 47 

outubro de dois mil e dezessete para corrigirem as pendências, caso contrário, perderão a 48 

vaga e serão convocadas outras entidades da Conferência Municipal de Saúde. 2.1.3) Discutir 49 

e deliberar sobre Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de 50 

Urgência e Emergência para a Rede Paraná Urgência. Foi lido parecer da Comissão de Atenção à 51 

Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) com parecer favorável. A Sra. Sonia leu relação de 52 

equipamentos disponíveis por kit Desfibrilador com Monitor Cardíaco um para cada Upa, Monitor 53 

Multipamétrico três para cada Upa, Ventilador Pulmonar para sala de emergência três para cada 54 

Upa, Eletrocardiógrafo Digital um para cada Upa, Oxímetro Portátil três para cada Upa, Aspirador 55 

Portátil um para cada Upa, Carro de Emergência um para cada Upa. Foi colocado em votação e 56 

com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a 57 

aquisição de equipamentos para as três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de acordo 58 



com a Portaria SESA número quatrocentos e noventa e sete de dois mil e dezessete e 59 

conforme parecer da Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos e Convênios - 60 

CASP. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a realização da Conferência Municipal de Saúde a cada 61 

4 anos. O Sr. Santo Savi disse que como diz a Lei oito mil cento e quarenta e dois as Conferencias 62 

devem ser de quatro em quatro anos depois o Conselho Nacional fez a Resolução trinta e três onde 63 

orientou os Estados e Municípios que fizessem as Conferências de dois em dois anos e a maioria 64 

dos municípios acatou e fizeram suas Leis baseadas na Resolução trinta e três tanto Estados como 65 

Municípios alguns não aceitaram a Resolução e fizeram de quatro em quatro anos até o Estado 66 

ameaçou cortar verba de municípios que não fizessem de dois em dois anos, faz a pergunta se for 67 

aprovado os Conselheiros vão ter mandato de quatro anos. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que 68 

pode ser de quatro anos e pode daqui dois anos fazer uma plenária eleitoral se for aprovado a 69 

Conferência seria daqui quatro anos e daqui a dois anos seria feita uma plenária até porque vai 70 

coincidir com o Estado é algo que pode ser discutido porque vai ter que alterar a Lei e o Regimento e 71 

podemos buscar nos outros municípios que fazem de quatro em quatro anos como foi feito. A Sra. 72 

Elizete disse que a nossa Lei e nosso Regimento fala que obedecemos a oito mil cento e quarenta e 73 

dois que fala que a Conferência é de quatro em quatro anos então a Conferência não tem problema 74 

é só realizar de quatro em quatro anos a única coisa que tem de mudar na Lei é o mandato dos 75 

Conselheiros havendo duas opções fazendo uma plenária eleitoral elegendo entidades para terminar 76 

os quatro anos no segundo biênio ou prorroga o mandato dos Conselheiros é que teria que votar. O 77 

Sr. Santo Savi disse que a Lei é feita e aprovada no Conselho e depois vai para a Câmara onde eles 78 

aprovam do jeito que for ou podem fazer emendas. Foi colocado em votação e com catorze votos 79 

favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado que a Conferência 80 

Municipal de Saúde de Cascavel seja realizada de quatro em quatro anos conforme a Lei oito 81 

mil cento e quarenta e dois de mil novecentos e noventa, realizando Plenária Eleitoral 82 

Complementar para eleger entidades revisar o plano a cada dois anos se for necessário. 2.1.5) 83 

Discutir e deliberar sobre a Média Complexidade. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que 84 

não há um parecer da Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) o 85 

assunto começou de uma forma mudou e na verdade ainda há muitas duvidas sobre a 86 

média complexidade ampliada que é o nome que está se falando e não ficou claro ainda o 87 

que o Município de Cascavel vai assumir, a Décima regional ficou de pegar uma 88 

documentação do Estado por escrito para que se possa fazer uma discussão mais 89 

aprofundada porque é um passo grande que esse Conselho dá quando ele estiver 90 

aprovando essa Média Complexidade Ampliada ou a Alta Complexidade quando não temos 91 

essa clareza, a Mesa Diretora propõe que seja retirado de pauta e volte em um segundo 92 

momento talvez até em uma extraordinária se for preciso. Foi colocado em votação e com 93 

treze votos favoráveis foi aprovado que esse item seja retirado de pauta. 3. Discussão Temática: 94 

3.1) Discutir sobre o Banco de Olhos de Cascavel. A Sra. Joziana falou sobre o Banco de Olhos de 95 

Cascavel pedindo uma parceria já que o serviço fica em um plantão vinte e quatro horas na ACESC 96 

porque todos os óbitos passam por ali ou IML e quando tem uma notificação procura-se a família e 97 

damos a eles a possibilidade de fazer uma doação das córneas de pessoas de quatro a setenta anos 98 

tendo um tempo curto de seis horas para ser feita a retirada não ficando nenhum vestígio, pois é feita 99 

uma reconstituição e os olhos ficam fechados, temos em média trezentos óbitos por mês em Cascavel e 100 

uma média de trinta doações isso faz com que Cascavel seja considerada fila zero antes do banco de 101 

olhos se esperava de cinco a oito anos para transplantar e hoje às vezes se espera dois meses com caso 102 

de um mês graças ao trabalho de sensibilização da doação e precisamos divulgar isso que existe essa 103 

equipe que não existe tráfico de órgãos. Solicitação de Inclusão de Pauta. O Sr. Rubens Griep disse 104 

que há alguns dias atrás esteve em contato com o deputado André Bueno em busca de recursos 105 

solicitando que ele intermediasse junto ao Governo do Estado um montante de recursos de cento e 106 

cinqüenta mil reais para seis unidades do interior Espigão Azul, Juvinópolis, São João, São Salvador, 107 

Sede Alvorada e Rio do Salto que poderão ser usados para reforma e equipamentos algumas já tem uma 108 

estrutura mais nova seria feito uma reforma e compra de equipamento e outras uma reforma um pouco 109 

maior e menos equipamentos com base nos recursos cujo total é de novecentos mil reais seiscentos e 110 

vinte seis deles ficariam envolvidos com reforma dessas unidades e duzentos e setenta e três mil alguma 111 

coisa a mais para equipamentos com exceção do Rio do Salto cujo total ficaria para equipamentos 112 

porque já vai ser construída uma unidade nova. Foi colocado em votação e com doze votos 113 

favoráveis nenhum voto contrário e uma abstenção foi aprovada a inclusão de pauta para 114 

discutir e deliberar a reforma/adequação de seis unidades de saúde. 2.1.6) Discutir e deliberar 115 

a reforma/adequação de seis unidades de saúde. O Sr. Mauro Giomo propõe que se aprove e 116 

quando vier o dinheiro que o Secretário apresente o Plano de Trabalho detalhado para ser discutido 117 



na Comissão e no Conselho para que possa ser acompanhado. Foi colocado em votação e com 118 

quinze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a 119 

reforma/adequação de seis unidades de saúde com recursos do Estado e que a Secretaria 120 

Municipal de Saúde encaminhe ao Conselho Municipal de Saúde/Comissão de Atenção à 121 

Saúde e Avaliação de Projetos e Convênios - CASP o plano de trabalho detalhado. 3.2) 122 

Discutir sobre 245ª Reunião Ordinária do CES/PR. O Sr. José Quevedo disse que na 123 

última reunião do CES manteve contatos com pessoas de outros municípios que já estão 124 

com Gestão Plena para tomar conhecimento o que eles acham e as respostas foram um 125 

tanto confusas um cidadão de Londrina sugeriu que pensássemos bem antes de entrar 126 

nesse sistema porque todos os municípios que entraram a partir do sexto mês tem sérias 127 

dificuldades financeiras e pensa que a saúde do jeito que está não pode ficar mas tem que 128 

ter responsabilidade e não fazer uma aventura financeira. O Sr. João Maria disse que 129 

conversaram com vários diretores que sempre estão no CES e surgiram mais dúvidas então 130 

foi marcada uma reunião com o Dr. Miroslau para falar desse assunto e surgiram mais 131 

duvidas ainda tem Município que está se dando bem e outros nem tanto assim. 4. Informes 132 

Gerais. 4.1) Informe sobre doação do ECG no Bairro Maria Luiza. O Sr. Antonio Vieira Martins faz o 133 

informe agradecendo a Associação de Moradores do Bairro Maria Luiza. A Sra. Gladys informa que às 134 

dezenove horas na Acic haverá um Talk Show sobre o Câncer de Mama. O Sr. Antonio Vieira Martins 135 

encerrou a reunião às dezoito horas e cinqüenta e dois minutos e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a 136 

presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho 137 

Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, dezesseis de outubro de dois mil e dezessete.  138 
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