
Ata da 245ª Reunião Ordinária de 2018 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

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

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

Expediente Interno. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Homologar a Resolução ad 5 

referendum nº 029/2018 sobre recursos para as unidades de Atenção Primária. 2.1.2) ) 6 

Homologar conselheiro para o 9º CISTTÂO. 2.1.3) Eleger Conselheiros para o COMSUS. 2.1.4) 7 

Discutir e deliberar sobre a Declaração de realização dos objetivos do Programa do Convênio 8 

nº 837107/2016 da UNIOESTE. 3) Discussão Temática. 3.1) Programa Saúde na escola. 3.2) 9 

Conselhos Locais de Saúde em Cascavel. 3.3) Visita domiciliar da Equipe de Endemias. 4) 10 

Informes Gerais. O Sr. João Maria iniciou a reunião às dezessete horas e cinqüenta minutos 11 

fazendo verificação de quórum estando catorze Conselheiros presentes. Foi colocado em votação 12 

e com catorze votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foram 13 

aprovadas as seguintes inclusões de pauta, Substituição de conselheiro no Comitê de Ética e 14 

Pesquisa da UNIOESTE; Devolução de funcionários cedidos para a Ala G2; e Eleger 15 

conselheiros para participar do encontro da ABRASCO. Item 1) Expediente Interno. 2) Ordem 16 

do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Homologar a Resolução ad referendum nº 029/2018 sobre 17 

recursos para as unidades de Atenção Primária. Foi colocado em votação e com dezesseis 18 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi homologada a Resolução 19 

ad referendum CMS número vinte e nove de dois mil e dezoito sobre recursos para as 20 

unidades de atenção primária. 2.1.2) ) Homologar conselheiro para o 9º CISTTÂO. Foi 21 

colocado em votação e com dezesseis votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 22 

abstenção foi homologado o Sr. Elves Vieira Rocha coordenador da CIST Municipal para participar 23 

do Nono CISTTÃO, nos dias vinte e um a vinte e três de agosto de dois mil e dezoito, em Brasília/DF. 24 

Como Suplentes foram indicados Maria de Lourdes Nogueira Ferreira e João Maria Oliveira Lima. 25 

2.1.3) Eleger Conselheiros para o COMSUS. Foi colocado em votação e com dezesseis votos 26 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado que a Sra. Cleucir 27 

Debiazi titular e a Sra. Palmira Aparecida Soares Rangel suplente participem do COMSUS. 28 

2.1.4) Eleger Conselheiros para o Comitê de Ética em Pesquisa da Unioeste. Foi colocado em 29 

votação e com dezesseis votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 30 

aprovado que o Sr. Gilberto Amarante titular e a Sra. Cleucir Debiazi como suplente para 31 

representar o Conselho Municipal de Saúde no Comitê de Ética e Pesquisa da UNIOESTE. 32 

2.1.5) Eleger Conselheiro para o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Foi colocado em 33 

votação e com dezesseis votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 34 

aprovado que a Sra. Palmira Aparecida Soares Rangel para participar do Décimo segundo Encontro 35 

da Abrasco de Saúde Coletiva, nos dia vinte e seis a vinte e nove de julho de dois mil e dezoito, no Rio 36 

de Janeiro/RJ. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a Declaração de realização dos objetivos do 37 

Programa do Convênio nº 837107/2016 da UNIOESTE. O Sr. Narciso disse que os trinta leitos 38 

estão funcionando e que o pedido foi só uma segurança para que houvesse treinamento para todo o 39 

pessoal chamado até o dia vinte e um de julho de  dois mil e dezoito estarão no HU e no dia vinte e 40 

dois de julho de dois mil e dezoito todos os funcionários estarão disponíveis para o CONSAMU 41 

estamos atendendo toda a demanda dos trinta leitos que é encaminhada pela Central de Leitos é 42 

feito um agradecimento em nome do HU. Foi lido parecer da Comissão de Atenção à Saúde e 43 

Avaliação de Projetos (CASP) dando parecer favorável. Foi colocado em votação e com dezesseis 44 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado e ratificada a 45 

Declaração de realização dos objetivos do Programa do Convênio oito três sete um zero sete 46 

barra dois zero um seis quatro, cujo objeto é a aquisição de equipamento e material 47 

permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde no Hospital Universitário do 48 

Oeste do Paraná - HUOP. 3) Discussão Temática. 3.1) Programa Saúde na escola. O Sr. Fabio 49 

disse que a Pactuação só ocorreu em novembro de dois mil e dezessete por isso as atividades só 50 

iniciaram em dois mil e dezoito sendo doze ações desenvolvidas junto aos alunos sendo que no final 51 

do ano será feito um diagnostico completo do PSE e traremos novas informações. 3.2) Conselhos 52 

Locais de Saúde em Cascavel. A Srta. Eliane falou sobre a criação de Conselhos Locais de Saúde 53 

hoje tendo vinte e quatro Conselhos homologados e três aguardando homologação, disse que desde 54 

setembro de dois mil e dezesseis quando assumiu no Conselho de Saúde auxiliou na criação de 55 

treze Conselhos Locais mas temos desafios no sentido do conhecimento tanto dos Conselheiros 56 

como da População em relação ao que é um Conselho Local e como formar temos essa dificuldade 57 

que deve ser superada porque está baseado em um trabalho completamente voluntário e é uma das 58 

dificuldades de participação porque sempre busca a questão imediatista não vê a longo prazo que 59 

poderia contribuir para a saúde pública sendo nesse sentido que temos dificuldades questiona os 60 



Conselheiros Municipais se em seus bairros tem Conselho Local se participam e se não tem é uma 61 

das atribuições do Conselheiro Municipal na criação e apoio do Conselhos Locais se coloca a 62 

disposição para a formação e apoio aos Conselhos Locais. 3.3) Visita domiciliar da Equipe de 63 

Endemias. A Sra. Ana Paula falou sobre a importância da divulgação das visitas domiciliares feitas 64 

pela agente de endemias temos um índice de pendências muito grande em torno de trinta e seis por 65 

cento são imóveis que não conseguimos visitar não só porque as pessoas não deixaram que 66 

entrássemos, mas porque as pessoas trabalham fora faz mais ou menos três anos que trabalhamos 67 

com comunicado de visita onde tem todos os telefones do setor para que se agende uma visita fora 68 

do horário comercial para facilitar a vida do munícipe infelizmente o índice de pendências vem 69 

aumentando no último levantamento tivemos um índice de infestação de zero ponto oito por cento é 70 

abaixo do que preconiza o Ministério da Saúde, porém não podemos deixar de lado os cuidados até 71 

porque na região norte tivemos um índice muito acima da média que foi de dois virgula seis por cento 72 

principalmente na região do bairro Periollo onde foi encontrado o maior número de criadores o local 73 

que ficou bastante tempo sem inspeção devido ao nosso ciclo mesmo de visita e isso nos faz pensar 74 

que nós população mais uma vez estamos deixando a desejar no quesito cuidar do meu próprio 75 

quintal ou seja só lembro de fazer isso quando vejo o agente passando na rua ou quando bate na 76 

minha porta é importante fazer a tarefa de casa dar uma olhadinha no quintal. 4) Informes Gerais. O 77 

Sr. João Maria Oliveira Lima encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta minutos e eu, João Luiz 78 

Noleto Meira lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da 79 

Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, dezesseis de julho de dois mil 80 

e dezoito. 81 
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João Maria Oliveira Lima                Mauro Aparecido Giomo                  Claudio Evaristo Cesar 90 

  Presidente do Conselho               Vice-Presidente do Conselho              1º Secretária do Conselho 91 

      Municipal de Saúde                         Municipal de Saúde         Municipal de Saúde 92 
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              Dauri Jandrey                                           João Luiz Noleto Meira 98 

                      2ª Secretário do Conselho                              Secretário Executivo do Conselho  99 

                          Municipal de Cascavel                                     Municipal de Saúde  100 


