
Ata da 246ª Reunião Ordinária de 2018 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte dias do mês de agosto 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. 1.1) Ata nº 244, de 18 de junho de 2018. 1.2) Ata de nº 245, de 16 de julho 5 

de 2018. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Homologar o Conselho Local do 6 

Distrito de São João do Oeste. 2.1.2) ) Homologar conselho Local de Saúde do Bairro Los 7 

Angeles. 2.1.3) Eleger Conselheiros para participar das reuniões do CES/PR. 2.1.4) Eleger 8 

Conselheiro para a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Acordos de Cooperação – 9 

APAE/APOFILAB. 2.1.5) Discutir e deliberar sobre o SIOPS. 2.1.6) Discutir e deliberar sobre 10 

alteração na redação da Resolução CMS nº 025/2018 referente à contratação de prestador 11 

hospitalar. 2.1.7) Discutir e deliberar sobre a Resolução SESA nº 536/208 referente a incentivo 12 

financeiro para transporte sanitário eletivo. 2.1.8) Discutir e deliberar sobre parceria entre 13 

Secretaria Municipal de Saúde e Núcleo de Apoio à Vida – NAVIVEL.  3) Discussão Temática. 14 

3.1) Descarte de Medicamentos. 4) Informes Gerais. 4.1) Simpósio de Prevenção e Promoção à 15 

Saúde do Adolescente. O Sr. João Maria iniciou a reunião às dezessete horas e cinqüenta e quatro 16 

minutos fazendo verificação de quórum estando dezenove Conselheiros presentes. Item 1) 17 

Expediente Interno. 1.1) Ata nº 244, de 18 de junho de 2018. . Foi colocado em votação e com 18 

dezenove votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata 19 

duzentos e quarenta e quatro de dezoito de junho de dois mil e dezoito. 1.2) Ata de nº 245, de 20 

16 de julho de 2018. Foi colocado em votação e com dezenove votos favoráveis, nenhum voto 21 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata duzentos e quarenta e cinco de dezesseis 22 

de julho de dois mil e dezoito. Foi solicitado inclusão para informe sobre a USF do Tarumã. O 23 

Sr. Elton comunica que houve um problema no Hemocentro referente à Hematologista disse que 24 

participou da reunião do CES em maio onde foi questionada a SESAU para levar o contrato firmado 25 

a Secretaria dizia que o contrato estava tudo certo e o doutor estava a todo momento querendo sair 26 

do hemocentro porque o contrato não estava correto e esse processo se alongou sendo um processo 27 

judicial que obrigou o Estado a contratar esse hematologista e em algumas discussões temáticas na 28 

Comissão de Acesso ao SUS do CES na reunião de junho foi apresentado o contrato firmado então 29 

hoje temos oficialmente o hematologista trabalhando durante quatro horas todos os dias isso é muito 30 

importante porque muitas pessoas com doenças graves tinham que se locomover  para Curitiba 31 

agora temos o hematologista por um ano. O Vereador Parra solicita quais das Emendas 32 

Parlamentares que estão sendo divulgadas quais foram realmente efetivadas na conta da Secretaria 33 

até para poder dar informações e desmascarar alguns Deputados que usam a dificuldade da nossa 34 

população para dizer que vão trazer emendas para que tenha isso oficialmente para poder divulgar 35 

para a população que dinheiro requerido não é dinheiro garantido nos cofres da Secretaria de Saúde. 36 

O Sr. João Maria disse que vai solicitar que a SESAU informe com cópia para a Câmara Municipal 37 

quais as Emendas que realmente foram depositadas no ano de dois mil e dezessete e dois mil e 38 

dezoito. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Homologar o Conselho Local do Distrito 39 

de São João do Oeste. 2.1.2) ) Homologar conselho Local de Saúde do Bairro Los Angeles. A 40 

Sra. Rosana Coordenadora do Conselho Local do Los Angeles esteve presente. Homologar o 41 

Conselho Local do Distrito de Sede Alvorada. Foi colocado em votação e com dezenove votos 42 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foram homologados os Conselhos 43 

Locais de Saúde do Bairro Los Angeles, do distrito de São João do Oeste e do Distrito de Sede 44 

Alvorada. 2.1.3) Eleger Conselheiros para participar das reuniões do CES/PR. Foi colocado em 45 

votação e com dezoito votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção foram 46 

aprovados os nomes dos seguintes Conselheiros para participarem das Reuniões Mensais do 47 

Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR, setembro de dois mil e dezoito Cleucir 48 

Debiazi suplente João Maria O. Lima, outubro dois mil e dezoito Elton José München suplente 49 

João Maria O. Lima, novembro dois mil e dezoito João Maria Oliveira Lima suplente Dauri 50 

Jandrey, dezembro dois mil e dezoito João Maria O. Lima suplente Elves Vieira Rocha. 2.1.4) 51 

Eleger Conselheiro para a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Acordos de 52 

Cooperação – APAE/APOFILAB. Foi colocado em votação e com dezenove votos favoráveis, 53 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foram eleitos o Sr. Dauri Jandrey titular e o Sr. 54 

Elton José München suplente para a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Acordos de 55 

Cooperação – APAE/APOFILAB. 2.1.5) Discutir e deliberar sobre o SIOPS. A Sra. Sheila Vargas 56 

fez apresentação sobre os dados contábeis e financeiros que compõem o SIOPS que serve para que 57 

o Ministério da Saúde avalie se está sendo investido no mínimo quinze por cento do investimento em 58 

saúde. O Sr. Mauro disse que a Comissão se reuniu e fez o parecer favorável e que o Siops é 59 

retirado da prestação de contas quadrimestral e que no ano passado todos os quadrimestres das 60 



prestações de contas foram aprovadas então não tem porque não aprovar o Siops a Comissão fez o 61 

parecer favorável. O Sr. Santo Savi que é Coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças 62 

(COF) disse que foi feito parecer favorável pela Comissão. Foi colocado em votação e com vinte 63 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o Sistema de 64 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS do exercício dois mil e dezessete 65 

da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR. 2.1.6) Discutir e deliberar sobre alteração 66 

na redação da Resolução CMS nº 025/2018 referente à contratação de prestador hospitalar. A 67 

Sra. Sheila Vargas disse que a solicitação se deve porque na Resolução saiu contratação com o 68 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) para realização de exames, sendo a redação 69 

alterada para contratação de Prestador Hospitalar para realização de exames. Foi colocado em 70 

votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 71 

aprovado que seja Revogada a Resolução CMS número vinte e cinco de dois mil e dezoito, ficando a 72 

redação alterada para a contratação de Prestador Hospitalar para realização de exames de 73 

ultrassonografia, tomografia e raio-x conforme descrito na tabela de exames e valores em anexo 74 

apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento dos pacientes do município de 75 

Cascavel, inclusive demanda reprimida do Centro de Atenção Especializada – CAE, desde que exista 76 

recurso financeiro disponível, bem como, tendo prestação de contas quadrimestral. 2.1.7) Discutir e 77 

deliberar sobre a Resolução SESA nº 536/208 referente a incentivo financeiro para transporte 78 

sanitário eletivo. O Sr. Claudio disse que através dessa Resolução foi captado recursos para a 79 

aquisição de sete veículos para uso da Atenção Primária em Saúde. Que serão utilizados nas 80 

unidades de saúde em um primeiro momento sendo dividido um veiculo para cada duas unidades 81 

futuramente com as demais captações possamos pleitear que cada unidade tenha um carro para 82 

agilizar o processo de visitas domiciliares entre outras ações que precisam ser feitas são Duzentos e 83 

quarenta mil reais com uma contra partida do Município de Cascavel, temos varias propostas de 84 

captação de recursos para carros da atenção primária em saúde não vinculamos cada carro a uma 85 

unidade primeiro que a Portaria não traz essa necessidade considerando que temos emendas 86 

parlamentares e outros recursos que podem se concretizar futuramente se for vinculado um 87 

determinado carro a uma unidade e vem uma emenda parlamentar poderíamos ter dois carros em 88 

uma unidade e outra unidade sem carro então são solicitados para a atenção primária em saúde e 89 

conforme for vindo vamos adequando às necessidades. Foi colocado em votação e com vinte 90 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a compra de sete 91 

veículos de transporte sanitário eletivo para a atenção primária em saúde, conforme a 92 

Resolução SESA número quinhentos e trinta e seis de dois mil e dezoito no valor de duzentos 93 

e quarenta mil reais. 2.1.8) Discutir e deliberar sobre parceria entre Secretaria Municipal de 94 

Saúde e Núcleo de Apoio à Vida – NAVIVEL. O Sr. Rubens Griep disse que a solicitação é para a 95 

parceria da Navivel e SESAU para a implantação do CVV em Cascavel através do Fone um oito oito 96 

que tem sido ampliado em parceria com Ministério da Saúde temos um grupo de voluntários que está 97 

se propondo colocar esse serviço em funcionamento o nosso apoio vai se dar com as despesas de 98 

condomínio que ficará em uma sala do terminal rodoviário no segundo andar e lá existe uma taxa de 99 

condomínio que varia de quatrocentos a oitocentos reais esta seria a despesas que da Secretaria 100 

para manter esse importante serviço alem do mobiliário mínimo para que eles possam trabalhar 101 

escrivaninha dois computadores essa seria nossa pactuação é um serviço que tem sim um resultado 102 

efetivo é mais um serviço para avançar na prevenção do suicídio há um custo extremamente baixo 103 

para o Município contando com a parceria fundamental do voluntários. O Sr. Claudemir Desto fez 104 

apresentação sobre a Navivel disse que mais de duzentas pessoas se apresentaram como 105 

voluntárias como o curso é longo algumas foram ficando pelo caminho estamos concluindo nesse 106 

domingo e teremos mais de cinqüenta pessoas aptas que concluíram o treinamento e é muito mais 107 

que o um oito oito temos pessoas que vão fazer palestras em escolas trabalhar com os 108 

sobreviventes com a família que perdeu uma pessoas para o suicídio para que não sigam por esse 109 

caminho também. O Sr. Elton disse que gostaria que ficasse bem claro que valor é esse de franquia 110 

social o que o Município vai investir nisso porque hoje temos o Cerest tem a rede de saúde mental e 111 

a implantação do Caps três, onde está sendo feito o recrutamento desses voluntários quem são 112 

esses voluntários, quem fornece esse treinamento e os indicadores são da onde o Cerest o 113 

Município tem essas informações. O Sr. Claudemir Desto disse que os dados são do CVV podem 114 

entrar lá e pesquisar a franquia social é porque o CVV é uma marca e não tem como abrir filial a 115 

entidade que é constituída no Município ela recebe uma autorização para operar essa marca e 116 

constituir essa rede nacional o Município não vai pagar nada de taxa de franquia assim como nós os 117 

voluntários vamos fazer uma contribuição mensal cada voluntario contribui com essa entidade 118 

nacional para manter o serviço os voluntários são pessoas maiores de idade então vem um treinador 119 

de Curitiba e vamos aprendendo através da psicologia humanista a ouvir a pessoa a focar na pessoa 120 



e não no problema que ela está apresentando não pagamos para sermos treinados e durante o 121 

treinamentos são analisadas as pessoas que tem condições de trabalhar como voluntário ou não ao 122 

final do treinamento são aplicados alguns testes para avaliar a pessoa e quando começa a trabalhar 123 

fica três meses sobre supervisão avaliando o atendimento para ver se está adequado ou não. Foi 124 

colocado em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 125 

abstenção foi aprovada a parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a NAVIVEL, Posto do 126 

Centro de Valorização da Vida CVV em Cascavel, com a disponibilização de sala, mobiliário e 127 

equipamentos. 3) Discussão Temática. 3.1) Descarte de Medicamentos. 4) Informes Gerais. 128 

4.1) Simpósio de Prevenção e Promoção à Saúde do Adolescente. Foi feito informe sobre o 129 

Primeiro Simpósio de Prevenção e Promoção à Saúde do Adolescente. O Sr. Rubens Griep informou 130 

que foi alugado um imóvel para que funcione minimamente a unidade do Tarumã com duas equipes 131 

de saúde da família o contrato já está vigente o proprietário fez os ajustes no imóvel que é um 132 

espaço pequeno mas foi um acordo que conseguimos avançar com a comunidade para poder 133 

ampliar rapidamente a cobertura de saúde da família lá até que se consiga construir uma unidade já 134 

temos o terreno e uma emenda parlamentar que ainda não foi concretizada mas que a principio está 135 

prevista para deposito esse ano então vamos construir uma unidade de porte adequado para aquela 136 

comunidade provavelmente no inicio de setembro já possamos inaugurar essa unidade entendendo 137 

que foi um imóvel locado que é pequeno mas que para a comunidade vai significar um avanço 138 

enorme para o atendimento na estratégia de saúde da família. O Sr. Claudio agradece os esforços 139 

dos vereadores Parra e Carlinhos para conseguir o imóvel para locação. O Sr. João Maria Oliveira 140 

Lima encerrou a reunião às dezoito horas e cinqüenta e cinco minutos e eu, João Luiz Noleto Meira 141 

lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do 142 

Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, vinte de agosto de dois mil e dezoito. 143 
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