
Ata da 235ª Reunião Ordinária de 2017 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 234, de 21 de agosto de 2017. 2) Ordem do dia: 2.1) 5 

Para Deliberação. 2.1.1) Homologar Conselho Local de Saúde do Periolo. 2.1.2) Homologar 6 

Conselho Local de Saúde de Santa Bárbara. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre a paridade 7 

do Conselho Municipal de Saúde. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a participação na 8 

Reunião Ordinária do CES/PR. 2.1.5) Discutir e deliberar sobre a Resolução nº 030/2012 9 

referente aos pacientes que aguardam leitos nas Unidades de Pronto Atendimento 10 

(UPAs). 2.1.6) Discutir e deliberar sobre a Resolução nº 051/2007 referente aos 11 

Conselhos Locais de Saúde. 3. Discussão Temática: 3.1) Discutir sobre 244ª Reunião 12 

Ordinária do CES/PR. 4. Informes Gerais. O Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às 13 

dezessete horas e cinqüenta e dois minutos fazendo a verificação de quórum com catorze Conselheiros 14 

presentes, em seguida informou que muitas entidades eleitas na Conferência Municipal de Saúde para 15 

compor o Conselho no ano que vem ainda não entregaram a documentação cujo prazo termina no dia 16 

vinte de setembro são elas Coração de Maria, Pastoral da Saúde, Abecap, APMF Rio do Salto, Adefica, 17 

AP-LER, Apofilab, SBC, Sindemetal, Associação do Jardim Maria Luiza, Associação de Moradores do 18 

Santa Cruz, Associação de Moradores do Brasília II, COREN, CRF, ABO, SENFEONSPAR, SISMUVEL, 19 

Sindprevs, APAE, disse que no dia vinte e um às quinze horas e trinta minutos acontecerá reunião da 20 

Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) que discutirá a implantação do novo 21 

modelo de gestão de Média e Alta Complexidade na Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Item 1) 22 

Expediente Interno. 1.1) Aprovar Ata nº 234, de 21 de agosto de 2017. Foi colocado em votação e 23 

com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata 24 

duzentos e trinta e quatro de vinte e um de agosto de dois mil e dezessete. Foi solicitado a inclusão 25 

do item Aprovar a inclusão de pauta do VIII Encontro Nacional da Renast e VIII Encontro Nacional da 26 

CISTT.Foi colocado em votação e com dezesseis votos favoráveis nenhum voto contrário e 27 

nenhuma abstenção foi aprovada a inclusão do item. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 28 

2.1.1) Homologar Conselho Local de Saúde do Periolo. Foi colocado em votação e com dezesseis 29 

votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi Homologado o Conselho Local 30 

de Saúde do Periolo. 2.1.2) Homologar Conselho Local de Saúde de Santa Bárbara. Foi 31 

colocado em votação e com dezesseis votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma 32 

abstenção foi Homologado o Conselho Local de Saúde de Santa Bárbara. 2.1.3) Discutir e 33 

deliberar sobre a paridade do Conselho Municipal de Saúde. A Sra. Elizete disse que não temos 34 

mais entidades de usuários para compor o Conselho não tem mais AMB temos duas vagas em 35 

aberto temos a APOS titular e o Molivi suplente poderíamos fazer é que a APOS assume ttitular e 36 

suplente e o Molivi assume titular e suplente então a APOS  tem direito a voto e o Molivi também tem 37 

direito a voto porque na Lei diz que para participar do Conselho tem que ter participado da 38 

Conferência e das que participaram da Conferência já esgotou então tem que ver quais tem interesse 39 

e votar tem umas que nunca comparecem se der a vaga vai ser excluída tem entidade que nunca 40 

comparece mas como o titular comparece o suplente não é excluído porque o titular que tem 41 

obrigação de participar. A Sra. Palmira disse que são duas entidades que estão aptas a assumir a 42 

titularidade que vão indicar titular e suplente e até o final de dois mil e dezessete vão compor o 43 

Conselho como membros titulares Acadevi e Adefica. Foi colocado em votação e com dezesseis 44 

votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi Aprovado que para fins de 45 

garantir a paridade do Conselho Municipal de Saúde a Associação Popular para 46 

Desenvolvimento e Promoção da Saúde - APOS encaminhe representante suplente, que o 47 

Movimento para Libertação de Vidas – MOLIVI encaminhe representante titular. Que a 48 

Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA encaminhe representante 49 

suplente e que a Associação Cascavelense de Deficientes Visuais – ACADEVI encaminhe 50 

representante titular, sendo o prazo para indicação de representantes até o dia quinze de 51 



outubro de dois mil e dezessete. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a participação na 52 

Reunião Ordinária do CES/PR. A Sra. Elizete fez a leitura de uma proposta de Resolução 53 

considerando o Artigo quinze do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde que define que 54 

as despesas dos conselheiros de saúde, servidores da Secretaria Executiva e membros de 55 

comissões em eventos, reuniões ou capacitações técnicas, bem como, de convidados para participar 56 

das reuniões ou de atividades técnicas e científicas, serão custeadas pela Secretaria Municipal de 57 

Saúde, após aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Que o Conselho Municipal de Saúde eleja 58 

um conselheiro por mês para participar das Reuniões Ordinárias do Conselho Estadual de Saúde do 59 

Paraná – CES/PR. Caso o conselheiro eleito não consiga participar da reunião, deve informar a 60 

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde com antecedência de dez dias para que o 61 

segundo mais votado suplente participe e tenha direito ao custeio das despesas. Que o conselheiro 62 

deverá usar de bom senso no uso do recurso, devendo na hospedagem, A entrada no hotel será no 63 

dia do evento/reunião após o almoço considerar o check in de cada hotel. Se for eleito para o evento 64 

mais de um conselheiro do mesmo sexo, a hospedagem será em quarto compartilhado. A 65 

alimentação Considerar o limite de valor e quantidade das refeições conforme os critérios que a 66 

Secretaria Municipal de Saúde utiliza para os servidores municipais. Café da manhã apenas quando 67 

não houver diária de hotel. Quando o evento disponibilizar almoço, coffee-break e quando o vôo 68 

disponibilizar lanches, não existe a necessidade de realizar a respectiva despesa. As notas fiscais 69 

devem apresentar a descrição dos itens consumidos. O serviço de táxi deverá ser usado apenas 70 

para deslocamento residência/rodoviária, rodoviária/evento, evento/hotel, hotel/rodoviária e 71 

rodoviária/residência. No recibo deverá constar a descrição do trecho, o horário de utilização e o 72 

carimbo de atesto. Se for eleito para o evento mais de um conselheiro, o serviço de táxi deverá ser 73 

compartilhado. Na prestação de contas o conselheiro deverá comprovar a participação com 74 

certificado/declaração do evento/reunião, com data e horário de início e término inclusive de cada 75 

comissão do Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR. A prestação de contas será feita 76 

primeiramente ao Conselho Municipal de Saúde, devendo o conselheiro apresentar notas originais e 77 

cópia. A apresentação das notas é obrigatória e de responsabilidade individual de cada conselheiro 78 

eleito. A não apresentação das notas independente do motivo impossibilita o custeio por parte da 79 

Secretaria Municipal de Saúde, devendo o conselheiro arcar com a despesa. Na primeira Reunião 80 

Ordinária subseqüente a viagem ou a critério da Mesa Diretora o conselheiro será convocado a 81 

explanar sobre sua participação em Discussão Temática, e estará aberto ao esclarecimento de 82 

dúvidas de seus pares conforme seu aprendizado. O não cumprimento dos itens da presente 83 

resolução acarretará suspensão temporária ou definitiva do direito de ser eleito para novos eventos. 84 

A Sra. Palmira Rangel disse que devemos prestar contas como um servidor público quando vai em 85 

um evento lembra que a reunião desse mês vai anteceder a Conferência de Vigilância em Saúde 86 

quem for delegado da Conferência automaticamente ele só vai gastar a passagem de ida e a 87 

passagem de um hotel não se pode participar de um evento do Estado e pagando diária do 88 

Município. A Sra. Elizete disse que a partir do próximo mês junta-se todas as notas originais e uma 89 

cópia que ficará no Conselho e o Conselheiro vai ao financeiro prestar contas com o original, não 90 

adianta chegar lá na hora só com originais tem que trazer originais e cópias. O Sr. Santo Savi indaga 91 

até onde essa ida do Conselheiro nas reuniões do CES ajuda no controle social disse ter sido 92 

conselheiro estadual por quatro anos e conhece muito bem como funciona o CES/PR e vê um 93 

desperdício de recursos violento de gastos da saúde para fins que não se tem proveito e prova que 94 

não tem proveito desse Conselheiro que vai para Curitiba ele vai passear e tirar umas feriazinhas 95 

porque ele não faz parte das reuniões ele é um observador e não vejo nada palpável que justifique a 96 

ida deste Conselheiro para Curitiba e não tem coragem de se candidatar porque sabe que vai gastar 97 

dinheiro da saúde desnecessariamente isso é a pura realidade. A Sra. Elizete disse que há um item 98 

que é o repasse de informação isso também é para moralizar essa situação se o Conselheiro viaja 99 

no próximo mês no item discussão temática vai apresentar o que houve de importante quais as 100 

discussões importantes e de acordo com o conhecimento e capacidade vão ser feitos 101 

questionamentos e se avaliarem que é muito fraca a apresentação que não valeu a pena pagar pra 102 



aquele conselheiro ir pra la na próxima vez não vota mais nele. O Sr. Helio disse que deveria ser 103 

uma pessoa fixa que participasse de uma maneira mais efetiva são muitas pessoas que vão e se 104 

perde no fio da meada não sabendo do que se trata e sempre defende a ideia de ter um 105 

representante do Conselho de Cascavel. O Sr. João Carlos Moura disse que realmente muitos 106 

viajam só para passear mas que é importante que tenha um participante do Conselho. A Sra. Palmira 107 

disse que as reuniões acontecem no período da manhã e da tarde e que a partir desse mês as 108 

reuniões serão na Secretaria de Saúde do Estado. Foi colocado em votação e com quinze votos 109 

favoráveis nenhum voto contrário e uma abstenção foi aprovado que o Conselho Municipal de 110 

Saúde eleja um (01) conselheiro por mês para participar das Reuniões Ordinárias do Conselho 111 

Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR. Caso o conselheiro eleito não consiga participar da 112 

reunião, deve informar a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde com 113 

antecedência de dez dias para que o segundo mais votado suplente participe e tenha direito 114 

ao custeio das despesas. Que o conselheiro deverá usar de bom senso no uso do recurso, 115 

devendo na hospedagem Primeiro, A entrada no hotel será no dia do evento/reunião após o 116 

almoço considerar o check in de cada hotel. Segundo, Se for eleito para o evento mais de um 117 

conselheiro do mesmo sexo, a hospedagem será em quarto compartilhado. Quanto a 118 

alimentação, Primeiro Considerar o limite de valor e quantidade das refeições conforme os 119 

critérios que a Secretaria Municipal de Saúde utiliza para os servidores municipais. Segundo, 120 

Café da manhã apenas quando não houver diária de hotel. Terceiro, Quando o evento 121 

disponibilizar almoço, coffee-break e quando o vôo disponibilizar lanches, não existe a 122 

necessidade de realizar a respectiva despesa. Quatro, As notas fiscais devem apresentar a 123 

descrição dos itens consumidos. No Transporte, Primeiro o serviço de táxi deverá ser usado 124 

apenas para deslocamento residência/rodoviária, rodoviária/evento, evento/hotel, 125 

hotel/rodoviária e rodoviária/residência. Segundo, no recibo deverá constar a descrição do 126 

trecho, o horário de utilização e o carimbo de atesto. Terceiro, se for eleito para o evento mais 127 

de um conselheiro, o serviço de táxi deverá ser compartilhado. Na prestação de contas, 128 

Primeiro, O conselheiro deverá comprovar a participação com certificado/declaração do 129 

evento/reunião, com data e horário de inicio e término inclusive de cada comissão do 130 

Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR. Segundo, a prestação de contas será feita 131 

primeiramente ao Conselho Municipal de Saúde, devendo o conselheiro apresentar notas 132 

originais e cópia. Terceiro, a apresentação das notas é obrigatória e de responsabilidade 133 

individual de cada conselheiro eleito. Quarto, a não apresentação das notas independente do 134 

motivo impossibilita o custeio por parte da Secretaria Municipal de Saúde, devendo o 135 

conselheiro arcar com a despesa. Repasse de Informação, Primeiro, Na primeira Reunião 136 

Ordinária subseqüente a viagem ou a critério da Mesa Diretora o conselheiro será convocado 137 

a explanar sobre sua participação em Discussão Temática, e estará aberto ao esclarecimento 138 

de dúvidas de seus pares conforme seu aprendizado. O não cumprimento dos itens da 139 

presente resolução acarretará suspensão temporária ou definitiva do direito de ser eleito para 140 

novos eventos. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que para o mês de setembro os Conselheiros já 141 

estavam eleitos. A partir de agora vai ser eleito um Conselheiro por mês havendo mais de um fica na 142 

suplência o mais votado vai e o outro fica de suplente. Foi colocado em votação e com quinze votos 143 

favoráveis nenhum voto contrário e uma abstenção foi aprovado que no mês de outubro o Sr. 144 

João Maria Oliveira Lima participe da reunião do Conselho Estadual de Saúde do Paraná - 145 

CES/PR. Foi colocado em votação e com quinze votos favoráveis nenhum voto contrário e uma 146 

abstenção foi aprovado que no mês de novembro a Sra. Dione Maria Fogaça dos Santos Barth 147 

participe da reunião do Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR ficando o Sr. Elves 148 

Vieira Rocha como suplente. Não houve candidatos para o mês de dezembro, se for o caso 149 

será pautado na próxima reunião se alguém quiser. 2.1.5) Discutir e deliberar sobre a 150 

Resolução nº 030/2012 referente aos pacientes que aguardam leitos nas Unidades de Pronto 151 

Atendimento (UPAs). O Sr. Antonio Vieira Martins disse que houve um mau entendimento pelos 152 

vereadores de que o Conselho através dessa Resolução estaria retardando o internamento das 153 

pessoas o que não é verdade na época que foi feita essa Resolução estavam presentes a Décima 154 



regional o Dr. Angelo Mazucchi a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) foi feita essa Resolução 155 

que em setenta e duas horas a Secretaria de Saúde informaria o Conselho que informaria o 156 

Ministério Público e também a Décima regional das pessoas que estavam lá a mais de setenta e 157 

duas horas aguardando por leito hospitalar e isso está sendo feito até hoje saiu depois uma 158 

Resolução do Conselho Federal de Medicina diz vinte e quatro horas não que os pacientes tenham 159 

que ficar lá vinte e quatro horas para depois procurar leito não é isso e sim é uma base que se tem 160 

para daí serem tomadas outras providências e se for o caso judicialmente, na semana passada o 161 

Conselho com a Secretaria o Ministério Público e vereadores estiveram reunidos para discutir essa 162 

Resolução, mas continuamos fazendo o fluxo do Município mandar diariamente ao Conselho que vai 163 

comunicar o Ministério Público e a Regional passando essas informações, A Sra. Palmira Rangel 164 

disse para colocar conforme a legislação vigente que ficaria conforme a data do Ministério e o que 165 

preconiza a Lei de no máximo vinte e quatro horas. A Sra. Georgina disse que foi por muito tempo 166 

funcionária da secretaria de saúde hoje está aposentada e usuária da saúde e está decepcionada 167 

com essa administração quando era funcionária se houvesse uma reclamação na imprensa tinha que 168 

prestar conta do porque da reclamação, hoje nem se lê mais reclamação porque tem todos os dias 169 

na UPA se fica seis horas lá e eles não atendem um paciente quando se pergunta cadê o médico ele 170 

está fazendo suporte à vida nunca vi que suporte é esse que dura seis horas o médico só passa a 171 

receita quem faz tudo é o técnico ficando seis horas sem atender a pessoa que está mal acaba indo 172 

embora canseis de esperar e fui embora mandei recado para o prefeito e para várias pessoas e não 173 

recebi resposta até hoje está dando vergonha fazer parte de Cascavel em relação a saúde porque 174 

está deixando muito a desejar. Foi colocado em votação e com treze votos favoráveis nenhum 175 

voto contrário e cinco abstenções foi revogada a Resolução trinta de dois mil e doze e aprovar 176 

que a Secretaria Municipal de Saúde continue informando diariamente ao Conselho Municipal 177 

de Saúde os pacientes internados nas UPAs nome, sexo, idade, hipótese diagnóstica, data de 178 

entrada e saída, destino, data do click, quantos dias no click e quantos dias em observação, 179 

Aprovar que o Conselho Municipal de Saúde informe diariamente ao Ministério Público e a 180 

Décima Regional de Saúde os pacientes que estão em click e aguardam leitos. 2.1.6) Discutir e 181 

deliberar sobre a Resolução nº 051/2007 referente aos Conselhos Locais de Saúde. A Srta. 182 

Eliane disse ter duas propostas de inclusão no artigo sétimo em relação aos usuários que seria no 183 

parágrafo sexto; serão consideradas entidades representativas dos segmentos dos usuários aqueles 184 

que não detiverem condições para escolherem representantes de quaisquer dos demais segmentos, 185 

a segunda proposta seria no mesmo artigo é vedado que uma mesma entidade ocupe mais de uma 186 

vaga no Conselho Local assim como titularidade. A Sra. Palmira Rangel propõe que seja aquelas 187 

que não podem se representar em outro segmento. Foi colocado em votação e com quinze votos 188 

favoráveis nenhum voto contrário e uma abstenção foram aprovadas as alterações propostas 189 

para a Resolução cinqüenta e um de dois mil e sete referente aos Conselhos Locais de Saúde. 190 

2.1.7) Discutir e deliberar que a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) custeie as despesas de 191 

participação de Conselheiro no VIII Encontro Nacional da Renast e VIII Encontro Nacional da 192 

CISTT. Foi colocado em votação e com dezoito votos favoráveis nenhum voto contrário e 193 

nenhuma abstenção foi aprovado que a Secretaria Municipal de Saúde custeie as despesas de 194 

participação da Sra. Palmira Aparecida Soares Rangel no oitavo Encontro Nacional da Renast 195 

e oitavo Encontro Nacional da CISTT, em Brasília/DF nos dias dezoito a vinte de outubro de 196 

dois mil e dezessete. 3. Discussão Temática: 3.1) Discutir sobre 244ª Reunião Ordinária do 197 

CES/PR. O Sr. Elves Rocha disse que fez uma proposta para a Mesa do dia vinte e sete da Cist 198 

sobre o protocolo do Estado catorze duzentos e vinte e um oitocentos e seis traço dois que tem um 199 

relatório de afastamento de um funcionário da SESA de dois mil e catorze a dois mil e dezesseis para 200 

estar verificando as causas desse afastamento foi proposto para a Mesa Diretora estar verificando então 201 

foi encaminhado para a Cist que teve reunião essa semana e já se passou trinta dias e a Cist está 202 

aguardo um pronunciamento da Secretaria sobre esse afastamento, outro assunto importante é sobre o 203 

curso de formação de multiplicadores para capacitação de Conselheiros Municipais Estaduais de Saúde 204 

da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde do Paraná brevemente os Conselhos vão estar 205 



recebendo qual o local da plataforma para as pessoas estarem se inscrevendo e sendo tutor. O Sr. 206 

Antonio Vieira Martins disse que nas futuras sessões deverá vir o assunto da Gestão Ampliada que já 207 

está em discussão com a Comissão que é o Município assumir toda a gestão na área de saúde e com o 208 

Decreto do Prefeito com o Município assumir o hospital sendo credenciado e o Conselho vai acompanhar 209 

isso de perto. O Sr. Santo Savi disse que é só copiar a Ata do CES/PR que está pronto o relatório do 210 

Conselheiro. 4. Informes Gerais.  O Sr. Antonio Vieira Martins encerrou a reunião às dezoito horas e 211 

cinqüenta e dois minutos e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, 212 

será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, 213 

dezoito de setembro de dois mil e dezessete.  214 
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