
Ata da 183ª Reunião Ordinária do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dezoito dias do mês de fevereirodo 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:1.1 Ofício nº009/2012 UCCI sobre Instrução Normativa TCE-PR; 1.2 Comissão 5 

Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Saúde; 2. Discussão Temática: 3. Expediente 6 

Interno. 3.1 Ata nº 182, de 28 de janeiro de 2013. 4. Ordem do Dia: 4.1 Para deliberação: 4.1.1 7 

Discutir e deliberar sobre prestação de contas da SESAU referente ao 1º e 2º quadrimestre 8 

2012. 4.1.2 Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão RAG/2012; 4.1.3 Discutir e 9 

deliberar sobre a Programação Anual de Saúde 2013; 5) Destaque das Comissões: O 10 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às dezessete 11 

horas e quarenta minutos fazendo uma verificação de quorum havendo dezoito Conselheiros presentes. 12 

Como primeiro item foi proposta a inclusão de pauta como primeiro ponto de pauta o item Discutir e 13 

deliberar sobre a redução do atendimento nas Unidades de Saúde do município. O Sr. 14 

Reginaldo Roberto Andrade disse gostaria que a mesa determinasse qual o tempo previsto para 15 

esse item como todos os itens da pauta, lembra que há dois itens bastante importantes na pauta e 16 

que existe um prazo até o dia vinte e oito para entrega dos pareceres do Conselho Municipal de 17 

Saúde junto ao Conselho Interno da Prefeitura, são os itens da Plano Anual de Saúde(PAS) e da 18 

Relatório Anual de Gestão (RAG), então se não houver tempo para vencer a pauta hoje que se 19 

marcasse uma reunião extraordinária para que se possa cumprir com essa determinação. Foi 20 

colocado em votação e por treze votos a favor, nenhum voto contrário e duas abstenções, foi 21 

aprovadaa inclusão como primeiro ponto de pauta o item Discutir e deliberar sobre a redução 22 

do horário de atendimento nas Unidades de Saúde do município de Cascavel.1) Informes 23 

Gerais: 1.1) Ofício nº009/2012 UCCI sobre Instrução Normativa TCE-PR; Feito informe sobre 24 

Ofício do Tribunal de Contas do Paraná a respeito  do prazo para entrega de relatório pela Secretaria 25 

Municipal de Saúde.1.2) Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Saúde; Feito 26 

informe que está em aberto as inscrições para participação na Comissão Organizadora da Décima 27 

Primeira Conferencia Municipal de Saúde.  2. Discussão Temática: 3. Expediente Interno. 3.1) Ata 28 

nº 182, de 28 de janeiro de 2013. Foi colocado em votação e por catorze votos a favor, nenhum 29 

contrário e uma abstenção foi aprovada a Ata número Cento e Oitenta e Dois de vinte e oito de 30 

janeiro de dois mil e treze. O Sr. Antonio Vieira Martins faz informe que o Secretário de Saúde de 31 

Cascavel convida para audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde do terceiro 32 

quadrimestre de dois mil e doze que será na Câmara de Vereadores no dia vinte e sete de fevereiro 33 

às dezesseis horas, sendo aberta a toda a população pode participar. 4. Ordem do Dia: 4.1 Para 34 

deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar sobre a redução do atendimento nas Unidades de 35 

Saúde do município de Cascavel. O Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que no final de janeiro 36 

foi publicado o resultado de aplicação dos recursos do município aquele que é apurado pelo tribunal 37 

de contas e foi feita a constatação que foi extrapolado o índice mínimo de gastos com pessoal e a 38 

partir disso entrou-se em um processo de aplicação da Lei de responsabilidade fiscal a Lei cento e 39 

um que define alguns limites e algumas proibições e entre elas está a vedação de reposição de 40 

pessoal e a contratação de horas extras extraordinárias e a partir disto foi feito um estudo para definir 41 

de que forma se iria trabalhar sem a possibilidade de completar as escalas, sem ter a reposição de 42 

pessoal que pedem exonerações a Lei proíbe até as exonerações apenas em casos de falecimentos 43 

e de aposentadoria na saúde, educação e guarda patrimonial que são permitidos reposições pela Lei 44 

cento e um. Isso trouxeuma dificuldade para que o município pudesse organizar as escalas, isso tudo 45 

vem em especial da diminuição da receita do último quadrimestre, esse foi o agravante que fezcom 46 

que o índice da folha com gasto com pessoal de todo o município fosse elevada a esse volume que 47 

entra estas restrições impostas pela Lei já referida, tem que ficar claro que não houve aumentos 48 

significativos de gastos com pessoal no último quadrimestre os valores estão muito semelhantes mês 49 

a mês, as pequenas alterações não fizeram que se impactasse nesse índice mas sim a frustração da 50 

receita que estava prevista foi o que fez com que se chegasse a esse ponto em que a lei impõe 51 

essas restrições e fez com que o município tivesse que adotar a Lei de responsabilidade fiscal sobre 52 

pena do Prefeito responder sobre improbidade administrativa caso ele não venha cumprir estas 53 

proibições impostas pela lei, as primeiras medidas impostas pela lei seria reduzir cargos de confiança 54 

e cargos comissionados do município para que esse índice pudesse, ao gastarmos menos na folha 55 

de pagamento ele pudesse reduzir a um índice que pudesse retornar a normalidade, sendo que isso 56 

não ocorreu durante o mês de janeiro por um outro motivo que é da discussão da Ação Direta de 57 

Inconstitucionalidade (ADIN)que fez com que não sendo possível o pagamento de gratificações de 58 



forma cumulativa da forma que previa a Lei mil e oitocentos e desde noventa e um vinha sendo 59 

utilizada a aplicação destes índices, fez com o município também não tive a possibilidade de 60 

reconduzir todos os cargos, na Secretaria de Saúde hoje há apenas um designado que é o 61 

Secretário de Saúde, todos os demais cargos da Secretaria de Saúde estão vagos, para se ter uma 62 

idéia o município hoje tem cerca de trinta pessoas designadas ou em cargos de comissão ou seja 63 

catorze Secretários e outros dezoito ou dezenove designados em outras funções sejam elas de 64 

diretores ou de gerentes o que no caso da Saúde não tem nenhum, mesmo com todas essas 65 

medidas adotadas entende se que isso não seria suficiente para que se chegasse em um índice 66 

adequado de gastos com pessoal, e ai foi adotada a impossibilidade de horas extras e ai não há 67 

como mantermos as mesmas escalas sem o pagamento de uma média de trezentos e cinqüenta mil 68 

reais de horas extras mês, a principio pode ser um valor bastante significativo porém quando 69 

comparado com o gasto total com a folha da Saúde daria pela média dos últimos doze meses em 70 

torno de cinco por cento, então quando comparado com o total da folha é um índice baixo, e hoje não 71 

é possível ter a reposição total destes profissionais, hoje não é viável ter a redução completa das 72 

horas extras na Saúde, por exemplo o motorista que leva os funcionários nas unidades do interior e 73 

para trazer pacientes da zonas rural ele tem que sair antes e ai se ele parar antes ele inviabiliza as 74 

outras atividade da unidade, nesse caso é impossível eliminar as horas extras, se trabalhasse com 75 

um plantão de doze por trinta e seis ou qualquer outra forma de escala de plantão, poderia se ter um 76 

acréscimo muito maior do que aquele que se gasta com horas extras, a contratação de outro 77 

profissional em alguns casos se gastaria muito mais do que com horas extras, um médico que pediu 78 

exoneração em outubro, novembro ou dezembro era possível repor mas houve uma demora na 79 

realização do concurso e culminou agora em janeiro quando não se pode mais nem substituir as 80 

exoneração acumuladas dos últimos meses, então ficou sem saída, não pode contratar, não pode 81 

pagar hora extra agora que o concurso já está concluído, como fazer as escalas, deixar as Unidades 82 

de Pronto Atendimento (UPAS) sem os profissionais, deixar o Programa de Atenção e Internamento 83 

Domiciliar (PAID) sem os plantões dos finais de semana, deixa o motorista sem levar a equipe para o 84 

Programa Saúde da Família (PSF), deixar sem o motorista da ambulância que precisa levar um 85 

paciente para Curitiba que as vezes precisa sair de madrugada porque não tem hora para se fazer 86 

uma remoção, então não tem como deixar de pagar horas extras em alguns casos isso tudo trouxe 87 

uma dificuldade de manter todos os serviços funcionando na mesma forma, foi feito um estudo e 88 

diante de todas as impossibilidades que temos já não pode contratar os cargos comissionados, não 89 

pode substituir, não pode fazer a reposição, foi feita uma análise do menor impacto possível sobre a 90 

população, poderia se pensar em fechar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mas ai se 91 

colocaria a população em risco, traria um acúmulo muito grande nos serviços existentes hoje de 92 

urgência e emergência, poderia se pensar em fechar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de 93 

madrugada, mas o quadro de madrugada já é reduzido durante o dia se trabalha com quatro médicos 94 

na escala na madrugada são dois médicos nas escalas. Foi feito um estudo de como manter as 95 

escalas sem o pagamento de horas extras, qual seria o menor impacto sobre os serviços e 96 

primeiramente para que se pudesse garantir o funcionamento de todos os serviços era preciso 97 

remanejar o pessoal para os serviços de urgência, a urgência primeiramente, porque as unidades de 98 

saúde elas trabalham somente com procedimento e tratamentos eletivos, então não se coloca em 99 

risco diretamente a população se tivermos a menor oferta dos serviços na área da atenção primária, 100 

a principio se trabalhou com essa linha para que se pudesse ter todos os serviços em funcionamento 101 

ou seja os Programa Saúde da Família – PSF não tiveram sua rotina mudada, os serviços de saúde 102 

mental não tiveram seus horários alterados, nas Unidades Básicas de Saúde foram adotadas 103 

alterações nos horários de funcionamento para que fosse feita a movimentação do pessoal para 104 

cumprimento das escalas dos serviços de urgência e emergência em especial os das Programa 105 

Saúde da Família – Programa Saúde da Família – PSF, do Serviço Integrado de Atendimento ao 106 

Trauma em Emergência (SIATE), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), das três 107 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), do Programa de Atenção e Internamento Domiciliar (PAID) 108 

que precisa fazer plantão sábados e domingos, do programa ninar que faz vacinação e visitas a 109 

todos os nascidos vivos, as medidas especialmente na saúde foram amplamente discutidas e foram 110 

necessárias para que fossem garantidos o funcionamento de todos os serviços, deixando o menor 111 

impacto possível sobre os serviços de saúde ofertados, ainda temos algumas dificuldades com o 112 

preenchimento das escalas, temos a apresentação de atestados nos últimos dias por pessoas que 113 

foram acometidas com o agravamento da sua saúde trazendo mais dificuldades ainda, o mais 114 

importante disso tudo é que normalmente nas unidade básicas de saúde período da tarde já existe a 115 

menor oferta de serviços, isso fez com que a partir da análise como ia ser feita a definição, neste 116 



período há uma redução de vinte e três por cento no volume de horários de consultas médicas 117 

disponíveis e permanece o volume de setenta e oito por cento de consultas ofertadas no município 118 

com a concentração em apenas um turno, outra dificuldade é que há na Secretaria vários cargos de 119 

seis horas sendo mais fácil adequar os de oito horas para seis do que os de seis para oito por não 120 

poder pagar hora extra. É muito importante fazer uma análise da situação e é obvio que o Conselho 121 

vai debater o assunto e vai tomar a medida que achar mais correta, porém não se pode esquecer 122 

que ao município cabe a aplicação deuma Lei federal que é a Lei de responsabilidade fiscal e essa 123 

lei não tem como simplesmente ser deixada de lado e tem que se fazer esse processo bastante 124 

complexo para se saber qual é a melhor alternativa para se viabilizar, o Conselho tem que debater e 125 

a população tem que exigir, porém tem hoje o Relatório de Gestão para que se possa fazer a 126 

discussão dele e neste relatório tem assuntos com bastanteindicadores que aponta a qualidade da 127 

saúde no ano de dois mil e doze, tem um parecer favorável da Comissão e isso é um indicador de 128 

tudo isso que está sendo feito. Colocou-se a disposição para que se houvesse a possibilidade de um 129 

debate salutar e que trouxesse benefícios para uma decisão do Conselho para esclarecimentos 130 

adicionais.O Sr. Orlando Candido Francisco, Coordenador do Conselho Local do bairro Claudete 131 

questiona sobre os atendimentos que eram feitos no período da tarde como serão feitos. O Sr. Luiz 132 

Lançanova dos bairrosNeva, Pioneiros Catarinenses, Vila Dione e Vila Tolentino, disse que como 133 

vamos ser um país de primeiro mundo se retiram dinheiro da Saúde e da Educação, disse que é uma 134 

vergonha dizerem que vão tirar metade do salário se as pessoas têm que pegar um ônibus que está 135 

tão caro para se locomover, e que tirem de outras áreas, tirem de assessores, não tirem da saúde e 136 

da educação. O Sr. Nilson Machado, Conselho Local do bairro Santa Cruz, disse que com o 137 

fechamento a situação ficou precária e como fazer para colocar três médicos na unidade que é muito 138 

pequena, questiona se esses cortes foram só na saúde ou aconteceram em outras secretarias e que 139 

está abismado com o caos que a saúde está. Uma usuária da unidade do bairro Guarujá disse que 140 

se precisa investir em uma medicina preventiva para melhorar a saúde da população. O Vereador 141 

Jorge Bocasanta disse que o que o preocupa é que a Prefeitura está investindo muito na urgência e 142 

emergência e deixando de fora a baixa complexidade, está investindo muito nas Unidades de Pronto 143 

Atendimento (UPAS) e pouco nas Unidades Básicas, há na Câmara um pedido de cento e noventa e 144 

quatro mil reais para ser remanejado para a média e alta complexidade, deveria se fazer um estudo 145 

se não era melhor fechar asUnidades de Pronto Atendimento (UPAS) na madrugada e fazer 146 

convênios com outros hospitais, gostaria de ver a folha de pagamento do primeiro trimestre do ano 147 

passado, indaga onde está o furo se é nas unidades ou nas Unidades de Pronto Atendimento 148 

(UPAS)com as horas extras. O Sr. Antonio Vieira Martins fez a leitura de uma pergunta que chegou 149 

para a Mesa Diretora, por que não fez isso antes das eleições. O Sr. Reginaldo Roberto Andrade 150 

responde as perguntas feitas, disse que na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília tinha 151 

durante o dia vinte pacientes em observação, se fecha à meia-noite não teria como direcionar esses 152 

pacientes para outra unidade, e no período da noite a escala já é menor, pois o volume de 153 

atendimento é menor, mas os pacientes em observação continuam e seria inviável transferi-los para 154 

outro local, sobre o pedido de remanejamento de cento e noventa e quatro mil reais é um recurso 155 

destinado exclusivamente para repasse ao Centro Especializado de Odontologia e não existe mais 156 

gestão plena e sim por contratualização de serviçoscom os recursos obrigatoriamente caindo na 157 

conta do fundo e o município precisa repassar esses recursos para o prestador de serviços, é um 158 

valor fixo por mês desde que a Universidade Paranaense (UNIPAR) cumpra com os objetivos 159 

estabelecidos no seu credenciamento, esse recurso ele só pode ser usado o fim específico, as 160 

despesas com obras não vão interferir com o impacto percentual na folha, então se para qualquer 161 

obra não vai interferir, o que interfere é o volume de gastos com a receita realizada a cada 162 

quadrimestre, estas medidas não foram adotadas antes, pois só foram conhecidas no dia trinta de 163 

janeiro, o tribunal de contas avalia o índice de quatro em quatro meses, em setembro o município 164 

estava dentro do percentual mínimo, a receita houve queda no último quadrimestre, qualquer medida 165 

tomada antes poderia ter influenciado negativamente, hoje está oficializado o município esta 166 

cumprindo o que a Lei federal determina, os cargos de comissão estão eliminados, não se pode 167 

conduzir ninguém para os cargos e vedado os remanejamentos pela Lei, fica bem claro que a 168 

atenção básica é responsabilidade do município, porém os serviços de urgência estão atrelados aos 169 

serviços do município, hoje o gasto maior ainda é nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) com 170 

horas extras, porque as escalas estavam sendo feitas até com quatro médicos de escala, temos mais 171 

de dez pacientes que estão aguardando vaga para internamento, esses pacientes estão sobre a 172 

responsabilidade do município até que se consiga uma vaga em um hospital, outro médico faz visitas 173 

na ala, tem que analisar, prescrever, manter o indicativo de internamento ou dar alta para o paciente, 174 



essa é a rotina de um médico durante o seu plantão, outros dois fariam atendimentos de sutura 175 

quando houver, procedimentos outros quando houver e atender no ambulatório ou seja a avaliação é 176 

feita pela classificação de risco a prioridade é para o vermelho e o amarelo que são emergências e 177 

urgências, quando foi pensado na redução do posto de saúde foi pensado em ter um número 178 

suficiente para não colocar a população em risco não tendo uma ambulância no  plantão do Serviço 179 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) daí a responsabilidade seria direta por não ter a 180 

prestação de serviço, são feitas várias ações primárias em saúde, são feitas vacinações, são feitas 181 

coletas de preventivos do câncer, foram feitas mamografias nas unidades de saúde, isso está acima 182 

da meta de dois mil e doze, os índices de internamentos de Cascavel é o menor da Décima 183 

Regional, isso é reflexo das ações da atenção primária em saúde e isso tem dado resultado, com as 184 

medidas que o município está tomando teremos o restabelecimento do índice e o restabelecimento o 185 

mais rápido possível, então se poderia instalar a saúde da família em algumas unidades onde já se 186 

conhece o território e se sabe que ali a implantação da unidade da família traria um resultado muito 187 

melhor do atenção primária convencional, esse é o caminho que se quer adotar, temporariamente 188 

não se pode escolher se vai se pagar hora extra nas unidades ou nas Unidades de Pronto 189 

Atendimento (UPAS), tem que se fazer as escalas de atendimento com o número de pessoal 190 

disponível não tem como escolher qual serviço vai pagar hora extra, e a Lei é inflexível não há 191 

nenhuma abertura nem para a saúde, poderia se demitir funcionários não estáveis por enquanto não, 192 

somente se o índice estivesse acima dos cinqüenta e quatro por cento ai a Lei mandaria demitir o 193 

que seria uma inconseqüência demitir da Educação e da Saúde e não demitir de outras áreas, hoje 194 

não se pode pensar que essa medida é melhor que aquela, o que temos na mão o número de dois 195 

mil e oitenta e dois funcionários que se deve fazer escala para garantir, com essas medidas foram 196 

mantidos a maioria dos serviços funcionando normalmente, as Unidades de Pronto Atendimento 197 

(UPAS) estão com alguma dificuldade ainda, mas o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em 198 

Emergência (SIATE) esta com a escala completa, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 199 

(SAMU) ainda tem alguma dificuldade, o Programa de Atenção e Internamento Domiciliar (PAID) vai 200 

atender final de semana os acamados, as vacinas estão sendo feitas, a saúde mental vai continuar 201 

dando atenção, as farmácias vão continuar atendendo, então tem vários serviços que foram 202 

priorizados para que se pudesse dar essa condição de ter escala suficiente para tocas esse mínimo 203 

horário de funcionamento das unidade básicas de saúde e esta era a opção que havia para o 204 

momento ou responder a Lei de improbidade administrativa.O Vereador Jorge Bocasanta indaga por 205 

que não se fez um acordo com os hospitais e deixar somente uma Unidade de Pronto Atendimento 206 

(UPA) funcionando, disse que o índice de internamento é baixo porque o povo está morrendo nas 207 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)só cego que não vê, não tem anestesista, não tem clínico, 208 

do jeito que está não pode ficar e já que estão gastando dinheiro para tudo, vamos partir para gestão 209 

plena ou outro nome que existe e vamos fazer do nosso jeito que vai vir mais dinheiro e vai poder 210 

tratar melhor a população. O Sr. Otelmo Tavares do bairro Santa Cruz disse que o Secretário 211 

maquiou e não falou nada, que depois da meia-noite ninguém trabalha nas Unidades de Pronto 212 

Atendimento (UPAS), disse também que há dois anos sua mulher quase morreu no Posto de 213 

Atendimento Continuado (PAC), quer que as funcionárias voltem para a unidade do Santa Cruz. O 214 

Sr. Vanderlei Silva indagou por que à noite ao invés de fazer o atendimento os funcionários e 215 

médicos dasUnidades de Pronto Atendimento (UPAS)vão para trás e ficam tomando cafezinho. O Sr. 216 

Aparecido Sorbara disse que esteve naUnidade de Pronto Atendimento (UPA)e ficou das duas e 217 

quarenta e cinco até seis e meia, quando reclamou com a assistente social foi mandado procurar o 218 

médico dentro do consultório, quando foi chamado às nove horas e meia já tinha ido embora, disse 219 

que uma pessoa que morreu naUnidade de Pronto Atendimento (UPA) ficou duas semanas dentro 220 

daUnidade de Pronto Atendimento (UPA)sem tomar banho. O Sr. Selmar do bairro Santo Onofre 221 

disse que gostaria de saber por que cinco meses atrás Cascavel era uma maravilha nas campanhas, 222 

agora da noite pro dia tudo é um caos, na rede privada se não fez é mandado embora, será que não 223 

é isso que tinha que ser feito com nosso prefeito, o povo chega nos postos de saúde seis horas da 224 

manhã pra ser atendido meio dia uma hora, quando é atendido. A Sra. Veronica do bairro Claudete 225 

indaga quantas vezes o Secretário de Saúde ficou sentado no banco daUnidade de Pronto 226 

Atendimento (UPA), disse que até as fichas se perde lá dentro, disse que já ficou meio dia 227 

naUnidade de Pronto Atendimento (UPA)e não foi atendida, e perguntou cadê a nossa saúde que foi 228 

prometida pelo prefeito na campanha. O Vereador Vanderlei disse que é um usuário do Sistema 229 

Único de Saúde (SUS) e por isso estava defendendo a reabertura das unidades no horário normal, 230 

perguntou ao Secretário de Saúde qual foi a economia com o fechamento das unidades de saúde, 231 

disse que se poderia fechar a prefeitura fazendo meio expediente e outros órgãos, mas, as unidades 232 



devem permanecer abertas. O Sr. Aristides do Jardim Palmeiras falou sobre a promessa de 233 

campanha do prefeito que não faltaria médicos dia e noite e agora tira os médicos da parte da tarde, 234 

disse que no Jardim Palmeiras não tem médico, não tem remédio. Conta que um idoso chegou 235 

passando mal no posto de saúde e estava fechado, e isso é um descaso com o povo. A Sra. Marilda 236 

do Jardim Quebec disse que no bairro não tem nada que favoreça o povo. O Sr. Alécio do bairro 237 

Paulo Godoy disse que era um momento de muita tristeza para Cascavel, o desabafo de alguém que 238 

confiou nos homens que se mostraram capazes de resolver os nossos problemas, porém não 239 

devemos desistir dessa luta, que talvez o que o poder público queira é nos cansar para desistirmos. 240 

Lembrou que devemos pressionar também os nossos vereadores. O Sr. Amâncio Luiz dos Anjos 241 

falou que compactua com o colega que falou antes que é um dia ou noite triste que estamos 242 

discutindo como minimizar os problemas daqueles que sofrem com a saúde, disse que no seu ponto 243 

de vista a saúde não tem esse problema todo que estão falando a contabilidade fechou em 244 

dezembro então se tem problema de caixa é do ano passado e não em dois mil e treze que mal 245 

começou, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) majorado ainda não entrou o dinheiro no 246 

caixa da prefeitura então como pode prever que vai dar problema na saúde fechando a saúde para o 247 

povo. Como pode prejulgar que nessa contabilidade vai entrar menos dinheiro. No ano passado foi 248 

feita a LDO por que não se viu que ia dar problema logo no começo e o povo ia ficar sem 249 

atendimento, o orçamento foi votado, não entrou dinheiro ainda mas deve entrar, como é que pode 250 

prever que vai dar problema e fecha os postos de saúde do povo, deveria se dar um grito unido 251 

abertura dos postos de saúde já. A Professora Ana Paula dirigindo se ao Secretário de Saúde falou 252 

que o respeito é uma mão de duas vias, respeite para ser respeitado, disse estar cansada do 253 

discurso oficial, dessa engabelação toda na época de campanha o discurso é muito mais objetivo 254 

para o povo, na época de prestação de contas usa-se muito o discurso oficial cheio de termos 255 

técnicos, só que a nossa saúde precisa de atendimento já, não dá para esperar os índices os 256 

números e as estatísticas que são mostradas, em um dos debates na época de campanha o Prefeito 257 

disse que esta cidade não tem problemas, como é que agora ele apresenta esse caos na 258 

administração pública municipal, o quadro apresentado pelas pessoas aqui, inclusive pela Sra. 259 

Marilda, a qual respeito muito mais que ao senhor e ao Prefeito disse se dirigindo ao Secretário de 260 

Saúde, é o reflexo da má administração pública da nossa cidade, é muito triste estarmos aqui 261 

discutindo com medo de infligirmos a Lei de Responsabilidade Fiscal enquanto as pessoas perecem 262 

nas filas e os postos continuam fechados, estamos sendo bombardeados com cortes de serviços 263 

públicos e aumentos abusivos de impostos e taxas, onde está essa cidade que não tinha problemas, 264 

se não tinha problemas em novembro o que aconteceu para chegarmos a essa situação a diminuição 265 

das receitas foram por causa das isenções concedidas para ganhar a campanha, indaga ao 266 

Secretário de Saúde o senhor sabia dessa situação antes, se sabia considero o senhor tão vil quanto 267 

esse Prefeito, se não sabia gostaria que o senhor tivesse senso de humanidade e se juntasse as 268 

pessoas não para tolher os serviços que elas necessitam, mas para ajudar e pressionar pelo que é 269 

de direito de todas elas. O Professor Ivanildo Claro disse que a Comissão de Atenção Básica fez 270 

parecer sobre o Relatório Anual e a Programação Anual e que para o próximo ano a Comissão quer 271 

assistência técnica para fazer o parecer, pois o Secretário falou das técnicas da contabilidade pública 272 

e são termos que não domino, parece que quanto mais se discute a questão da resolutividade menos 273 

se pratica, disse que não ia discutir as contradições que são muitas do governo Edgar, pega a 274 

questão do aditivo do transporte público e do lixo e a questão do Imposto Predial e Territorial Urbano 275 

(IPTU), faz uma pergunta ao secretário quando o funcionamento dos postos era normal os 276 

funcionários tinham que fazer horas extras para atender de forma normal e que antes de falar de Lei 277 

de responsabilidade fiscal tem que se falar de Lei de responsabilidade social, não se deve mexer na 278 

saúde e na educação, se for para mexer que mecha na saúde preventiva. A Professora Manoela 279 

disse que a Lei de responsabilidade fiscal deveria ser uma lei para ajudar a gestão para que não 280 

precisasse passar por uma situação dessas, a união tem deixado de investir na saúde, mas não é 281 

caso para chegar a interromper a oferta de serviço público, jogando para o público que acaba ficando 282 

sem o atendimento, a Lei não deveria em momento algum ser usada para justificar o fechamento do 283 

serviço público que fosse. Essa foi uma tragédia anunciada quando o modelo de assistência que é 284 

usado em Cascavel que é focado na urgência, no pronto atendimento, que são modelos caros e que 285 

não resolve além de dificultar o acesso das pessoas aos serviços de saúde, a taxa de internamento 286 

está baixa não por conta da resolutividade da atenção básica, mas por conta da dificuldade do aceso 287 

das pessoas em obter o serviço, quando vai se avaliar a qualidade de um serviço a primeira coisa é 288 

avaliar o acesso, a qualidade do serviço se da por muitos motivos, propor fila, diminuir horário de 289 

atendimento tudo isso vai dificultando o acesso das pessoas ao serviço de saúde e um serviço que 290 



elas já pagaram agora elas tem que usar, não dá para ficar a discursão ficar nesses termos de quem 291 

faz seis horas quem faz oito horas, as pessoas que estão aqui querem os serviços abertos, quando o 292 

secretário diz que não pode fechar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) mas pode fechar as 293 

unidades básicas de saúde é o atestado que de fato o modelo de assistência está enviesado. Faz 294 

sugestão para o Conselho Municipal de Saúde (CMS) solicite uma lista com o nome dos 295 

funcionários, a formação, a ocupação, local de lotação, qual a carga horaria e qual o horário que 296 

deveria estar atendendo. O Sr. Clovis Petrocelli do Conselho Comunitário das Associações de 297 

Moradores, disse que tem que haver qualidade no atendimento. O Sr. João Mendes reclama que o 298 

município precisa criar seminário de saúde para que se possa discutir a saúde de Cascavel, disse 299 

que foi a unidade do bairro Periollo para renovar o laudo de renovação da carteira de passe livre 300 

intermunicipal o medico mandou que fosse ao ortopedista e trazer de volta, o município está faltando 301 

só uma coisa que é assinar a falência. O Sr. Jean Carlos não concorda com a fala do secretário de 302 

saúde etem o sentimento de estar sendo enganado, o Conselho tem que determinar a reabertura 303 

imediata das unidades. O Sr. Tomazini do distrito de Santa Bárbara não concorda com o fechamento 304 

das unidades, solicita que quando for mal atendido que as pessoas tragam também para o Conselho, 305 

e que deveria ser fiscalizado se quem ganha para fazer oito horas realmente está fazendo. Foi feita 306 

uma verificação de quórum estando presentes dezessete Conselheiros.Foi feita solicitação 307 

para que a reunião se estendesse por mais trinta minutos e por quinze votos favoráveis, 308 

nenhum voto contrário e duas abstenções foi aprovada a prorrogação da reunião. O Sr. Juarez 309 

presidente da Associação de Moradores do Bairro Morumbi disse que o momento é muito difícil e 310 

que muitas outras coisas poderiam fechar, mas não a saúde o bem mais precioso é a vida. E o posto 311 

é o único lugar que o pobre tem para procurar ajuda, é o pobre que elege os governantes porque 312 

confia neles e eles têm um compromisso com a cidade, faz um pedido para que reabram os postos 313 

de saúde. A Sra. Patrícia Damascenopede que os Conselheiros votem com o que o povo está 314 

pedindo. A Sra. Palmira pergunta para onde foram remanejados os cento e oitenta funcionários e 315 

qual o critério para esse remanejamento. O Sr. Antonio Vieira Martins faz pergunta de quanto tempo 316 

vai durar essa determinação. O Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que a questão é a 317 

impossibilidade de investir em horas extras, a Lei ela veio para disciplinar os administradores ela é 318 

muito rígida, ela não deixa uma válvula de escape dizendo que na saúde pode gastar com hora 319 

extra, na saúde pode repor pessoal, não pode. Alguém disse para fechar outras coisas à questão é 320 

que não se tem pessoal suficiente para fechar a escala das Unidades de Pronto Atendimento 321 

(UPAS), se desse para demitir lá na Secretaria de Obras e contratar na saúde, talvez o prefeito 322 

pudesse tomar essa decisão, mas hoje não há essa condicionante a Lei é clara é proibido. Quando o 323 

professor coloca da impossibilidade de analisar eu vejo que o Conselho não vai se posicionar se 324 

aquilo que se gastou em saúde está correto ou não perante a lei, o que o Conselho vai fazer é avaliar 325 

se aquilo que se aplicou é em razões de saúde, agora tecnicamente quem avalia isso é o Tribunal de 326 

Contas é claro que quando se assume a responsabilidade de avaliar um parecer é muito importante 327 

ter essa noção de diferenciar aquilo que a Lei prevê ou não, os espaços já foram criados quando o 328 

Sr. João comenta que precisa de fazer seminários, os espaços são esses, o seminário é a prestação 329 

de contas que na última não havia nenhum Conselheiro presente é isso que precisa ser aproveitado 330 

ir lá e debater, quando se apresenta a prestação de contas é para chamar a atenção que poderá 331 

também frustrar a receita e qual medida o Conselho poderia ter alertado, tomado como decisão e 332 

não essa que estamos presenciando hoje e também podemos compartilhar esta responsabilidade, a 333 

presença dos vereadores é salutar e espera que seja em todas as reuniões e também nas 334 

prestações de contas o que é muito raro, não vemos a comunidade participando, é um fórum 335 

importante tem que ir lá aproveitar, exigir como nas reuniões do Conselho que é um espaço 336 

democrático onde se pode opinar e dizer aquilo que é melhor, se dirigindo ao Vereador Vanderlei 337 

disse que não é uma questão de decisão hoje, se tivesse assim você vai economizar trezentos e 338 

cinquenta mil reais mas você pode gastar, ai você poderia dizer que estaríamos sendo 339 

inconsequente a ponto de fechar um posto de saúde e não discutir a possibilidade de pagar. O Sr. 340 

Reginaldo disse que esteve com o promotor hoje e o que ele disse foi que está buscando 341 

informações e se estivermos fazendo alguma coisa errada vai propor uma ação civil pública e a 342 

justiça vai definir aquilo que é melhor, a principio entendemos que a redução dos serviços ela é 343 

prejudicial, mas quem vai desobedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se fala em priorizar 344 

não foi ampliado serviços de urgência havia era dificuldade de manter as escalas e víamos pagando 345 

hora extra e hoje é impossível, quando se fala de remanejamento de cento e oitenta profissionais 346 

entre eles havia vinte em tratamento de saúde sem previsão de retorno, quando se divide esse 347 

número por vinte e quatro serviços se vê que não é um número muito grande assim, a tarde tem que 348 



ter zeladora, administrativo, técnico de enfermagem, médico, enfermeira, assistente social em fim 349 

todas as categorias, quando se diz em prazo um novo índice será apurado até trinta de abril, se 350 

houvesse uma decisão judicial que dissesse pode pagar hora extra nós abriríamos amanhã agora 351 

abrir as unidades amanhã sem a possibilidade de pagar as horas extras é inviável 352 

administrativamente, não tem pessoal, alguém perguntou por que não se fechou uma Unidade de 353 

Pronto Atendimento (UPA), se tivesse fechado hoje estaríamos discutindo porque fechou um serviço 354 

de urgência, estaria colocando a população muito mais em risco do que o fechamentos das 355 

unidades, se falou que houve mortes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pode ter havido mas 356 

o que se faz hoje nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) é muito mais do que é 357 

responsabilidade do município, mas não dá pra se lavar a mão e dizer que agora o problema é do 358 

Estado manda eles arrumarem a vaga, quando a gente fala que o índice é de seis virgula cinco é um 359 

índice já triado todos os pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), não tem como abrir 360 

mão do serviços de urgência e colocar em risco a população, o menor impacto estudado é redução 361 

do horário das unidades temporariamente, essas medidas serão revistas tão logo os índices sejam 362 

normalizados, a receita cresça e a despesa com pessoal, não são despesas com obras. Foi 363 

proposta a resolução do Conselho Municipal de Saúde, Aprovar que o prefeito municipal 364 

revogue imediatamente o Art. 7º e o Parágrafo Único do Decreto nº 11.135, de 08 de fevereiro 365 

de 2013, para que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) voltem a atender até as 19 e 22 horas, 366 

conforme ocorria anteriormente ao Decreto. Foi colocada em votação e por treze votos 367 

favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções foi aprovada a resolução de revogar 368 

imediatamente o Art. 7º e o Parágrafo Único do Decreto nº 11.135, de 08 de fevereiro de 2013 369 

pelo prefeito municipal de Cascavel.A reunião foi encerrada às vinte horas e eu, João Luiz Noleto 370 

Meira lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora 371 

do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, dezoito de fevereiro de dois mil e treze. 372 
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