
Ata da 243ª Reunião Ordinária de 2018 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se no Auditório da 3 

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

pauta. Item 1) Expediente Interno 1.1) Ata Nº 242, de 16 de abril de 2018. 2) Ordem do dia: 2.1) 5 

Para Deliberação. 2.1.1) Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno e Calendário 2018  da 6 

CISALO. 2.1.2) ) Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno e Calendário 2018 da CIST 7 

2.1.3) Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno e Calendário 2018 da Comissão de 8 

Orçamento e Finanças (COF). 2.1.4) Eleger Conselheiros para o Conselho Estadual de Saúde 9 

do Paraná – CES/PR. 2.1.5) Homologar O Conselho Local de Saúde do Jardim Colméia. 2.1.6) 10 

Homologar O Conselho Local de Saúde do Cascavel Velho. 2.1.7) Homologar O Conselho 11 

Local de Saúde do Lago Azul. 3) Discussão Temática. 3.1) Campanha Maio Amarelo. 3.2) 12 

Discutir sobre as emendas parlamentares, previsão e execução de obras. 3.3) Discutir sobre a 13 

prestação de contas dos contratos de procedimentos cirúrgicos eletivos de média 14 

complexidade. 4) Informes Gerais. O Sr. João Maria iniciou a reunião fazendo verificação de 15 

quórum estando quinze Conselheiros presentes. Homenageado o Sr. José Quevedo falecido 16 

recentemente: Hoje é dia de honrar a vida e morte de um conselheiro em especial! Há dez dias o Sr. 17 

Quevedo foi convocado para uma nova missão, e bem sabemos que, quando convocado, ele vai 18 

mesmo! Muitos passaram por este Conselho, muitos lutaram pela saúde pública em Cascavel, mas 19 

ele foi incomparável. Não tem como listar todas as suas lutas, o Centro de Zoonoses, a Ala de 20 

Queimados, a Qualidade nos serviços de saúde e muitas outras. Não se intimidava pela sua falta de 21 

conhecimento técnico em saúde, pois compensava com a experiência de vida. Experiência de vida 22 

de um usuário do SUS que não tinha preguiça de investigar, não tinha receio de denunciar, não se 23 

importava de ceder sua voz por uma causa justa. É Seu Quevedo, por mais forte que seja uma 24 

pessoa, para todos chega a hora da despedida. Ninguém poderia imaginar que você nos deixaria tão 25 

cedo, tão abruptamente. Mas seu nome e seu legado serão sempre recordados. Aproveito esse 26 

momento para lhe agradecer em nome de todo o Conselho. Conselho que você ajudou a construir a 27 

história, que você fez mais forte e melhor. Você sempre será parte deste Conselho. Sempre existirá 28 

um vazio na plenária, um silêncio aguardando sua manifestação. Você continuará conosco em 29 

nossas lembranças e corações. Nesta homenagem reconhecemos seu imensurável valor. Não nos 30 

despedimos, apenas damos um até breve e descanse em paz. 1) Expediente Interno 1.1) Ata Nº 31 

242, de 16 de abril de 2018. Foi colocado em votação e com dezessete votos favoráveis, 32 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata número duzentos e quarenta 33 

e dois de dezesseis de abril de dois mil e dezoito. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 34 

2.1.1) Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno e Calendário 2018  da CISALO. 2.1.2) ) 35 

Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno e Calendário 2018 da CIST 2.1.3) Discutir e 36 

deliberar sobre o Regimento Interno e Calendário 2018 da Comissão de Orçamento e Finanças 37 

(COF). Foi colocado em votação e com dezenove votos favoráveis, nenhum voto contrário e 38 

nenhuma abstenção foram aprovados os Regimentos Interno e Calendário dois mil e dezoito 39 

das comissões CISALO, COF e CIST. 2.1.4) Eleger Conselheiros para o Conselho Estadual de 40 

Saúde do Paraná – CES/PR. Foi colocado em votação e com dezenove votos favoráveis, 41 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foram eleitos para as reuniões do Conselho 42 

estadual de Saúde o Sr. Valdemar Donegá para o mês de junho, o Sr. João Maria Oliveira Lima 43 

para o mês de julho, a Sra. Maria Nazaré Murilho para o mês de agosto. 2.1.5) Homologar O 44 

Conselho Local de Saúde do Jardim Colméia. Foi colocado em votação e com vinte votos 45 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi homologado o Conselho Local de 46 

Saúde do Jardim Colméia. 2.1.6) Homologar O Conselho Local de Saúde do Cascavel Velho. 47 

Foi colocado em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 48 

abstenção foi homologado o Conselho Local de Saúde do Cascavel Velho. 2.1.7) Homologar O 49 

Conselho Local de Saúde do Lago Azul. Foi colocado em votação e com vinte votos 50 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi homologado o Conselho Local de 51 

Saúde do Lago Azul. 3) Discussão Temática. 3.1) Campanha Maio Amarelo. O Major Amarildo 52 

do Corpo de Bombeiros disse que as questões que envolvem o trânsito têm muito a ver como as 53 

pessoas se conduzem no dia a dia muito estresse e levam tudo isso para trânsito gerando um 54 

problema de saúde pública em qualquer unidade de saúde hoje se vai ver que a maior parte dos 55 

leitos lotados por vitimas de acidentes de trânsito se é que podemos chamar de acidentes por que a 56 

maioria porque a maioria das situações tem envolvimento de questões pessoais. O Comitê de 57 

Trânsito surgiu em dois mil e dez da verificação do grande número de acidentes na cidade de 58 

Cascavel sendo um dos maiores do país o Comitê nada mais é do que a sociedade civil organizada 59 

para propor ações que diminuam o número de acidentes os objetivos do Comitê identificar os 60 



principais fatores que está gerando acidente se é comparado a um problema de saúde pública como 61 

vou combater se não sei a causa assim como o médico precisa de exames o Comitê precisa saber o 62 

que está gerando esses acidentes em cima disso propor ações preventivas realizar campanhas e 63 

ações educativas e preventivas e sensibilizar a população sobre o problema em dois e treze houve 64 

uma Audiência Pública provocada pelo Comitê porque pelo grande número de pessoas embriagadas 65 

ao volante e dali saíram varias ações Cascavel praticamente não tinha fiscalização da Lei Seca e a 66 

partir das modificações da Lei a pessoa é que tem que provar que não está alcoolizada e com isso 67 

aumentaram as fiscalizações e Cascavel é hoje no Paraná a segunda cidade em notificações por 68 

crime de trânsito é porque aqui se fiscaliza bastante isso gerou um alto número de processos no 69 

Fórum em cima disso a própria Promotoria propôs ações como o drink premiado que é cursos para 70 

as pessoas que foram pegas por embriaguez ao volante elas foram condenadas por esse crime eles 71 

tem que passar por um curso de quatro horas participamos juntamente com as policias com a 72 

Cettrans e com alguém da psicologia e eles tem que cumprir seis meses de pena alternativa estão 73 

cumprindo no HU puxando maca de vítimas de acidentes de trânsito, fazemos blitz educativas 74 

orientado as pessoas não somos contra as pessoas beberem desde que o faça conscientemente 75 

programe tenha o motorista da rodada tem taxi tem uber e essa abordagem nossa tem funcionado 76 

muito bem o policial Felix faz um trabalho notável nas escolas do município tem uma agenda lotada o 77 

ano inteiro com aquelas pessoas que estão prestes a tirar carteira ou que já tiraram é uma palestra 78 

muito importante de conscientização e já estamos sentindo resultados conforme vão ver nos 79 

números são estatísticas do Corpo de Bombeiros e o maior número de ocorrências que são 80 

atendidas são de acidentes de trânsito com um número bastante alto e número de vitimas também 81 

bastante alto mais de três mil vitimas por ano em Cascavel temos um decréscimo no número de 82 

óbitos de cento e trinta e seis em dois mil e doze para cinqüenta e um em dois mil e dezessete nesse 83 

número de dois mil e doze temos muitos mortos que não são de Cascavel com o acidente 84 

acontecendo em outros municípios e morrendo em Cascavel a partir de dois mil e quinze o Comitê 85 

começou a avaliar óbito por óbito estuda cada óbito que acontece em Cascavel são abertos boletins 86 

para descobrir o que foi que levou a esse acidente o que foi que matou essa pessoa temos um 87 

grande decréscimo de setenta e sete em dois mil e quinze para cinqüenta e um em dois mil e 88 

dezessete ainda é muita gente temos que buscar o zero sabemos que é quase impossível mas é 89 

nossa missão, na abertura do maio amarelo falei essa informação e o Prefeito ficou admirado são 90 

dados do IPEA foi feito com dados de dois mil e catorze com acidentes em rodovias e agora vocês 91 

vão descobrir porque está faltando dinheiro na saúde o custo de um acidente com vitima é de 92 

noventa mil reais pegando a quantidade de acidentes com vitimas atendidos pelo Corpo de 93 

Bombeiros dá trezentos milhões ao ano a maior parte dos acidentes no ano passado em Cascavel se 94 

deu em rodovia sessenta e dois por cento esse ano já está equilibrando aumentando na área urbana, 95 

nas palestras o público que procuramos trabalhar é de dezoito a trinta e cinco anos que é o público 96 

que mais se envolve em acidentes o maior número de acidentes ocorrem de quinta até domingo 97 

porém o maior número de óbitos acontecem na terça-feira a tarde maior parte da vitimas é do sexo 98 

masculino setenta por cento em dois mil e dezessete o maior número de óbitos pedestre e 99 

motociclista sendo o foco do nosso trabalho não esquecendo dos outros pedestres os idosos temos 100 

ações a desenvolver a melhor para idosos, motociclistas faixa etária dezoito a vinte e cinco anos 101 

maior número de óbitos por trabalhar muito com jovens motociclistas nas analises feitas os maiores 102 

fatores foram falta de atenção e velocidade cruzar preferencial e álcool que é subnotificado porque 103 

só podemos contar álcool quando aparece em alguma informação que tinha álcool quando a vitima 104 

vai a óbito no IML não é feito um exame para saber se ele tinha álcool no sangue vitimas que vão 105 

para o hospital também não é feito exame para saber como ela estava por isso esse número é baixo 106 

mas acreditamos que esse número deve estar em terceiro lugar por isso é um foco bastante grande 107 

do nosso trabalho nos acidentes com alta velocidade a maior parte é causado por veiculo leve 108 

apesar de sempre jogar a culpa no motoqueiro acidentes com falta de atenção dividido entre veículos 109 

leves e pesados condutor de caminhão quando há óbitos reverter sem dar preferência condutor de 110 

veiculo leve em que pese ter aumentado bastante a população e a frota o número de óbitos tem 111 

diminuído graças a vários trabalhos dentre eles o trabalho do Comitê se soma os índices de 112 

acidentes tem diminuído dois mil e quinze dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete a taxa de 113 

óbitos por cem mil era de vinte e quatro caiu para dezesseis isso é um trabalho que tem que sempre 114 

buscar, as causas de acidentes que mais se observa é o excesso de velocidade na área urbana isso 115 

tem diminuído por conta de radar e muitas ações nas rodovias isso tem que ser ampliado na quatro 116 

meia sete no perímetro urbano detectamos um grande número de acidentes com óbito está sendo 117 

feito um trabalho de radar pelas polícias rodoviárias desrespeito a sinalização muito de cruzar 118 

semáforo preferencial álcool ao volante desatenção ao celular e não é mais falar ao celular é teclar 119 

ao celular o teclar é bem pior que o álcool em número de acidentes falta de cadeirinha e cinto de 120 



segurança são fatores, o Comitê não trabalha só em maio é no mês de maio aproveitamos para 121 

intensificar as ações esse ano é o que estamos com o maior número de ações porque a própria 122 

sociedade tem entendido da importância das ações acredito que dentro de pouco tempo estaremos 123 

diminuindo esses números o sofrimento porque atrás de cada número daquele temos que lembrar 124 

que tem uma pessoa e tem uma família e é muito importante que todos tenhamos nossa 125 

responsabilidade porque o trânsito somos todos nós e o trânsito só vai mudar quando a gente mudar 126 

a forma como agimos. O Sr. Rubens Griep agradeceu ao Comitê que ao longo dos anos tem 127 

desenvolvido infinitas ações que tem impactado nesses índices, o trabalho da corporação e do 128 

SIATE que é um serviço em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) a equipe 129 

médica, enfermeira toda a equipe médica é da Secretaria de Saúde o impacto maior na redução da 130 

mortalidade ele diz respeito à qualificação do atendimento pré hospitalar que temos em Cascavel o 131 

quanto conseguimos intervir e recuperar em tempo oportuno é claro temos pessoas que ficam muito 132 

tempo em recuperação temos acidentes complexo dentro do perímetro urbano o Major é parceiro de 133 

longa data e parceiro servindo de referência a forma como o Comitê tem se organizado o trabalho foi 134 

muito elogiado pelo Ministério da Saúde e também regionalmente servindo de referência. O Sr. 135 

Antonio Vieira Martins indaga sobre a mudança no atendimento da UPA Tancredo. O Sr. Rubens 136 

Griep disse que o grande objetivo é concluir no Maximo até o ano que vem a etapa de transição de 137 

que todas as nossas UPAS atendam todos os perfis de pacientes no Ministério da Saúde não 138 

existem UPAS temáticas por causa disso não temos credenciamento, na região da UPA Veneza com 139 

a implantação da Pediatria reforma e ampliação da Upa Brasília inicia a fase de licitação nos 140 

próximos dias para que possamos implantar o atendimento pediátrico temos também uma reforma e 141 

ampliação da Upa Tancredo para que aqui também tenha o atendimento adulto esse é o final que 142 

queremos até o inicio do ano que vem as Upas Veneza e Brasília estavam permanecendo com um 143 

volume muito grande de atendimentos então pegamos a Upa Tancredo que o atendimento da 144 

Pediatria está concentrado de um lado então organizamos a seqüência de obras serão três milhões 145 

investidos naquela estrutura com a ampliação de um anexo e a reforma integral dessa unidade então 146 

abrimos um sistema de recebimento de pacientes a portas fechadas que chamamos de demanda 147 

referenciada então pegamos da dois sete sete pra cá e da região do São Cristóvão pra cá as 148 

ocorrências de SAMU qua acontecerem nesse espaço já serão direcionadas para a Upa Tancredo e 149 

também as do SIATE alem disso todos os atendimentos das rodovias já vem para a Tancredo e o 150 

atendimento do sistema penitenciário ainda não tem consultório aberto para o público adulto na 151 

Tancredo queremos com isso tirar um excesso de volume para se ter uma ideia nos dias normais a 152 

Veneza chega a receber por dia vinte e quatro vinte e cinco ambulância com pacientes graves e 153 

muitas vezes chegam duas três quatro ambulâncias ao mesmo tempo e acontece que a equipe 154 

medica tem que se deslocar para o atendimento o que retarda e muito o atendimento dos pacientes 155 

nos consultórios com acreditamos que já se consegue aliviar abrimos dez leitos de observação 156 

longas mais o Box de emergência com seis sete leitos de observação curta que são os pacientes 157 

mais graves que depois são transferidos alem da área de isolamento, suporte de vida, sala de gesso 158 

o atendimento de ortopedia vai ficar todo na Upa Tancredo direcionado pelas ambulâncias então se a 159 

pessoas deu entrada na Upa Brasilia se for trauma será transferido para a Tancredo se for o Siate 160 

que atender o próprio médico da regulação já vai dizer encaminha para a Tancredo com isso 161 

acreditamos que se consiga dar um fôlego importante para as duas Upas enquanto passa pelo 162 

período de reformas delas e abertura. Foi colocado em votação e com vinte e um votos 163 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado que o Sr. Dauri Jandrey 164 

titular e o Sr. João Maria Oliveira Lima suplente representem o Conselho Municipal de Saúde 165 

no Comitê Regional de Agrotóxicos. O Sr. Rafael disse que no dia dois de abril foram abertos os 166 

dez leitos da Ala G2 do HU e no começo de maio foram abertos mais nove leitos por meio do 167 

chamamento com aumento do valor da hora houve um aumento de procura dos profissionais então 168 

ao todo temos hoje dezenove leitos abertos atendendo ortopedia os funcionários ainda estão 169 

mesclado com os dez do CONSAMU os enfermeiros foram do Hospital Universitário do Oeste do 170 

Paraná (HUOP) que entraram nessa Ala na maior parte do tempo a Ala está com lotação de cem por 171 

cento inclusive para melhorar o fluxo de saída da UTI com pacientes da neurologia acaba recebendo 172 

na G2 pacientes de outras especialidades tendo leito vago para poder oportunizar mais rápido leito 173 

de UTI de pacientes que estavam de alta da UTI mas não tinha vaga nas suas especialidades e ai 174 

acabou abrindo exceções na G2 e absorvendo pacientes de outras especialidades, temos um prazo 175 

até vinte de junho para adequar mais recursos humanos nessa mesma data acaba o acordo com o 176 

Município da cedência dos funcionários então esses dez voltariam ao Município, continuamos 177 

ofertando o chamamento os contratos são fechados no mês então quem se cadastrou durante esse 178 

mês estão fechando o contrato agora para começas a trabalhar no começo de junho então hoje não 179 

temos a informação de quantos se cadastraram aguardando a assinatura de contrato. 3.2) Discutir 180 



sobre as emendas parlamentares, previsão e execução de obras. O Sr. Claudio disse que era 181 

para falar sobre as obras em andamento e lembra que todas essas obras estão previstas no Plano 182 

Municipal de Saúde então já vem de uma discussão lá das Pré Conferências e da Conferência de 183 

Saúde então veio desse instrumento importante de planejamento, trago essas informações sobre a 184 

cobertura de saúde da família e da atenção básica para atualizar os Conselheiros em dois mil e doze 185 

tínhamos dez equipes de Unidade de Saúde da Família (USF) com uma cobertura de onze por cento 186 

e a estimada de atenção básica era de vinte oito por cento apenas no inicio de dois mil e dezessete 187 

tínhamos vinte e sete equipes vinte e nove por cento de cobertura e cinqüenta por cento de atenção 188 

básica que era muito baixo para um Município do porte de Cascavel, em dois mil e dezoito no mês de 189 

março temos quarenta e oito equipes completas de atenção primária em saúde chegando a quase 190 

cinqüenta por cento de Unidade de Saúde da Família (USF) em um ano e três meses um aumento 191 

significativo chegando a setenta e dois por cento de cobertura de atenção básica lembra que tem um 192 

planejamento para que até o final do ano aumente significativamente se forem mantidas as 193 

convocações dos últimos meses, temos ainda treze unidades básicas de saúde que com o 194 

planejamento para mudar de Unidade Básica de Saúde (UBS) para Unidade de Saúde da Família 195 

(USF) temos hoje vinte e nove Unidade de Saúde da Família (USF) que contam com quarenta e seis 196 

equipes nessas vinte e nove unidades, hoje estamos com trinta e seis equipes de saúde bucal sendo 197 

trinta e nove por cento de cobertura, o objetivo dessas obras é justamente melhorar esses 198 

indicadores da saúde da família e da atenção básica, Upa Brasília obra estimada em dois mil e 199 

oitocentos mil uma reforma com ampliação para que após possamos assim como a Veneza receber 200 

os recursos federais está em finalização dos projetos para licitação muito em breve dentro do mês de 201 

junho com certeza será licitada essa obra do Brasília para ter um atendimento mais humanizado, a 202 

Upa Tancredo vai ser uma reforma com ampliação no valor de dois milhões e oitocentos e trinta mil 203 

em parceria com o CONSAMU vai ser licitada via CONSAMU está nos ajustes finais muito em breve 204 

ocorrerá essa licitação, Unidade de Saúde da Família (USF) Cancelli uma obra de um milhão e 205 

novecentos mil emenda parlamentar de um milhão e quarenta já empenhada a maioria dessas obras 206 

estamos na fase de finalização de projetos complementares na secretaria hoje temos um setor que 207 

faz os projetos de arquitetura que é a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) 208 

os demais projetos é o IPC que faz e devido ao grande número de obras hoje no Município uma serie 209 

de obras temos encontrado dificuldades no que tange a finalização desses projetos, a do Cancelli e 210 

do Los Angeles que são emendas de dois mil e dezessete estao finalizando quem sabe para serem 211 

licitadas no mês de junho, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP) uma 212 

obra de mais de oito milhões de reais foi licitada e ocorreram alguns recursos administrativos 213 

acreditamos que nessa semana dê um desfecho nesse processo é um processo que está mais 214 

adiantado para começas a obra, Claudete uma obra de um milhão trezentos e oitenta mil emenda de 215 

quinhentos e vinte mil já foi depositado vinte por cento e de acordo com a evolução da obra vai 216 

sendo depositado o restante que uma emenda anterior a dois mil e dezessete e deverá ser licitada 217 

no inicio do segundo semestre, Colméia na emenda é reforma com ampliação mas é praticamente 218 

uma construção nova o valor total da obra oitocentos mil a emenda apenas duzentos e quarenta e 219 

nove mil já foi licitada a ordem de serviço deve sair nos próximos dias, Fag é uma emenda recente 220 

uma obra importante para aquela região o Santa Cruz está bastante sobrecarregado uma obra de um 221 

milhão e novecentos já está empenhado então até trinta e um de dezembro é pra depositar esses 222 

recursos para poder licitar estamos trabalhando com os projetos pra quando vir os recursos já esteja 223 

tudo ok para licitar o quanto antes, e mesma situação da Unidade de Saúde da Família (USF) porte 224 

quatro do Floresta com valor estimado de dois milhões e duzentos mil provavelmente a primeiro 225 

porte quatro que vamos licitar com emenda de um milhão e setenta e um já está empenhada também 226 

tem até trinta e um de dezembro para depositar e como é um ano eleitoral acreditamos que esses 227 

depósitos possam ser antecipados para licitarmos, Juvinópolis é uma reforma com ampliação que 228 

tinha um recurso estadual de cento e cinqüenta mil que depois mudamos esse recurso passando 229 

para São Francisco porque conseguimos captar um recurso maior de duzentos e quarenta e nove mil 230 

via emenda parlamentar porque Juvinópolis só cento e cinqüenta mil não resolveria então é uma 231 

obra bastante grande que vai entorno de um milhão e quinhentos são várias situações que precisam 232 

ser resolvidas lá é uma obra que também está na fase de projetos para que possamos licitar esse 233 

ano ainda, a Unidade de Saúde da Família (USF) do Guarujá também já está depositado vinte por 234 

cento dos recursos é uma obra garantida de um milhão e novecentos unidade de porte três para 235 

aumentar para três equipes, Los Angeles vai ser ao lado da atual unidade que está sendo reformada 236 

futuramente a atual unidade que está sendo reformada será um Centro Materno Infantil da região 237 

norte essa junto com o Cancelli deve ser licitada muito em breve os projetos complementares estão 238 

já sendo elaborados e finalizados, Vila Tolentino já foi licitada já esta na fase final de demolição uma 239 

que depois de várias situações conseguimos uma obra que vai sair do papel finalmente uma parte do 240 



recurso já está depositada, Rio do Salto também é uma emenda parlamentar no valor de 241 

quatrocentos e oito mil uma obra de novecentos mil já depositado vinte e um por cento desse valor 242 

para licitar ainda esse ano lembrando que todas essas obras estão no orçamento, Tarumã uma 243 

unidade porte quatro estamos na fase final de captação e projetos já está cadastrada no sistema do 244 

Ministério da Saúde uma emenda de um milhão e setenta e um com a obra estimada em dois 245 

milhões de reais, Tio Zaca também uma obra já bastante adiantada foi um processo rápido também 246 

já empenhada dois milhões e duzentos um grande número de unidades que estamos captando 247 

recursos agora é de quatro equipes foram colocadas elas em regiões mais populosas estratégicas já 248 

de acordo com o planejamento do plano municipal de saúde nenhum desses deputados colocou uma 249 

emenda parlamentar aonde ele gostaria de colocar combinamos que colocaríamos as unidades onde 250 

elas precisariam então uma analise estritamente técnica, XIV de Novembro o recurso já está 251 

praticamente garantido uma obra de quatro equipes também vamos ter uma cobertura muito boa na 252 

região hoje são apenas duas equipes vamos dobrar estando já em fase de cadastramento já 253 

captamos os recursos, Morumbi é uma emenda estadual está em trâmite para captar ela é preciso 254 

que os projetos complementares estejam finalizados mas é uma emenda que está reservada 255 

recursos de um milhão e novecentos com três equipes, Cidade Verde uma obra de um milhão e 256 

trezentos já depositados vinte por cento em fase final de elaboração dos projetos complementares, 257 

Cataratas uma emenda recente já foi empenhada projetos arquitetônicos prontos estamos 258 

aguardando a finalização dos complementares para posterior licitação, a Unidade de Pronto 259 

Atendimento (UPA) Brasília que vai estar no antigo hospital alguns ajustes ainda precisam ser feitos 260 

para que se possa migrar, hoje estão em execução as reformas em dezoito unidades sendo tocadas 261 

cinco obras conjuntas de reformas simultâneas para agilizar e liberar logo essas unidades então 262 

termina cinco começa outras cinco e assim por diante hoje são Cancelli, Los Angeles,Aclimação, 263 

Pacaembu e Santa Felicidade que já está quase finalizada estando agora em um processo de 264 

aquisição de mobiliário e outros ajustes alem da reforma para entregar a obra na melhor qualidade 265 

possível, aqui os processos que estão em trâmite é licitação dos projetos básicos complementares é 266 

um dos problemas graves que tivemos no Município esse ano porque não temos na Secretaria 267 

Municipal de Saúde (SESAU) engenheiro elétrico e mecânico os projetos são feitos no IPC temos um 268 

engenheiro elétrico no Município e não temos mecânico e o total de obras que estão sendo tocadas é 269 

muito grande juridicamente se você tem o profissional não é permitido licitar então tem alguns 270 

enroscos administrativos que foram superados agora por último para poder licitar para poder ser 271 

feitos os projetos complementares para então licitar as obras não só essas mas um planejamento 272 

futuro até obras que nem captamos recursos mas que mas fizemos previsão de fazer os projetos 273 

para quando for captar esses recursos os projetos estejam prontos, a pouco tempo passou por aqui 274 

reforma de cinco Unidade de Saúde da Família (USF) do interior Espigão Azul, São Francisco, São 275 

João, São Salvador e Sede Alvorada esses recursos é de um convênio com o Governo do Estado 276 

exclusivo para fazer esse tipo de obra sendo limitado ao valor de cento e cinqüenta mil algumas 277 

unidades precisariam de valor um pouco maior então é uma reforma paliativa pegamos aquelas 278 

situações mais emergenciais e colocamos mais alguns recursos municipais para melhorar dentro das 279 

possibilidades este projeto está em trâmite junto a SESA, algumas unidades foram contempladas 280 

com veículos que estavam em falta Unidade de Saúde da Família (USF) Colméia, Interlagos, 281 

Brasmadeira, Morumbi e Santo Onofre três Veículos Tipo VAN para a Linha da Saúde cinco 282 

ambulâncias que devem ser entregues até o mês que vem no valor de oitocentos mil com uma parte 283 

dos recursos do Governo estadual, mais duas ambulâncias com emenda parlamentar já licitadas 284 

estamos aguardando o repasse mais três Veículos com recursos Federais para Cedip, Endemias e 285 

Saneamento dois Veículos que já estão sendo utilizados pelo Ninar e Par, já temos os equipamentos 286 

para a Vila Tolentino, Cidade Verde que vai ser licitado já temos o processo pronto para quando 287 

entregar as obras já estejam com os equipamentos novos, uma Resolução da SESA um cinco nove 288 

são vinte e cinco conjuntos odontológicos a maioria dos conjuntos odontológicos foram ou serão 289 

trocados nos próximos meses deixando a odontologia com um conjunto muito bom de bastante 290 

qualidade vinte e sete já entregues e dez que estão em processo de envios dos recursos bastante 291 

equipamentos para serem entregues que já passaram aqui na última reunião do Conselho em 292 

processo de empenho já foi licitado e vão ser bastante importantes no processo de reestruturação 293 

das nossas unidades para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) duzentos e cinqüenta mil já 294 

depositados equipamentos já licitados, uma emenda de dois milhões de reais de equipamentos que 295 

dividimos quatrocentos e cinqüenta mil para Brasília quatrocentos e quarenta e oito mil na Tancredo 296 

quatrocentos e quarenta e nove mil para o Veneza e para o CAE seiscentos e noventa e nove mil em 297 

processo de empenho já licitados a grande maioria desses equipamentos com dois ultrasons 298 

equipamentos muito importantes tendo uma fila bastante significativa, também já foi homologado são 299 

dois milhões de reais em mobiliário para Cedip, Laboratório e diversas unidades de saúde, estamos 300 



fazendo licitação para manutenção para que se possa ser mais ágil na resolução de pequenos 301 

problemas de manutenção, nos últimos meses cento e oitenta e sete computadores que já estão na 302 

fase de patrimoniamento para distribuição nas unidades e se o deputado conseguiu uma emenda 303 

para determinada unidade o equipamento vai para aquela unidade indicada, um processo licitado de 304 

duzentos e quarenta aparelhos de ar condicionado, convênio com as empresas Garcia e Catarinense 305 

para a linha da saúde foram mil quinhentos e trinta e sete pacientes atendidos no transporte para 306 

Curitiba, os exames complementares foi investido um milhão e quinhentos mil reais para agilização e 307 

diminuição dessa fila de espera, lançamento da Escola de Saúde Pública uma estrutura dentro da 308 

Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) que abarca toda a parte de capacitação, das residências 309 

das pesquisas dos estágios que vão estar acontecendo já está implantada também foi lançada uma 310 

plataforma EAD de capacitação da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) que está sendo 311 

finalizada para agilizar na questão da capacitação para que o servidor possa fazer alguns cursos 312 

sem precisar se deslocar da sua unidade, resumidamente era obras mas fizemos uma prestação de 313 

contas de equipamentos também. O Sr. Mauro Giomo disse que tem emendas parlamentares que 314 

estão depositadas a mais de um ano antes havia a pendência desses projetos e agora continua da 315 

mesma forma naquela época foi dito pelo Secretário que não tinha perigo de perder os recursos ter 316 

que devolver dinheiro por não iniciar a obra e também perguntei sobre a contrapartida que às vezes 317 

é um valor maio que a emenda e naquela época não tinha todo o recurso alocado para fazer essa 318 

contrapartida então faço a mesma pergunta se não tem perigo de perder essas verbas e se não veio 319 

o restante é porque a obra não foi começada não está no andamento normal e essas novas 320 

emendas não veio por não ter os projetos complementares e gostaria que explicasse se não tem o 321 

risco de perder essas emendas porque no mínimo está meio demorado para fazer esses projetos. O 322 

Sr. Julio disse que no Pacaembu tem uma infiltração imensa nas paredes e se vão ser reparadas e 323 

sobre o Caraveli fale alguma coisa a respeito. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que há muito tempo 324 

tinha uma emenda para o Claudete que era para construir ou iniciar a unidade do Claudete se aquele 325 

dinheiro ainda está na conta ou se foi devolvido e as novas unidades como a do Tarumã se vai ser 326 

onde é a atual ou se vai ser aonde esse projeto que está para ser feito. O Sr. Rubens Griep disse 327 

que a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) tem a parte da arquitetura que já conseguimos dar 328 

parte aqui as emendas antigos foram desenvolvidos todos os projetos o IPC tem a responsabilidade 329 

de desenvolver todos os projetos para todas as secretarias acontece que não deram conta desse 330 

volume de projetos da saúde e da educação então se desenvolveu um cronograma que compatibilize 331 

a capacidade do IPC com o cronograma de desembolso dessas emendas junto com as 332 

necessidades das duas secretarias foi feito um levantamento e com esse conjunto de obras e de 333 

reformas todas as unidades de saúde com exceção do Lago Azul, Santa Bárbara, Canadá e Santos 334 

Dumont que não foram conseguidos nada de recursos todas as demais ou passarão por reformas ou 335 

serão demolidas e construídas novas ao longo desse período e estamos angustiados porque temos 336 

pressa também a gente também quer por isso foi desencadeado esse processo de licitação 337 

conseguimos um parecer jurídico favorável a essa licitação porque se acredita que é burla de 338 

concurso quando se tem corpo técnico a justificativa que temos é a não capacidade hoje do IPC pelo 339 

conjunto de emendas não se consegue em um tempo hábil executar tudo isso pó isso conseguimos 340 

que uma parte desse processo vai ser terceirizado e uma parte continua sendo feito pelo IPC, hoje a 341 

tarde já conseguimos Interlagos nova, XiV de novembro nova, Faculdade fundo a Central e Tarumâ 342 

com exceção dessas que recebeu parecer favorável hoje não temos reserva de complemento porque 343 

estão sendo confirmadas agora todas as outras já trabalhamos no orçamento do ano passado foi 344 

aprovado as reservas para essas obras estamos trabalhando de maneira bastante consciente quero 345 

acreditar que tudo vai acontecer de acordo com o esperado nos próximos quinze vinte dias a 346 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo e a Brasília vão para licitação o Colméia já finalizou 347 

as próximas que vão são Guarujá, Juvinópolis e Rio do Salto se não me engano então vamos tentar 348 

a cada um mês e meio dois meses estar terminando alguns projetos e estar licitando, a curto prazo 349 

não tem que fazer se não chega uma hora que tem de devolver, a única exigência que tem que estar 350 

com os projetos todos prontos são os da SESA os outros não exigem as entregas dos projetos, a do 351 

Morumbi é a única que ainda tem essa pendência, o Cancelli vai ser no mesmo lugar só que aonde 352 

era a Casa Pop no fundo constrói no fundo demole na frente, o Los Angeles vai ser no terreno do 353 

lado, o Claudete vai ficar no outro extremo onde era a antiga unidade, o Cidade Verde um pouco 354 

mais para dentro do bairro para distanciar do Parque Verde, o Tarumã é um terreno bem grande do 355 

lado do campo de futebol escolhido pela comunidade, a unidade Central o Governo do Estado já 356 

formalizou por Lei a cedência do terreno agora estamos formalizando as matrículas pessoalmente 357 

gostaria de construir um prédio de uns três andares ali no centro mas o dinheiro é pouco essa 358 

emenda não dá então vai ser uma unidade porte quatro com uma estrutura para depois subir é um 359 

conjunto de obras agradecemos aos deputados que dão um contrapartida importante para isso e é 360 



um marco antes desse período aqui foi na época do Tolentino que tinha uma Lina chamada Cascavel 361 

Amor e Obras foi um período que houve uma construção muito grande na saúde e acho que vamos 362 

conseguir pelo menos restaurar essa rede também junto com a SESA com os equipamentos para 363 

rechear essas unidades porque não adiante ter uma unidade se não tem equipamentos estamos 364 

trabalhando isso tudo junto e o resultado quem vai colher vai ser a população. Foi indagado sobre o 365 

Pacaembu e o Caraveli. O Sr. Claudio disse que no Caraveli foi feita uma visita junto com a 366 

comunidade e que vai ser duas equipes de Unidade de Saúde da Família (USF) no Pacaembu e 367 

mais duas equipes no Caraveli foram feitas visitas em doze imóveis para abrigar a unidade mas não 368 

se conseguiu fechar com nenhum deles está acontecendo a mudança de um decreto municipal com 369 

relação aos aluguéis hoje tem uma legislação Federal que regulamenta os aluguéis e também um 370 

Decreto Municipal que regulamenta isso a nível de Município a secretaria não pode pagar um aluguel 371 

diferenciado para a área de saúde e para receber uma unidade de saúde temos uma legislação da 372 

Vigilância bastante rígidas é uma obra mais cara e na hora de fechar o aluguel o proprietário coloca 373 

um preço que é acima do preço de mercado da região e pela legislação não podemos fechar no 374 

Caravelli o melhor local que imaginamos a proprietária pediu doze mil reais só que na avaliação do 375 

setor de finanças foi autorizado a chegar no máximo a seis mil e trezentos reais o proprietário 376 

desistiu acontece que o investimento que precisa ser feito no imóvel faz com que ele peça um valor 377 

acima do valor de mercado a mudança dessa legislação está em trâmite para breve a mudança 378 

desse decreto colocando um Parágrafo colocando que quando se tratar  de imóvel da área da saúde 379 

considerando é permitido pagar um percentual que está em estudo pelo jurídico então se conseguiria 380 

fechar esses alugueis essa é a situação de uma forma geral dos alugueis não é só a saúde outras 381 

secretaria também tem o problema, quanto ao Pacaembu foram selecionadas pela equipe técnica as 382 

unidades que tinham maiores problemas não poderia passar de cento e cinqüenta mil reais não é só 383 

o Pacaembu varias unidades precisam de intervenções maiores não possível com o dinheiro que 384 

tinha de dois milhões de reais uma verba do Governo do Estado então escolhemos dezoito unidades 385 

que mais precisavam no Pacaembu não poderia fazer os reparos que precisa e com esse novo 386 

recurso para pequenos reparos sim onde vão entrar outras unidades também agora o que vai ser 387 

feito é o que passou aqui no Conselho se é pintura e piso vai ser isso não tem como mudar 388 

posteriormente sim faremos as outras obras. O Sr. João Maria solicita que a Secretaria Municipal de 389 

Saúde (SESAU) envie o arquivo das apresentações feitas na reunião. 3.3) Discutir sobre a 390 

prestação de contas dos contratos de procedimentos cirúrgicos eletivos de média 391 

complexidade. O Sr. Claudio disse que o objetivo era fazer seis mil cirurgias e está quase 392 

terminando esse processo no ano de dois mil e dezesseis foram feitas duas mil cento e noventa e 393 

quatro cirurgias em dois mil e dezessete e dois mil e dezoito foram duas mil cento e trinta cirurgias 394 

tivemos dificuldades com clinicas de fora que não conseguiram dar o atendimento que gostaríamos 395 

ultimamente tem sido um sucesso pois a fila aos poucos está terminando está diminuindo a de 396 

catarata foi a que mais foi realizada de uma forma geral até pelo número de prestadores que tem 397 

interesse tendo sido disponibilizada uma serie de especialidades não tivemos prestadores com 398 

interesse em participar desse processo o foram feitas as que tinham prestadores interessados já 399 

tendo sido realizadas quatro mil trezentos e vinte e quatro cirurgias as mil seiscentos e trinta e quatro 400 

que faltam já foi feito um novo processo sendo novecentos e vinte de oftalmo contrato já assinado 401 

estando em execução do saldo todos já estão encaminhado para se fazer as cirurgias nos próximos 402 

meses o processo está andando houve uma redução significativa dessas filas sobretudo na oftalmo e 403 

como nas outras especialidades não houve interessados fomos repassando para a oftalmo para 404 

resolver esse problema da oftalmologia. O Sr. Mauro Giomo disse que havia sido combinado para 405 

que os novos contratos fossem feitos com prazo de seis meses indaga se foram feitos dessa forma 406 

os novos contratos. O Sr. Claudio disse que foram feitos por seis meses e que o contrato com o 407 

Governo do Estado foi renovado por um ano. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que no CES foi 408 

levantada a questão que os usuários não estavam participando da Comissão que foi criada para 409 

acompanhar os contratos e se for o caso trocar os participantes dessa Comissão inclusive o CES 410 

mandou um documento para cá pedindo explicações está sendo acompanhado essa situação lá 411 

como é dinheiro do Estado. O Sr. João Maria leu o ofício enviado pelo CES e disse que quando 412 

oficializado o Conselho enviou representante para a Comissão tendo isso ocorrido em dois mil e 413 

dezessete tendo o Sr. João Maria comparecido como também a Sr. Valeria nunca mais fomos 414 

convocados para comparecer ao CES se convocarem outra vez o Conselho enviará representante o 415 

prestador da época não presta mais serviço para o Município e a nova Comissão reúne todos os 416 

meses e os representantes João Maria e Palmira se reúnem todos os meses iremos responder o 417 

ofício do CES para ser levado em mãos e todas as vezes que o Conselho for convocado irá 418 

comparecer. O Sr. Claudio disse que a Comissão formada aqui no Conselho teria que se reunir a 419 

cada noventa dias e está reunindo a cada trinta dias e quantas vezes esse assunto já foi discutido 420 



aqui no Conselho e quadrimestralmente prestamos conta na Câmara de Vereadores e alem do mais 421 

já tivemos duas escolas de governo onde também prestamos conta e estamos sempre a disposição 422 

para tirar qualquer dúvida não tem nada de oculto de escondido na mais perfeita claridade 423 

obedecendo toda a legislação no que tange a prestação de contas se por ventura alguém não foi no 424 

CES porque não foi convidado se fosse convidado estaremos a disposição deste Conselho do CES 425 

quem quer que seja para prestar conta desse convênio. O Sr. Santo Savi parabeniza porque deu 426 

muito certo esse mutirão, indaga sobre o retorno de um ano porque houve muita gente que teve 427 

algum probleminha e a secretaria está tendo dificuldade para agendar. A Sra. Maria Nazaré indaga 428 

qual é o controle que a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) tem sobre os pacientes que estão na 429 

fila pois tem paciente que liguei na Secretaria que mandou eu ligar na Prime o paciente não estava 430 

então mandaram ligar no Tolentino e também não estava lá o paciente está com toda a 431 

documentação em ordem então imagina para a gente que somos funcionários está difícil localizar o 432 

paciente imagina para o paciente correr atrás de tudo isso sozinho desde julho do ano passado 433 

ficaram de ligar para ele tendo feito o primeiro atendimento no Tolentino e como o contrato venceu 434 

eles disseram que devolveram para a Secretaria e como o Prime estava fazendo outro contrato foi 435 

colocado na fila, tem outros pacientes que estão com toda a documentação pronta e não estão em 436 

nenhuma fila para fazer a cirurgia eletiva. O Sr. Claudio disse que o retorno pós cirúrgico é na própria 437 

clínica em que foi feita e o retorno de um ano entra no fluxo normal é o acompanhamento da 438 

Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e como o fluxo foi muito grande já entramos em contato com 439 

os prestadores para aumentar o número de consultas aquele prestador que tinha o teto de cem 440 

consultas e estava fazendo cinqüenta foi conversado e estão fazendo o teto máximo. A Sra. Valeria 441 

disse que o Tolentino não tem mais o contrato mas são credenciados SUS então tem uma cota para 442 

fazer mensalmente eles tem uma fila que chamam pelo SUS no caso desse paciente deve ter sido 443 

colocado na fila do Prime que ai é atendido antes. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que era aqui na 444 

Comissão que os membros não estavam participando das reuniões para acompanhar os contratos. O 445 

Sr. João Maria faz o convite que a unidade de São João faz a quarta Conferência de saúde no dia 446 

sete às catorze horas. 4) Informes Gerais. O Sr. João Maria Oliveira Lima encerrou a reunião às 447 

dezenove horas e trinta e dois minutos e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente Ata que, após 448 

lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, 449 

assinada. Cascavel, vinte e um de maio de dois mil e dezoito. 450 
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