
Ata da 234ª Reunião Ordinária de 2017 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 233, de 17 de julho de 2017. 2) Ordem do dia: 2.1) 5 

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

Relatório Final da 13ª Conferência Municipal de Saúde. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre Programa 7 

de Qualificação dos CMS. 2.1.4) Discutir e Deliberar sobre Plano Plurianual – PPA 2018/2021 e 8 

LDO 2018.  2.1.5) Discutir e Deliberar sobre Prestação de Contas 1º Quadrimestre/2017. 2.1.6) 9 

Discutir e deliberar sobre Boletim Informativo do CMS. 2.1.7) Discutir e deliberar sobre a 10 

Contrapartida do Município nas obras de Emendas Parlamentares das Unidades de Saúde. 2.1.8) 11 

Discutir e deliberar sobre a participação na Reunião Ordinária do CES/PR. 3. Discussão Temática: 12 

3.1) Discutir sobre o Programa de Ampliação das Equipes de Saúde da Família. 4. Informes 13 

Gerais. 4.1) Informe sobre LIRAa. O Sr. João Maria Oliveira Lima iniciou a reunião às dezessete horas 14 

e cinqüenta e cinco minutos fazendo verificação de quórum estando treze Conselheiros presentes. Item 15 

1) Expediente Interno. 1.1) Aprovar Ata nº 233, de 17 de julho de 2017. Foi colocado em votação e 16 

com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e uma abstenção foi aprovada a Ata 17 

duzentos e trinta e três de dezessete de julho de dois mil e dezessete. O Sr. Cleberson disse não 18 

estar recebendo o material em Pdf. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Aprovar que a 19 

Secretaria Municipal de Saúde custeie as despesas de alimentação no trajeto dos oito 20 

delegados eleitos para participarem da Primeira Conferência Estadual de Vigilância em Saúde 21 

do Paraná, que acontecerá em Curitiba no dia vinte e nove de setembro de dois mil e 22 

dezessete. Foi colocado em votação e com doze votos favoráveis nenhum contrário e 23 

nenhuma abstenção foi aprovado que a Secretaria Municipal de Saúde custeie as despesas de 24 

alimentação no trajeto dos oito delegados eleitos para participarem da Primeira Conferência 25 

Estadual de Vigilância em Saúde do Paraná, que acontecerá em Curitiba no dia vinte e nove de 26 

setembro de dois mil e dezessete, sendo eles: José Alvanir Quevedo de Oliveira, Mauro 27 

Aparecido Giomo, Dione Maria Fogaça dos Santos Barth, Elves Vieira Rocha, João Maria de 28 

Oliveira Lima, Valdemar Donegá, André Soares Rangel e Maria de Lourdes Ferreira. 2.1.2) 29 

Homologar Conselho Local de Saúde do Pacaembu. Foi colocado em votação e com treze votos 30 

favoráveis nenhum contrário e uma abstenção foi homologado o Conselho Local de Saúde do 31 

Pacaembu. 2.1.3) Homologar o Relatório Final da 13ª Conferência Municipal de Saúde. Foi 32 

colocado em votação e com treze votos favoráveis nenhum contrário e nenhuma abstenção 33 

foi homologado o Relatório Final da Décima Terceira Conferência Municipal de Saúde. 2.1.4) 34 

Discutir e deliberar sobre Programa de Qualificação dos CMS. A Sra. Sheila Vargas disse que faz 35 

parte de um projeto que foi demandado ao Estado e foi liberado recursos específicos para aquisição de 36 

determinados itens e ficou pendente um multimídia que não tinha sido feita ainda a aquisição como é um 37 

processo encaminhado de forma geral pelo Departamento de Informática da Prefeitura e não a Secretaria 38 

Municipal de Saúde (SESAU) que faz a licitação é demandado para o departamento e lá eles fazem a 39 

compra dos equipamentos para toda a Prefeitura e depois é feito a solicitação de empenho separado 40 

nesse caso foi feita no inicio do ano uma solicitação pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) que 41 

quando o departamento de informática foi encaminhar o processo não só o aparelho de multimídia mas 42 

as nossas necessidades de computadores e impressoras o processo foi homologado faz um pouco 43 

menos de trinta dias como foram vários vencedores as atas estão sendo assinadas gradativamente e 44 

conforme são assinadas elas são publicadas no caso do multimídia quem ganhou foi a empresa 45 

Microoeste então ele está previsto no processo a empresa assinou a ata na quinta-feira da semana 46 

passada e já foi feita a solicitação e está para emissão de empenho e tão logo a empresa faça a entrega 47 

estaremos fazendo a entrega para o Conselho Municipal de Saúde. O Sr. João Maria disse que esse 48 

dinheiro veio em fevereiro de dois mil e dezesseis um total de dois mil quinhentos e seis reais vinculado a 49 

compra desse projetor que se não fosse feita até agosto de dois mil e dezessete teria que ser ressarcido 50 

aos cofres do Estado conforme ofício da décima Regional assinado pelo Dr. Miroslau, foi pautado esse 51 

assunto para ver se não perdia essa verba e se dava tempo de comprar esse projetor ainda. A Sra. 52 



Sheila disse que sim que deve sair do Diário Oficial amanhã na sexta-feira foi para o Gabinete do Prefeito 53 

e tem entre hoje e amanhã para publicar o empenho já está pronto e vai ser encaminhado o valor que a 54 

Empresa ganhou esse item foi de mil e oitocentos reais. Foi colocado em votação e com treze votos 55 

favoráveis nenhum contrário e uma abstenção foi aprovado que o Conselho Municipal de 56 

Saúde aguarde mais trinta dias para que a Secretaria Municipal de Saúde realize a compra do 57 

equipamento de multimídia do Programa de Qualificação de Conselhos Municipais de Saúde 58 

do Paraná (PQCMS). 2.1.5) Discutir e Deliberar sobre Plano Plurianual – PPA 2018/2021 e LDO 59 

2018. Foi lido o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) aprovando o Plano Plurianual – 60 

PPA dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) dois mil e 61 

dezoito. A Sra. Sheila Vargas fez uma apresentação explicando os pontos mais importantes para os 62 

Conselheiros. O Sr. José Quevedo disse que nos bairros novos como no Gralha Azul é para ontem que 63 

está precisando e na programação está para dois mil e vinte e no Tarumã não está claro se vão reformar 64 

o local onde é a Associação de Moradores ou se vão fazer uma unidade nova e que uma melhor 65 

explicação sobre as emendas parlamentares disse estar preocupado com o Riviera tem a unidade mas 66 

não tem equipe para trabalhar no Pioneiros Catarinenses e o Jardim Presidente estão prontos e o 67 

pessoal para trabalhar e no Interlagos não tem mais suporte para atender tantas pessoas que foram pra 68 

lá falta enfermeiro, falta Acs aquele lado da cidade está crescendo bastante e não vejo as previsões da 69 

secretaria para que supra a necessidade do povo. O Sr. Josué disse que foi solicitado unidade nova no 70 

Tarumã mas tem no Interlagos e no Brasmadeira se juntar as duas não dá meia não adianta ficar 71 

construindo um posto de saúde em cada esquina e não ter equipe para atender não ter médico suficiente 72 

para atender no Interlagos parece que tem bem pouquinhos médicos e pouquinhas vagas só que precisa 73 

de profissional que é o mais importante pensar na ideia de centralização construir um grande prédio lá 74 

que atenda aquela região isso que é importante tem duas unidades mas procura atendimento e não tem. 75 

A Sra. Sheila Vargas disse que o ordenamento das obras é feito pelas emendas que já se tem liberadas 76 

as primeiras são aquelas que temos a perspectiva de depósito até o final do ano as que não tem uma 77 

definição concreta foram colocadas mais para frente, quanto ao número de unidades é levado em conta 78 

tanto a questão técnica da secretaria de colocar em cada local dependendo do número da população a 79 

unidade para que se tenha unidade da saúde da família lá na frente como também o que foi definido em 80 

Conferência que tem que fazer previsão no PPA aquilo que foi aprovado aquelas propostas de projetos e 81 

obras em determinados bairros e locais que a Conferência aprovou tendo que fazer dessa forma. O Sr. 82 

Rubens Griep disse que muitas unidades serão demolidas e construídas outras no lugar existe também 83 

um cronograma que é demandado por emenda parlamentar que acontece a livre escolha do deputado 84 

estamos tentando desde o começo do ano na secretaria que o Município seja o ordenador das 85 

demandas de construção de unidades de saúde a partir daquilo que foi discutido em conferencias e 86 

aquilo que é prioritário para a secretaria de saúde se não aquelas comunidades que não tem 87 

representatividade elas não vão conseguir construir as suas unidades então toda vez que tem um 88 

deputado que propõe conseguir recursos por meio de emenda parlamentar estamos conversando no 89 

sentido de distribuir isso de maneira mais equitativa no sentido de alcançar todos os bairros ai o peso de 90 

um bairro novo e um bairro antigo tem bairro que tem mais de vinte anos e não tem unidade de saúde 91 

qual é a prioridade temos tentado fazer uma distribuições no sentido de alcançar o máximo possível da 92 

população o Riviera foi um bairro modelo no sentido de que a secretaria de saúde pode colocar 93 

equipamento públicos necessário para o funcionamento condomínio daquele porte não se pode permitir 94 

grandes loteamentos sem que haja previsão de equipamentos sociais se constrói um loteamento para 95 

cinco mil casas sem uma escola sem uma unidade de saúde ai sai todo mundo depois correndo para 96 

construir escola, creche é um problema por isso da urgência do Tarumã e Gralha Azul temos tentado 97 

equacionar esses problemas com relação as obras, temos para inaugurar as unidades do Riviera, 98 

Presidente e o Pioneiros são obras que estão em fase final de acabamento as empresas tem um tempo 99 

agora para instalar os móveis e estaremos só dependendo do concurso público que foi realizado para 100 

chamar os profissionais estamos trabalhando com a previsão do mês de outubro para inaugurar essas 101 

unidades. O Sr. Elves Rocha solicita que se explique a questão dos valores do programa saúde da 102 

família em relação aos valores referente ao Consultório de Rua o saúde da família é um valor expressivo 103 

e o Nasf é um valor menor que o Consultório de Rua e em relação às diárias que referem ao 104 



desenvolvimento de ações da saúde. A Sra. Maria Matias disse que na unidade do Guarujá tem um 105 

problema que tem duas médicas uma estava de férias voltou e ficou doente se vai na unidade não 106 

encontra médica estamos com trinta e sete anos com a mesma unidade não foi reformado nada e temos 107 

que ter mais uma sala para pelo menos mais um médico os idosos vão lá chega na hora de consultar 108 

não ficha não tem vaga remarca não tem vaga temos mil e oitocentas famílias do Guarujá mais o Sol 109 

Nascente e mais o Aeroporto como é que fica isso para nós. A Sra. Sheila disse que quando se faz o 110 

cálculo da receita como para o ano que vem está previsto alcançar setenta por cento de cobertura de 111 

equipes sabendo que a Portaria define um teto para cada equipe se chega ao valor de cálculo que é sete 112 

mil cento e trinta reais para cada equipe multiplicado pelo quantitativo que vai ser implantado ai chega no 113 

valor da receita por isso que é tão diferente o valor do PSF e do NASF que é previsto duas equipes ele é 114 

multidisciplinar e cada nasf acompanha várias equipes saúde da família o valor é defino em Portaria que 115 

é vinte mil reais por mês com duas equipes doze meses é o valor que está naquela atividade mais o 116 

montante que foi colocado na folha que é uma parte que fica para fazer pagamento de salário o 117 

consultório na rua também foi feito o cálculo mensal que é recebido e a diferença no valor da diárias é 118 

porque ali está o valor total da atividade diárias é só a primeira linha dá essa diferença porque atividades 119 

de desenvolvimento de ações da secretaria é aquela atividade de genérica onde é colocado gastos com 120 

água, luz, telefone que são as despesas gerais da secretaria por isso que ela tem um valor tão diferente 121 

das demais grande parte dela está programada com recursos livres e as outras atividades são previstas 122 

com recursos vinculados dependendo daquilo que está programado de acordo com as Portarias do 123 

Ministério da Saúde de valor mensal que cada uma está credenciada. O Sr. Josué solicita esclarecimento 124 

se nesses recursos livres estão incluídos os problemas de acessibilidade e técnicas assistidas porque 125 

quando procuramos a secretaria é dito que não tem dinheiro e gostaria que fosse considerada a 126 

demanda da acessibilidade para a pessoa com qualquer tipo de deficiência. O Sr. Rubens Griep disse 127 

que esses recursos livres podem ser usados para isso, a grande questão que é preciso considerar 128 

quando trabalha com orçamento é que orçamento não é dinheiro é uma previsão do que a gente acha 129 

que seria importante para se ter de dinheiro para gastar não significa que será o dinheiro que teremos 130 

para gastar e sim o que gostaríamos de ter o ano que vem e nos próximos anos para gastar o que 131 

realmente virá dependerá da arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais e os repasses de 132 

outros níveis só para ter uma ideia o orçamento era de dois mil e dezessete é de duzentos e cinqüenta e 133 

dois milhões e temos até agora a garantia de duzentos e cinco milhões então um monte de coisas que 134 

estavam planejadas não vão acontecer o orçamento é feito razoavelmente elástico em cima daquilo que 135 

se calcula que o medicamento vai subir que a luz vai subir, mas por exemplo na semana passada em 136 

reunião com o CISOP e foi aumentado vinte e cinco por cento o valor da mensalidade do CISOP já para 137 

o próximo mês isso não estava previsto no orçamento esse dinheiro vai ter que tirar de outro lugar são 138 

coisas que a gente não controla, mas a princípio pode ser usado na adaptação da unidade no acesso na 139 

estrutura física e na aquisição de equipamentos para suporte das pessoas com qualquer tipo de 140 

deficiência, disse que hoje temos trinta e seis equipes da saúde da família implantadas para dizer que 141 

estamos bem precisamos de cento e uma temos um plano e esse é um assunto que vai ser apresentado 142 

de como é que queremos alcançar esse número essa dificuldade do seu bairro é o de todos os bairros é 143 

um problema que temos na atenção primária que precisamos reforçar quanto melhor a unidade de saúde 144 

for menos se vai precisar de uma UPA e menos de um hospital é o queremos trabalhar é um pacto que a 145 

nossa equipe está desenvolvendo, a unidade vai passar por uma pequena reforma e há uma emenda 146 

parlamentar para construção de uma unidade nova no Guarujá no ano de dois mil e dezoito. Foi 147 

colocado em votação e com catorze votos favoráveis nenhum contrário e nenhuma abstenção 148 

foi aprovado o Plano Plurianual - PPA dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um e LDO dois mil 149 

e dezoito. 2.1.5) Discutir e Deliberar sobre Prestação de Contas 1º Quadrimestre/2017. A Sra. 150 

Luciane fez apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de dois mil e dezessete no final foi lido o 151 

parecer da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) em que aprova a prestação de contas sem 152 

ressalvas. O Sr. José Quevedo solicita que especifique a diferença de trinta milhões para cinqüenta 153 

milhões quais os itens principais que foram gastos os vinte milhões. A Sra. Sheila A Sra. Sheila Vargas 154 

disse que nos recursos livres se faz uma alusão para se ter uma ideia de qual é a diferença do que se 155 

aplica mais e sempre se aplica comparado com mínimo que a Prefeitura deveria depositar no Fundo se 156 



foi arrecadado cem milhões em um determinado período pela Lei a Prefeitura tem que depositar para o 157 

Fundo de Saúde quinze por cento então deveria depositar quinze milhões, mas se naquele período 158 

tivemos gasto com folha de pagamento, aquisição de medicação, material hospitalar, odontológico, 159 

material de expediente às vezes as próprias obras que em algum momento foi empenhado e no primeiro 160 

quadrimestre é feito um empenho global de toda despesa do Cisop e do Consamu para depois ir 161 

pagando mensalmente isso faz com que o montante fique bem acima do mínimo sabemos que isso 162 

sempre ocorre se for analisar só a folha de pagamento o valor mínimo que a Prefeitura deveria depositar 163 

no Fundo não cobriria então é feita essa alusão no relatório para demonstrar o quanto a mais foi aplicado 164 

tem que considerar que foi gasto de recursos livres nesse primeiro quadrimestre cinqüenta milhões de 165 

recursos livres que é o excedente de recursos próprios mas se o Município falasse não vou dar cinqüenta 166 

milhões vou dão mínimo que a Lei exige ele daria trinta seria para fazer um comparativo que esses trinta 167 

não daria para cobrir as despesas da secretaria porque só a folha de pagamento extrapola isso. Foi 168 

colocado em votação e com treze votos favoráveis nenhum contrário e uma abstenção foi 169 

aprovada a Prestação de Contas referentes ao Primeiro Quadrimestre de dois mil e dezessete. 170 

2.1.6) Discutir e deliberar sobre Boletim Informativo do CMS. Foi colocado em votação e com 171 

treze votos favoráveis nenhum contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o 172 

encaminhamento para impressão do Boletim Informativo do Conselho Municipal de Saúde. 173 

2.1.7) Discutir e deliberar sobre a Contrapartida do Município nas obras de Emendas 174 

Parlamentares das Unidades de Saúde. O Sr. Rubens Griep disse que o Ministério acabou atrasando 175 

os repasses das emendas e as emendas para a construção da Unidade do Guarujá, Vila Tolentino e do 176 

Rio do Salto são emendas que foram apresentadas pelo Deputado Evandro Roman em parceria com a 177 

Secretaria de Saúde em dois mil e quinze a Secretaria no ano passado achava que tinham sido perdidas 178 

mas elas foram recuperadas e começaram a ser liberadas esse ano vinte por cento do valor então a 179 

secretaria tem trabalhado nos projetos o da Vila Tolentino é o mais adiantado vamos iniciar a licitação 180 

dessa obra ainda esse ano as do Rio do Salto e a do Guarujá a licitação e a construção vão ficar para o 181 

começo do ano que vem porque elas dependem de projetos a princípio o que estava previsto de 182 

contrapartida para o Município do Guarujá era trezentos e dois mil, da Vila Tolentino novecentos e dezoito 183 

mil e do Rio do Salto quatrocentos e noventa e dois mil sendo um milhão setecentos e doze mil reais de 184 

contrapartida para essa emendas de dois mil e quinze de dois mil e dezesseis dos Deputados Frangão e 185 

Roman para o Claudete no valor de quinhentos e doze mil reais e para a unidade do Cidade Verde essas 186 

unidades tem uma contrapartida do Município de oitocentos e sessenta e oito mil reais essas duas 187 

unidades um milhão seiscentos e noventa e seis mil esse recurso não estava previsto no orçamento tanto 188 

as de dois mil e quinze quanto as de dois mil e dezesseis não tinham recursos já trabalhamos o recurso 189 

para a licitação da Vila Tolentino e estamos correndo atrás para organizar dentro do nosso orçamento 190 

recursos para as demais unidades por isso estamos trabalhando com os projetos complementares o 191 

arquitetônico é o nosso próprio arquiteto e a partir do momento que vem a emenda parlamentar é licitado 192 

os projetos e então é licitada a obra na seqüência, temos alguma emendas para ampliações que 193 

começaram a serem depositadas uma do Colméia de duzentos e quarenta e nove mil reais mais a 194 

contrapartida de quatrocentos mil reais do deputado Evandro Roman já estando na parte final de projetos 195 

sendo encaminhada para projetos complementares provavelmente ela se inicie no começo de dois mil e 196 

dezoito é uma reforma com ampliação vai ficar praticamente nova e a de Juvinópolis que é uma emenda 197 

de duzentos e quarenta e nove mil ela tinha sido colocada como reforma e ampliação mas ela é muito 198 

grande ela tinha sido construída para ser um mini hospital não acreditamos que precise demolir e sim de 199 

uma boa reforma também do deputado Evandro Roman mais um milhão seiscentos e cinqüenta mil reais 200 

então por volta de cinco milhões a seis milhões precisamos conseguir de recursos do Município de 201 

contrapartida, essas são as que estão previstas agora, além disso estamos começando a receber as de 202 

dois mil e dezessete essas começas a ter o aceno positivo para serem depositadas para construção a 203 

partir do ano que vem o que mais preocupa é o encaminhamento e o orçamento para o inicio dessas 204 

obras algumas delas acreditamos que se licite esse ano ainda e outras dependendo dos projetos 205 

complementares no inicio do ano que vem estamos trabalhando buscando dentro do orçamento geral da 206 

Prefeitura  são recursos que não existias dentro da Secretaria de saúde estamos pleiteando isso junto ao 207 

Prefeito e a medida que ele tem conseguido ele já tem feito alguns remanejamentos para que possamos 208 



estar trabalhando com essas licitações. A Sra. Dione indaga se o projeto do Guarujá voltou tudo para a 209 

estaca zero porque já foi apresentada uma maquete aqui no Conselho da unidade do bairro que já ia 210 

começar a construir e agora o que vai ser feito. O Sr. José Quevedo indaga se tornar realidade a reforma 211 

da unidade se vai atender a infra estrutura em volta dela por causa do terrão em volta da unidade sendo 212 

uma reivindicação antiga que faça o asfalto. O Sr. Mauro Giomo indaga se todas essas que já foram 213 

depositadas essas partes se tem previsão de serem efetivadas ou se corre o risco de ter que devolver os 214 

recursos que já vieram. O Sr. Benedito Monteiro disse que está a quarenta anos na região norte e as 215 

demandas que são colocadas nas pré-conferências com as pessoas até desanimando de comparecer 216 

em pré-conferência reclamam que falta médico, falta estrutura e lá em Juvinópolis tem duas mil pessoas 217 

tem um mini hospital e enquanto no Floresta passa de cinco mil pessoas atendidas de toda aquela região 218 

tendo uma estrutura precária deveria ter maior prioridade para aquelas unidas em que há maior demanda 219 

reprimida. O Sr. Rubens Griep disse que Juvinópolis já foi asfaltado em volta da unidade só que essa 220 

verba não pode ser usada para esse tipo de obra ali foi uma outra ação da Prefeitura, o recurso de 221 

emenda parlamentar ele pode ser utilizado para construção e o calçamento interno ai depende de uma 222 

ação da Prefeitura para urbanizar o entorno, em relação a quais unidades que serão construídas todas 223 

as que dependem de emenda parlamentar não são de escolha da Secretaria Municipal de Saúde 224 

(SESAU) elas dependem do Deputado por isso que a gente fala do fortalecimento da comunidade 225 

estamos trabalhando com os Deputados para que eles coloquem recursos nas unidades que a gente 226 

considera prioritárias mas os deputados normalmente ele tem nos municípios vereadores e eles tem no 227 

Município lugares em que eles tem mais votos então o deputado chega até nós por indicação de um 228 

vereador e ele chega assim quero colocar dinheiro na unidade de saúde deste bairro por votaram 229 

bastante em mim é um movimento de financiamento que esses deputados tem recursos que a gente não 230 

deixa de aproveitar é um recurso importante que a saúde precisa o Roman ele tem colocado emendas 231 

em vários bairros esse ano ele colocou no Cancelli e no Los Angeles foram bairros que fizeram contato 232 

com ele que acabou colocando emendas então vai muito da movimentação dos lideres comunitários 233 

também no sentido de procurar essas lideranças a emenda vem e não é o secretário quem determina, o 234 

que provavelmente foi apresentado do bairro Guarujá foi o layout um projeto arquitetônico ele não tem 235 

custo para a secretaria porque ele é feito lá dentro os projetos complementares de uma obra dessas 236 

custa em torno de quarenta e cinco a cinqüenta mil reais só mandamos fazer esses projetos quando tem 237 

a garantia que o recurso vem agora foi feito o depósito da emenda então agora vai ser feito o projeto 238 

estrutural que é a parte de engenharia, provavelmente foi isso que aconteceu. A Sra. Dione disse que o 239 

Gurujá então não é prioridade quem vai dizer é o deputado Romam que vai falar se é prioridade ou se 240 

não é isso que tem que entender. O Sr. Rubens Griep disse que poderia apresentar vinte e cinco 241 

prioridades quem vai escolher a maior prioridade entre vinte e cinco são construídas aquelas que tem 242 

dinheiro quando não tem dinheiro não constrói hoje existe um mecanismo para construção de unidade é 243 

um mecanismo brasileiro todo deputado federal possui emenda impositiva de oito milhões pelo menos 244 

cinqüenta por cento tem que colocar na saúde ele fala quero comprar ambulância ou quero conbstruir 245 

unidade ele tem que usar na saúde então ele vai na cidade e conversa com o Secretário de saúde e fala 246 

quero construir uma unidade e vai construir uma unidade de saúde lá não podemos dispensar esse 247 

recurso não significa que só vá construir unidade com esses recursos só que hoje quando o deputado 248 

chega com o recurso ele define com a comunidade se ele quer construir lá no Floresta ou no Los Angeles 249 

é ele quem define. O Sr. Helio indaga quando vai ser depositado o restante da emenda. O Sr. Rubens 250 

Griep disse que estão trabalhando para que todas as unidades que receberam emendas sejam 251 

construídas para que não se perca nenhum recurso inclusive trabalhando para receber mais emendas é 252 

claro que quando se trabalha com um orçamento que não foi você quem elaborou não se tinha cobertura 253 

financeira nesse exercício de dois mil e dezessete para execução de todas essas obras então o nosso 254 

pleito com o Prefeito é que ele remaneje de outras secretarias para nos dar os recursos para já licitar 255 

essas obras aquilo que não for licitado esse ano já foi colocado no PPA para já no inicio do ano que vem 256 

a gente garante então ficariam oito unidades para o ano que vem ficaria muito pesado sendo que ainda 257 

temos a ampliação da UPA Brasília que é um recurso que não foi colocado aqui porque não está 258 

efetivada a emenda mas são dois milhões para ampliação da UPA Brasília normalmente o deposito ele 259 

começa a continuar a medida que começam as medições a proposta do Ministro é que daqui para frente 260 



deposite o valor inteiro porque ai já licita e faz a obra de uma vez facilita muito. Foi colocado em 261 

votação e com catorze votos favoráveis nenhum contrário e nenhuma abstenção foi aprovada 262 

a contrapartida do município nas Obras de Emendas Parlamentares das Unidades de  263 

Saúde. 2.1.8) Discutir e deliberar sobre a participação na Reunião Ordinária do CES/PR. O Sr. João 264 

Maria disse que esse assunto está sendo discutido bastante na mesa Diretora e o nosso Presidente não 265 

está presente vamos retirar de pauta até porquê esse mês não vai ter reunião no CES/PR e por isso os 266 

dois Conselheiros que já estavam eleitos que são o José Quevedo e a Maria José que iriam esse mês 267 

irão no mês que vem ficando esse ponto retirado da Ordem do Dia. 3. Discussão Temática: 3.1) 268 

Discutir sobre o Programa de Ampliação das Equipes de Saúde da Família. A Sra. Luciana 269 

apresentou o projeto de ampliação primária na estratégia de saúde da família no Município de Cascavel, 270 

baseado nos dados do Ministério da Saúde Cascavel possui uma possui uma cobertura em atenção 271 

primária em saúde em sessenta e dois por cento do território do Município sendo trinta e dói por cento 272 

pertencem a Unidade de Saúde da Família (USF) e trinta por cento em Unidade Básica de Saúde (UBS) 273 

os outros trinta e oito por cento da população está abrangido por alguma unidade que está 274 

sobrecarregada essa é a realidade que se enfrenta é lógico que não é só desse ano de dois mil e 275 

dezessete mas desde a implantação da atenção primária baseado nisso assim que assumimos a gestão 276 

junto com o Rubens construímos um processo para a ampliação da estratégia saúde da família com 277 

cobertura de cem por cento da atenção básica no Município responde muitos dos questionamento que o 278 

pessoal estava fazendo antes com relação a dificuldades de acesso e a falta de profissionais responde 279 

pelos trinta e oito por cento da população que não tem uma unidade de referência ou se tem é uma 280 

unidade que está sobrecarregada com uma população muito acima daquilo que está preconizado hoje a 281 

nossa estrutura conta com vinte e cinco Unidade de Saúde da Família (USF) com trinta e seis equipes de 282 

saúde da família porque uma unidade pode possuir mais de uma equipe infelizmente o Município só 283 

recebe recursos por vinte e sete dessas equipes porque temos nove equipes que são consideradas 284 

equipes incompletas ou por falta de enfermeiro ou técnico de enfermagem ou por falta de agente 285 

comunitário que na verdade hoje é nosso maior problema é completar as equipes com ACSs no inicio do 286 

ano entendemos que a prioridade para esses quatro anos de gestão seria garantir os cem por cento de 287 

cobertura para que se pudesse ampliar as estratégias de promoção de prevenção e principalmente 288 

porque acreditamos que é a partir do fortalecimento da atenção básica que iremos trazer uma melhora na 289 

qualidade do cuidado da nossa população uma Unidade Básica de Saúde (UBS) pode atingir um 290 

território de até aproximadamente dezoito mil pessoas enquanto uma Unidade de Saúde da Família 291 

(USF) para cada equipe deve ter uma população que gire em torno de três a quatro mil pessoas para o 292 

ano de dois mil e dezessete a proposta é Riviera, Presidente, Cascavel Velho, Pioneiros e Nova Cidade 293 

perfazendo um total de doze equipes de saúde da família e a ideia é que até o final de dois mil e vinte 294 

tenhamos o Município coberta na sua totalidade por equipes de saúde da família cada qual atingindo 295 

uma população de até em torno de três mil habitantes não mais que isso para garantir uma maior 296 

qualidade de acesso e de cuidado para a população para isso precisamos completar as equipes 297 

existentes o que garante a vinda de recursos e isso melhora nosso orçamento aumentando a quantidade 298 

de investimentos para dois mil e dezoito serão dezoito novas equipes de saúde da família para dois mil e 299 

dezenove e dois mil e vinte serão dezessete novas equipes em cada ano perfazendo cento e uma 300 

equipes de saúde da família em dois mil e vinte mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na região 301 

central com uma cobertura de cem por cento da população fizemos um ajuste de conduta vamos dizer 302 

assim com o Ministério Público garantindo que nos próximos quatro anos nós precisamos cobrir cem por 303 

cento do Município de Cascavel a partir da implantação dessas cento e uma equipes. O Sr. José 304 

Quevedo indaga para quando está prevista a Unidade do Faculdade passar para Unidade de Saúde da 305 

Família (USF). O Sr. Elves Rocha indaga se quando existe duas equipes ou três em um território quando 306 

uma está em educação permanente as outras podem estar atendendo a demanda e qual é o período 307 

dessa educação permanente qual é o controle e como fica o interior falou só da parte urbana tem alguma 308 

previsão. A Sra. Palmira Rangel disse ter uma preocupação muito grande com as equipes incompletas 309 

isso dentro das que temos hoje e com cento e uma cobertura de cem por cento nós temos que ter uma 310 

margem de vinte por cento a mais de profissional médico de quarenta horas então teríamos que ter no 311 

mínimo cento e vinte e dois médicos com quarenta horas e as equipes que temos hoje estão incompletas 312 



a zona rural ela tem quase que cem por cento só que quando os médicos saem de férias fica sem 313 

atendimento não temos uma equipe volante que atenda a zona rural, não precisa responder é só para 314 

pensar e quando vier para votar disse que irá conferir se as equipes estão completas. A Sra. Luciana 315 

disse que a Nova Cidade vira Unidade de Saúde da Família (USF) o concurso já aconteceu e a previsão 316 

é que a partir de outubro os servidores sejam chamados, as equipes necessitam de um momento de 317 

reunião de equipe para cada uma das equipes que pode acontecer junto ou separado sabemos que é 318 

difícil manter a unidade funcionando nesse horário porque existe a necessidade de discussão de uma 319 

temáticas que são importantes e do processo de trabalho no horário da reunião de equipe nesse horário 320 

da educação permanente fazem tanto treinamento para os servidores como também o planejamento do 321 

atendimento da população a periodicidade depende de algumas demandas há algumas unidades que 322 

estão passando por uma reformulação de todo o processo isso faz com que essas equipes demande de 323 

reuniões mais freqüentes do que outras equipes passando a ser semanal ou quinzenal no interior optam 324 

por fazer reunião na metade do dia para não deixar a população desassistida, já respondendo a Palmira 325 

nós temos uma prioridade de completar essas equipes até porque isso implica em uma melhor ou pior 326 

assistência e no financiamento é obvio que o que vem de recurso é importante porque permite ampliar 327 

essas estratégias a nossa prioridade é completar as equipes que existem para posterior continuar 328 

abrindo não entendemos como estratégico abrir equipes incompletas hoje o nosso maior problema não é 329 

o médico a maior causa de equipes incompletas é pela falta de Agente Comunitário de Saúde e Técnico 330 

de Enfermagem esperamos que com esse concurso possamos suprir o técnico e algumas propostas que 331 

estamos encaminhando na questão de vinculação de território do agente comunitário que também pode 332 

melhorar essa situação mas concordo que precisamos priorizar essas equipes e acredito nesse projeto e 333 

uma equipe pode atender a população da outra em questões de urgência emergência uma equipe pode 334 

estar cobrindo a outra. O Sr. João Maria disse que foi levantada uma preocupação quanto a votar 335 

novamente os Conselheiros para o mês que vem não há necessidade visto que a reunião do CES foi 336 

cancelada e os dois conselheiros que vão participar já estão eleitos para a reunião do mês que vem, a 337 

Elizete fica responsável por informar o financeiro se vai ser um dia ou dois. A Sra. Palmira Rangel disse 338 

que provavelmente a reunião do mês de setembro será só a reunião do pleno, pois vai acontecer a 339 

Conferência de Vigilância então não vai ser dois dias como as anteriores. 4. Informes Gerais. 4.1) 340 

Informe sobre LIRAa. A Sra. Beatriz disse que nesse ciclo foram visitadas quatro mil duzentos e 341 

noventa e um imóveis e não foram encontras larvas do mosquito aedes egypt o que resultou em zero por 342 

cento de infestação. O Sr. Elves Rocha informa que a farmácia básica domingo tem plantão solicita que a 343 

secretaria faça uma maior divulgação na internet e nas Unidade de Saúde da Família (USF). O Sr. João 344 

Maria Oliveira Lima encerrou a reunião e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente Ata que, após lida 345 

e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, 346 

assinada. Cascavel, vinte e um de agosto de dois mil e dezessete. 347 

 348 

 349 

 350 

 351 

 352 

 353 

 Antonio Vieira Martins     João Maria Oliveira Lima               Mauro Aparecido Giomo 354 

Presidente do Conselho                    Vice-Presidente do Conselho            1º Secretária do Conselho 355 

   Municipal de Saúde                                   Municipal de Saúde          Municipal de Saúde 356 

 357 

 358 

 359 

 360 

 361 

      Claudio Evaristo Cesar                                 João Luiz Noleto Meira 362 

                        2ª Secretário do Conselho                                           Secretário Executivo do Conselho  363 

                          Municipal de Cascavel                                                 Municipal de Saúde  364 


