
Ata da 232ª Reunião Ordinária de 2017 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se no Auditório da Prefeitura 3 

Municipal de Cascavel, em reunião ordinária o Conselho Municipal de Saúde, sendo a pauta. Item  1) 4 

Expediente Interno. 1.1) Aprovar Ata nº 231, de 15 de maio de 2017. 2) Ordem do dia: 2.1) Para 5 

Deliberação. 2.1.1) Homologar Conselho Local de Saúde do Bairro Aclimação. 2.1.2) Homologar 6 

Conselho Local de Saúde do Bairro Brasmadeira. 2.1.3) Eleger Entidades para a Comissão dos 7 

Conselhos Locais de Saúde – CCLS. 2.1.4) Discutir e Deliberar sobra Avaliação dos Indicadores 8 

do Vigiasus ano 2016. 2.1.5) Discutir e Deliberar sobre a priorização de consultas e exames 9 

especializados. 2.1.6) Discutir e deliberar sobre gestão associada com o CONSAMU da Unidade 10 

de Pronto Atendimento (UPA) Pediatria. 3. Discussão Temática: 4. Informes Gerais. 4.1) Informe 11 

sobre a Elaboração do PPA 2018/20121 e Lei de Diretrizes Orçamentárias ( LDO) 2018. O Sr. 12 

Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às dezessete horas e quarenta e dois minutos fazendo verificação 13 

de quórum estando treze Conselheiros presentes. Item  1) Expediente Interno. 1.1) Aprovar Ata nº 231, 14 

de 15 de maio de 2017. Foi colocado em votação e com quinze votos favoráveis nenhum voto 15 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata duzentos e trinta e um de quinze de maio de 16 

dois mil e dezessete. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Homologar Conselho Local do 17 

Aclimação. Foi colocado em votação e com treze votos favoráveis nenhum voto contrário e uma 18 

abstenção foi homologado o Conselho Local do Bairro Aclimação. 2.1.2) Homologar Conselho 19 

Local de Saúde do Bairro Brasmadeira. Foi colocado em votação e com treze votos favoráveis 20 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi homologado o Conselho Local do Bairro 21 

Brasmadeira. 2.1.3) Eleger Entidades para a Comissão dos Conselhos Locais de Saúde – CCLS. 22 

Foi colocado em votação e com dezesseis votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma 23 

abstenção foram aprovadas as indicações da Associação Popular para Desenvolvimento e 24 

Promoção da Saúde - APOS e do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do 25 

Município de Cascavel – SISMUVEL para integrarem a Comissão dos Conselhos Locais de 26 

Saúde – CCLS. 2.1.4) Discutir e Deliberar sobra Avaliação dos Indicadores do Vigiasus ano 2016. 27 

Foi lido parecer da Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) com parecer favorável 28 

e sugestão que sejam revisadas as estratégias para que se alcance as metas não atingidas em dois mil e 29 

dezesseis. A Sra. Beatriz disse que no mês passado foram passados os planos de gastos do uso dos 30 

recursos recebidos do estado para uso em Vigilância e nesse mês são os indicadores do Vigiasus que 31 

são noventa e seis tendo sido cumpridos setenta e oito indicadores sendo uma média de oitenta e um por 32 

cento de indicadores alcançados que refletem as ações das Vigilâncias Epidemiológica, Saúde do 33 

Trabalhador, Sanitária e Ambiental na reunião da Comissão foram esclarecidas as dúvidas sobre os 34 

indicadores avaliados e se foi cumprido ou não. A Sra. Palmira Rangel disse que estava questionando o 35 

não cumprimento de algumas metas e a maioria delas são sobre fiscalização e o atendimento direto e 36 

que seriam metas praticamente fáceis de serem cumpridas como a um ponto vinte solicitar cultura de Bar 37 

que é a suspeita de quem tem tuberculose conforme as normas vigentes item um ponto vinte e três 38 

monitorar serviços de saúde que realizam vacina quanto às boas praticas de vacinação meta não 39 

cumprida, realizar teste de sífilis conforme protocolo do Mãe Paranaense três testes por gestante não 40 

cumprida, desenvolver ações de Vigilância epidemiológica em unidades de pronto atendimento municipal 41 

meta não cumprida, disse que como leiga em Vigilância acha que essas metas não cumpridas são 42 

deficitárias em mão de obra é falta de trabalhador para fazer ou falta de orientação aos trabalhadores que 43 

estão lá inclusive em fiscalização a grande maioria delas não foram cumpridas as metas que são 44 

facilmente cumpríveis se tiver a mão de obra qualificada e o número suficiente de profissionais para 45 

estarem cumprindo. O Sr. Mauro Giomo disse que na reunião da Comissão foi explicado os motivos de 46 

não terem sido cumpridos as metas tendo sido plausível as justificativas e gostaria que fosse explicado 47 

para a plenária. A Sra. Beatriz disse que a um ponto vinte solicitar cultura de Bar pelo descritivo do 48 

Vigiasus é a cultura de Bar em diferentes populações em retratamento ou recidiva de tuberculose 49 

pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde e quando tem o diagnostico não com a 50 

baciloscopia mas por um outro exame e como são várias variáveis quando não cumpre uma dessas 51 

variáveis a orientação do estado é para considerar essa meta não cumprida pela orientação do Vigiasus 52 

ao menos uma vez ao ano tem que fazer baciloscopia em todas as pessoas privadas de liberdade em 53 

Cascavel temos Cense um, Cense dois, Pec, Pic, tínhamos a Décima Quinta então como não foi 54 

realizada a baciloscopia em todos os privados de liberdade então não foi cumprido o indicador, pelo 55 

instrutivo do Vigiasus precisa ser feita uma inspeção conjunta Vigilância epidemiológica e Sanitária se for 56 

pegar as unidades que a Vigilância Sanitária fez sozinha e o que a Vigilância Epidemiológica fez sozinha 57 

fecha os cem por cento mas em inspeção conjunta não fechou os cem por cento então é considerado 58 

indicador não cumprido, quanto aos exames de sífilis pelo levantamento tirado pelo laboratório municipal 59 



e conveniados e também os realizados durante o parto no hospital de uma média de dois virgula cinco 60 

exames por gestante esse realmente não foi atendido e já estamos trabalhando junto com a atenção 61 

primária o protocolo da rede Mãe Paranaense para que se consiga fazer os três exames durante a 62 

gravidez primeiro segundo e terceiro trimestre, desenvolver ações de Vigilância epidemiológica em 63 

unidades de pronto atendimento municipal são muitas atividades no descritivo e se não consegue realizar 64 

uma dessas atividades já não cumpre o indicador, outro é a cobertura vacinal que também não foi 65 

atingido porque ele pega o somatório de sete vacinas tem que pegar a cobertura que houve em cada 66 

vacina e fazer uma média para ver se atingiu ou não uma vacina que você não atinge a meta ele já 67 

considera o indicador negativo, levantar índice de infestação do Aedes essa ação não é só a realização 68 

dos ciclos do Lira, considera-se ação realizada com a realização dos quatro liras no ano e a realização de 69 

duas visitas mensais a cada ponto estratégico foram todos realizados os liras e as visitas mas faltou uma 70 

visita que não foi inserida no sistema por um erro humano ficando como indicador não cumprido estamos 71 

conversando para que isso não aconteça trabalhando em parceria com a atenção primária para atingir 72 

esses indicadores e também melhorando os fluxos para essas visitas que precisam ser conjuntas. A Sra. 73 

Palmira Rangel disse que em relação à Saúde do Trabalhador houve vários indicadores que não foram 74 

cumpridos e quando fala em falta de profissional foi dito que nas vigilâncias não pode ser feito em 75 

conjunto e isso é justamente por falta de funcionário é um número muito pequeno de funcionários eles 76 

não vão dar conta nunca quando se tratar de fiscalização para um Município de trezentos mil habitantes 77 

temos muito poucos profissionais nas vigilâncias. A Sra. Beatriz disse que hoje não há falta de fiscais na 78 

Vigilância Sanitária e na Vigilância Epidemiológica a falta é de um agente administrativo hoje com uma 79 

equipe de dezessete na Sanitária temos trinta e três fiscais  houve uma mudança na Resolução da 80 

Anvisa que organiza e harmoniza alguns itens referentes a fiscalização para emissão de licença Sanitária 81 

que vai ajudar muito a normatização de algumas atividades realizadas pela Vigilância Sanitária vir aqui 82 

justificar não vai resolver nada mas a partir do momento que se senta faz uma avaliação e identifica as 83 

falhas se tem a possibilidade de melhorar e esse é o intuito quando se faz a justificativa não é chorar o 84 

leite derramado e sim enxergar uma melhoria para o próximo ano, em relação à saúde do trabalhador 85 

foram os indicadores que menos se conseguiu alcançar foi conversado com a Décima Regional para que 86 

eles investigassem sobre municípios do porte de Cascavel que tenha conseguido alcançar essas metas 87 

para que possamos nos espelhar e copiar algumas ações que dê certo em municípios do tamanho de 88 

Cascavel mesmo não tendo alcançado alguns indicadores houve muita melhora se acredita que vai 89 

melhorar muito mais por causa da equipe que até o ano passado era uma equipe de três fiscais hoje são 90 

seis pessoas inclusive com um profissional médico por quatro horas para fazer a referência então para o 91 

próximo ano muita coisa vai estar melhor o que se tem feito hoje é a ponto do iceberg mas a intenção é 92 

que com essa ampliação de funcionários se consiga fazer muito mais coisas e também é a proposta para 93 

que saia de um setor da Vigilância Sanitária e seja uma Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador 94 

porque a política é muito ampla e vai ter coisas que não vai ser esse ano nem ano que vem porque ela 95 

demanda uma implementação de serviços muito grande e demanda tempo para fazer essas coisas mas 96 

já teve um crescimento muito grande em atingir sessent6a por dos indicadores no ano foram trinta e oito 97 

quarenta por cento e essa ampliação da equipe só vem reforçar para que se melhora dia a dia não só 98 

para ter números de indicadores e sim para ter uma qualidade em Vigilância de Saúde do Trabalhador. 99 

Foi colocado em votação e com treze votos favoráveis nenhum voto contrário e uma abstenção 100 

foram aprovados os Indicadores do Vigiasus ano 2016. 2.1.5) Discutir e Deliberar sobre a 101 

priorização de consultas e exames especializados. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que essa 102 

discussão passou pela Mesa Diretora que solicitou informações para a Secretaria como eram feitas as 103 

priorizações das consultas de especialidades naquilo que não se quer que aconteça que é furar a fila as 104 

informações foram passadas para a Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) que 105 

fez uma discussão com os técnicos da Secretaria de onde saiu um parecer favorável e sugere que os 106 

casos de priorização sejam conforme solicitação do Profissional Médico Assistente através de formulário 107 

próprio com informações e critérios clínicos que apontem a necessidade de agilizar esse atendimento 108 

sendo este avaliado analisado e autorizado pelo Médico auditor, a Comissão solicita que seja feita 109 

Resolução após aprovada no Conselho Municipal de Saúde, sugere que a Resolução seja publicada no 110 

Diário Oficial e encaminhada ao Ministério Público. A Sra. Valéria disse que em relação ao formulário ele 111 

já vem sendo usado desde abril pelas unidades básicas e serviços credenciados sendo totalmente 112 

preenchido com os dados do paciente assinatura e carimbo do Médico e é avaliado pelos médicos 113 

auditores do controle de avaliação se existe a necessidade da priorização ou não. A Sra. Palmira Rangel 114 

disse que foi colocado que já está sendo usado desde abril e a Lei já passou pela Câmara então não 115 

precisamos deliberar nada tem se que tomar ciência do que já está imposto e que já está sendo feito e 116 

não há necessidade de Deliberar nem nada é a apresentação e pronto o que vale estar colocando 117 

quanto ao Conselho Municipal de Saúde é que antes de tramitar como Lei na Câmara, ou antes, de ser 118 



implantado qualquer tipo de serviço que venha para discussão no Conselho porque depois que já está 119 

efetivado, já foi votado por que vamos estar deliberando é para se der errado lá na ponta dizer que foi o 120 

Conselho que autorizou e essa pergunta sempre foi feita para os gestores anteriores não precisa de 121 

Deliberação é só apresentação do documento e está sacramentado. O Sr. Antonio Vieira Martins disse 122 

que essa discussão está desde o começo de abril no Conselho e que não sabe o conteúdo da Lei da 123 

Transparência e se for o caso pode retirar de pauta pata ver melhor o teor da Lei. O Sr. Claudio Evaristo 124 

Cesar disse que essa Lei é geral no âmbito do Município levando em consideração a Lei Federal e essa 125 

discussão da Mesa já tem algum tempo não tendo sido pautada anteriormente devido a outros pontos de 126 

pauta e foi deixada para discussões posteriores sendo que o ofício com a resposta para o Conselho é de 127 

sete de abril. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que está certo a pauta não é que não tenha que pautar a 128 

discussão foi atropelada pela Lei Municipal só não sabe se há algum conflito mas é mais um controle. O 129 

Sr. Rubens Griep disse que a Lei não trata nessa especificidade talvez essa seja a questão a Lei 130 

estabelece critérios para a divulgação de quem está priorizado, mas não define como esse paciente vai 131 

ser priorizado historicamente acontecia do profissional solicitante ele escrevia no canto do pedido 132 

Urgente e chegava o pedido para o auditor avaliar esse grau de urgência sem um histórico clínico do 133 

paciente com esse formulário o solicitante da urgência esclarece melhor os dados clínicos do paciente 134 

que justificam a urgência para que isso possa ser avaliado acontecia de ter muitos usuários com o escrito 135 

urgência em cima e também acontecia de o próprio paciente acabava escrevendo urgente não se tinha 136 

muito controle a ideia do formulário vem nesse sentido para que o auditor possa priorizar e documentar a 137 

Lei vai cobrar que isso esteja claro quando for divulgado se um paciente estava na posição de quinhentos 138 

e ele sai para primeiro ele vai aparecer no site da transparência quando alguém for auditar isso vamos ter 139 

provar isso daí então a normativa interna para provar que em algum momento o médico solicitou uma 140 

urgência e isso foi autorizado pelo auditor é um instrumento da transparência e é necessário. A Sra. 141 

Palmira Rangel disse que o Conselho não deve deliberar em cima de uma coisa que já está ocorrendo 142 

quem tem que fazer com que a saúde ande no Município é o Gestor nós temos que fiscalizar se isso está 143 

andando ou não nós não temos que dizer para o Gestor como ele vai desenvolver o trabalho para não 144 

furar a fila temos que dizer ao Gestor que ele não pode furar a fila essa ficha já está sendo usada então 145 

não há necessidade do Conselho aprovar ou não aprovar a ficha é isso que está sendo colocado a 146 

questão é o Gestor tem que respeitar a Lei que hoje existe na Câmara e já tem uma Resolução do 147 

Conselho para não furar a fila o que foi feito foi uma apresentação do que o Gestor vai fazer para não 148 

furar a fila e vai caber a nós fiscalizar se isso vai ocorrer ou não e toda e qualquer ação em relação a 149 

saúde que necessite de discussão tem que vir antes para o Conselho não pode só tomar conhecimento e 150 

Deliberar de uma coisa que já está implantada. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que a Comissão deu o 151 

parecer dia vinte e três de maio então a Mesa não pecou em nada nessa discussão. O Sr. Santo O Sr. 152 

Santo Savi disse que não está sabendo o que vai ser Deliberado o Conselho não pode executar nada 153 

não podemos aprovar uma ficha técnica que foi feita pela Secretaria. O Sr. Mauro Giomo disse que a 154 

Comissão fez o parecer dia vinte e três de maio então não poderia ser pautado para uma reunião antes 155 

dessa outra coisa não estamos aqui aprovando ficha técnica estamos dizendo o que o Gestor precisa 156 

fazer agora se vocês são contra o que eles precisam fazer e se não podemos dizer o que eles precisam 157 

fazer ou o que gostaríamos que eles fizessem então vocês votem contra, agora dizer que a Comissão 158 

não funcionou ou que a Mesa não funcionou ai vocês estão exagerando a Comissão reuniu dia vinte e 159 

três de maio não havendo nenhuma reunião do Conselho a não ser essa não tinha como ter Pautado em 160 

uma reunião anterior se acham que o parecer está errado ou não concordam com o que está dizendo o 161 

parecer querem fazer alguma sugestão ou querem tirar de pauta ou para mudar o parecer ou para mudar 162 

os critérios não estamos aprovando ficha técnica nenhuma, o parecer diz o que é para fazer agora a 163 

forma de ficha que ele vai fazer é problema dele ele que apresentou a ficha que estão usando nós não 164 

fizemos ficha nenhuma essa ficha nem foi apresentada na Comissão. Foi colocado em votação e com 165 

dez votos favoráveis nenhum voto contrário e seis abstenções foi aprovado que os casos de 166 

priorização de consultas e exames especializados ocorram conforme solicitação do 167 

profissional médico assistente, através de formulário próprio, com informações e critérios 168 

clínicos que apontem a necessidade de agilizar esse atendimento, sendo este avaliado, 169 

analisado e autorizado pelo médico auditor. 2.1.6) Discutir e deliberar sobre gestão associada 170 

com o CONSAMU da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediatria. Foi lido parecer da Comissão 171 

de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) que sugere aprovar a Gestão Associada com o 172 

Consórcio Intermunicipal de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – CONSAMU da UPA 173 

Pediátrica, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde deve encaminhar ao Conselho Municipal de 174 

Saúde o Contrato de Rateio inicial e renovações, Plano de Trabalho e que o mesmo seja 175 

reencaminhado quando alterado que a prestação de contas seja separada das demais contas da 176 

Secretaria Municipal de Saúde. Sugere também que a Resolução seja publicada em Diário Oficial e 177 



encaminhada ao Ministério Público. O Sr. Rubens Griep disse que o Consamu assim como o Cisop é 178 

um consórcio que no Estado do Paraná é uma ferramenta de gestão e operacionalização do cuidado 179 

em saúde é utilizada pelos municípios são serviços dos gestores municipais de saúde criados com a 180 

finalidade de gerir o cuidado em saúde em algumas demandas que normalmente recebem recurso 181 

de mais de uma fonte, Cascavel inaugurou o Samu em doze de junho de dois mil e seis e era só 182 

municipal como os demais municípios da décima regional e da vigésima regional não tinham 183 

condições de ter um serviço de Samu próprio foi proposto pela Coordenação Estadual de Urgência e 184 

Emergência que se ampliasse na rede oeste um único Samu com base intermunicipal e foi 185 

denominado Consamu e no seu Estatuto tem a previsão de providenciar ou de gerir a rede de 186 

urgência e emergência de acordo com a política nacional estabelecida pelo Ministério da Saúde e a 187 

política Estadual de urgência e emergência e as determinações municipais dos municípios 188 

signatários isso ficou acordado em dois mil e treze quando se pensou a consolidação e a ampliação 189 

do Samu que Cascavel já tinha então empresta o seu Know-how para os quarenta e três municípios 190 

e cria-se um grande Samu na mesma sede onde é o Consamu é a sede do Município de Cascavel a 191 

operação acontece ainda na nossa estrutura e tudo faz parte de planos de trabalho que foram 192 

aprovados desde dois mil e treze quando se passa a operar o Samu nesses municípios, o estatuto 193 

prevê que essa operação pode ser ampliada para rede de urgência e emergência de acordo com a 194 

necessidade dos municípios assim como ocorre no Cisop que tem mais profissionais ou menos de 195 

acordo com a necessidade dos serviços de saúde, Cascavel passa a discutir isso com mais ênfase a 196 

partir da experiência da Upa de Guaira que foi a primeira Upa que efetivamente passou a funcionar 197 

com a gestão associada com Consórcio agora a de Marechal Rondon e a de Toledo passarão a ser 198 

gerenciadas em parceria com o Consórcio porque eles estão inseridos em uma rede de urgência e 199 

emergência, as vantagens de poder contar com isso em primeiro lugar temos uma linguagem única 200 

nas redes de urgência e emergência que hoje é falha temos que melhorar esse nível de codificação 201 

das urgências e emergências que hoje se da com uma linguagem nas unidades de pronto 202 

atendimento de uma forma com uma outra linguagem nos serviços de atendimento móvel de 203 

urgência e de uma outra forma com uma outra linguagem nas centrais de regulação de leitos isso 204 

tem gerado impactos profundos principalmente quando se pensa no acesso do usuário nas portas de 205 

entradas hospitalares isso precisa ser resolvido a segunda questão é de provimento hoje o Município 206 

de Cascavel não possui os cargos médicos e de enfermagens especializados para as áreas de 207 

urgências  e emergências e todo profissional que entra acaba sendo lotado nos serviços de urgência 208 

e emergência ou atenção básica ou outros de acordo com as vagas e não de acordo com aquilo que 209 

ele se identifique em fazer e infelizmente isso tem um impacto naquilo que se espera de resultado do 210 

cuidado em saúde temos muitos profissionais que atuam nas áreas de urgência e emergência que já 211 

fizeram mais de cinco seis pedidos de transferência porque não querem estar lá não fizeram o 212 

concurso para área de urgência e emergência não querem trabalhar nesse modelo de atendimento 213 

não temos o cargo de emergencista e nas conversas que fizemos com o Consamu temos essa 214 

possibilidade porque o Consórcio consegue criar o cargo com muita facilidade por meio de uma 215 

assembléia não temos essa facilidade no poder público esse também é um desafio que temos de 216 

pensar, o Consórcio presta contas como o poder público só que os processos internos de licitação e 217 

de concurso público são muito mais rápidos a diferença é que o concurso público deles é emprego 218 

público Clt e o nosso é Estatutário um concurso público lá eles fazem em dois meses o nosso já esta 219 

a um ano para ser feito foi marcado agora para julho possivelmente vamos chamar funcionários em 220 

setembro é muito mais complicado e estamos mais sujeitos a índices do Tribunal de Contas do que o 221 

Consórcio e isso dificulta o processo de gestão e de renovação da mão de obra hoje se um médico 222 

de quarenta horas pede a conta só vamos repor ele em setembro porque dependemos do concurso e 223 

ainda vou ter que aprovar esse profissional médico o Consamu consegue fazer um concurso e repor 224 

e manter um cadastro de reserva muito mais atualizado então tem a possibilidade de contratar um 225 

profissional relacionado ao cargo de urgência e emergência então quem vai fazer um concurso para 226 

o Consamu sabe que vai fazer para trabalhar em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou em 227 

uma ambulância que é um concurso de urgência e emergência segundo a facilidade de repor essa 228 

vaga quando o profissional pede exoneração desse vínculo o Consórcio não tem fins lucrativos então 229 

ele não cobra taxa para fazer isso ele é de Cascavel e de outros municípios é diferente de você 230 

terceirizar isso para uma empresa privada que você perde a gestão então a gestão é associada parte 231 

dos serviços ainda permanecem sendo prestados pelo Município e parte dos serviços sendo 232 

realizados pelo consórcio quanto vai ser do Município e quanto vai ser do consórcio vai depender 233 

primeiro do quanto de recursos temos para disponibilizar e qual a necessidade naquele momento por 234 

exemplo podemos manter apoio de diagnóstico, serviço de nutrição, serviço de zeladoria na minha 235 

referência e o consórcio entrar quadro médico, quadro de enfermagem e recepção essa é uma 236 



possibilidade isso é o plano de trabalho que vai ser construído pensando na capacidade que se tem 237 

e nos objetivos que queremos alcançar e isso é o que foi colocado pela Mesa como necessário para 238 

que fosse entregue para vocês assim que terminar o plano de trabalho para que vocês validem, esse 239 

projeto inicial traz uma perspectiva do conjunto que temos interesse do orçamento que imaginamos 240 

sendo o necessário para a execução desse processo e em cima disso o plano de trabalho 241 

considerando os meses que vamos ter pela frente dentro do ano orçamentário a ideia geral é 242 

basicamente essa com inicio na Upa Tancredo o quadro de servidores que temos lá a intenção é de 243 

realocação para as outras Upas porque temos sim o interesse do atendimento em pediatria para 244 

outros pontos da rede que é uma necessidade da política de atenção às urgências hoje não temos 245 

esse profissional em número suficiente e por muitos concursos não temos conseguido resolver ou se 246 

amplia com o quadro de emergencista porque ele pode atender a criança o adolescente e também o 247 

adulto e ele entra no concurso que ele vai ser preparado e vai atender isso ou remanejo esses 248 

profissionais para já com a entrada do Consamu para o atendimento na Upa Veneza que já tem uma 249 

estrutura um pouco mais preparada para o atendimento da pediatria e o ambulatório na Upa Brasília 250 

porque ainda depende da reforma e da ampliação para a internação em pediatria lá que seria mais 251 

para frente o projeto de ampliação já está em fase final pretendemos iniciar ainda esse ano. O Sr. 252 

Elton indaga por que foi colocado para discussão e deliberação no Conselho se o concurso do 253 

Consamu já foi feito a contratação é inevitável se aprovar aqui vão fazer do mesmo jeito por que não 254 

trouxeram essa discussão antes de fazer concurso, projeto os servidores foram todos já aprovados já 255 

estão na lista de espera e legalmente eles vão ter que ser chamados mesmo que não for chamado 256 

para a Upa deveria ter discutido isso antes porque já não tem mais nem dez dias para começar o 257 

projeto deveria ter vindo pelo menos trinta dias antes para fazer essa discussão. A Sra. Palmira 258 

Rangel disse que alguns consórcios são contemplados antes outros depois e que a Upa da Tancredo 259 

tem uma demanda muito grande inclusive atende acidentados da rodovia e coisas parecidas o que 260 

não é papel de Upa deveriam ir para hospital e em Cascavel é o único local em que acidentado em 261 

rodovias vem para as Upas outra coisa no projeto está escrito que a Upa Tancredo vai ser aberta 262 

para toda a região oeste e para onde vai o Cedip está ali que os insumos a medicação vai ser do 263 

Município. O Sr. Rubens Griep disse que o concurso feito pelo Consamu pode ser aproveitado para 264 

isso se houver necessidade mas esse concurso já estava previsto para toda a região pode ser visto 265 

no edital que não consta que era para atendimento da Upa é um concurso amplo feito para todos os 266 

municípios que tem base do Consórcio como eles tem banco de reserva eles podem eventualmente 267 

aproveitarem desses profissionais que passaram mas obviamente eles não serão suficientes para a 268 

gestão associada eles terão que fazer novo concurso para ampliar o quadro de servidores não houve 269 

esse tipo de discussão de se abrir um concurso antecipado, disse que a gente precisa se olhar no 270 

olho e que não está ali para ficar passando a perna e nem para enganar ninguém e quem sempre 271 

desconfia que essas coisas acontecem é porque está acostumado a fazer, nós estamos trazendo um 272 

projeto que foi discutido e foi trazido com sinceridade sendo apresentado como uma possibilidade de 273 

ampliação de oferta de cuidado hoje enxergamos como uma das únicas possibilidades que temos de 274 

oferecer o cuidado nas três Upas para a população adulta e população pediátrica, a questão do 275 

Cedip preocupa muito desde janeiro já foram feitos vários estudos de imóveis de adaptação de 276 

organização por último temos a possibilidade de uma construção mais rápida mas tudo isso é uma 277 

incógnita que está sendo vista com muito carinho a ocupação daquele espaço pela política de 278 

urgência vai ter que acontecer porque ele foi construído com essa finalidade temos que fazer que 279 

essas coisas aconteçam com o devido cuidado, a gestão associada é região oeste de Cascavel é 280 

Upa Municipal nós só temos uma única Upa habilitada no Ministério da Saúde que é a Veneza no 281 

processo de habilitação dela está claro que ela é uma Upa Municipal as outras Upas não são 282 

habilitadas no Ministério da Saúde e elas são Municipais elas atendem uma população referenciada 283 

de cem a cento e vinte mil habitantes nos temos trezentos e vinte mil habitantes em Cascavel  tres 284 

Upas é o que temos hoje para atender nossa população o plano de trabalho vai contemplar o que 285 

podemos oferecer o que queremos oferecer e o que temos condição de oferecerem recursos a 286 

grande necessidade nossa hoje é a questão de recursos humanos o grande desafio podemos prever 287 

na planilha que o Consamu coloque tudo só que quanto mais colocamos mais dinheiro vamos ter que 288 

colocar  quanto menos se colocar na planilha de trabalho e assumimos com prestadores de serviços  289 

Como exemplo apoio diagnóstico temos recursos recebidos do Governo Federal e Estadual se 290 

continuamos com os serviços serão pagos com os recursos recebidos do Governo Federal e 291 

Estadual sem ter que mexer nos nossos recursos então muitas vezes é vantagem que continuemos 292 

oferecendo apoio diagnóstico são estudos que precisamos fazer e o plano de trabalho que vai dizer e 293 

ele irá para a Mesa para ser aprovado aqui também. O Sr. Elton disse que olhou nos olhos do 294 

Secretário e como se justifica pegar um consórcio que não vai atender os outros municípios indaga o 295 



Secretário quantos da equipe de enfermagem foi previsto para as Upas no novo concurso para repor 296 

esses servidores se não foi previsto por que não foi previsto já contando com o consórcio assumindo 297 

a Upa e se tem servidores para tocar a Upa se não passar para o consórcio. O Sr. José Quevedo 298 

disse que participou da reunião com o Consamu e fez uma série de questionamentos quanto tempo 299 

vai ser a duração desse contrato, continuou dizendo que esses que estão só questionando bastante 300 

sugerem para que melhore porque assim do jeito que está não pode continuar se vai funcionar não 301 

se sabe, mas tem que fazer alguma coisa por enquanto vai ser só a Upa da Tancredo que vai passar 302 

para modalidade mista e se for necessário para as outras Upas e um questionamento que tem é que 303 

precisa construir vestiário para médico para funcionários reformar a parte do Cedip e se continuar 304 

assim vai até o fim do ano e não se instala essa Upa e o povo está sofrendo o serviço vai ser 305 

melhorado mas como melhorar o serviço esse é o grande questionamento e a Comissão não se 306 

omitiu e deixou para os Conselheiros tomar a decisão, disse que foi voto vencido na Comissão 307 

porque esses documentos não foram olhados na íntegra pelos Conselheiros que estavam lá, 308 

continuou dizendo que a visita na Upa  de Guaira não serve de termo de comparação é muito 309 

pequena é igual a Upa precária que foi ver em Pinhais não tem termo de comparação com o 310 

Município de Cascavel para nós tem que haver comparação com um Município do porte de Cascavel 311 

a upa de Pinhais faz cento e vinte partos por mês aqui faz-se quinhentos a de Guaira é um consórcio 312 

diferenciado disse que gostaria de ir lá mas criaram tantas dificuldades todos dizendo para não ir em 313 

Guaira que era uma nova experiência é diferenciado, faz a sugestão para que os Conselheiros que 314 

acharem por bem não fazer essa administração compartilhada é a oportunidade de votar não. O Sr. 315 

Rubens Griep disse que o Tribunal de Contas exige que isso seja feito antes da abertura do concurso 316 

público que foi feito no ano passado, para fazer a contratação de recursos humanos hoje tenho que 317 

começar agora um processo que só vai terminar no ano que vem no inicio do ano tentamos inserir 318 

novos cargos nesse concurso não conseguimos porque ele já tinha sido aprovado pelo Tribunal de 319 

Contas antes do período eleitoral, a maquina pública é complexa não se consegue fazer mudanças 320 

rápidas vai um ano um ano e meio para fazer uma mudança no seu perfil para se criar um cargo de 321 

médico emergencista vai de um ano e meio a dois na vida real as coisas muito mais rápidas e se 322 

queremos um pouco de resultado vamos ter que fazer nós já trabalhamos com planilhas de trabalho 323 

com o Samu e o Cisop a muito tempo só que agora vamos trabalhar com um objeto muito maior nós 324 

temos por exemplo um plano de trabalho com ambulâncias que fazem remoção de pacientes graves 325 

que precisam ser transferidos com médico para Curitiba isso é pago de acordo com a quilometragem 326 

isso já existe é uma metodologia adotada a prestação de contas vem para a Secretaria de Saúde e 327 

ela é aprovada pela Comissão de Orçamento e Finanças como toda contabilidade da Secretaria de 328 

Saúde a grande diferença é que o pacote é maior com um volume maior de profissionais do que tem 329 

sido feito mas é uma possibilidade já prevista e acontece com regularidade. A Sra. Palmira Rangel 330 

disse que no projeto diz que vai ter uma Comissão que vai estar fiscalizando e que será composta 331 

por servidores da Secretaria de Saúde nomeados pelo Prefeito Leonaldo Paranhos por membros do 332 

Consamu indicados pela assembléia do consórcio e terão como objetivo auditar as metas 333 

quantitativas e qualificativas impostas aos serviços e manter transparência junto órgãos competentes 334 

e gestão efetiva realizada dentro da unidade de pronto atendimento Tancredo, então vamos ter uma 335 

Comissão nomeada pelo Prefeito Leonaldo Paranhos então esse projeto vai acabar quando terminar 336 

a gestão do Leonaldo Paranhos deveria ser um processo diferente para indicar para Comissão 337 

porque nomear cargo de confiança para fiscalizar quem paga no caso dos Conselheiros é diferente 338 

pois são eleitos pelo controle social. O Sr. Rubens Griep disse que conforme o parecer o que ficou 339 

estabelecido é que o plano de trabalho passe a ser apresentado e vão ser acompanhados pelo 340 

Conselho e quanto as questões colocadas da Comissão podem ser revistas na hora que se escreve 341 

talvez não entenda dessa forma o que foi colocado que pessoas das duas entidades serão 342 

nomeadas para acompanhar e prestar contas ao Conselho e ao tribunal de Contas porque as 343 

prestações de contas da Secretaria são sempre aprovadas pelo Conselho e pelo Tribunal de Contas 344 

na seqüência quanto ao nome do Prefeito podemos retirar o nome não teria problema nenhum, essa 345 

proposta é que pensamos em poder dar que não é uma solução mágica de verdade sim uma 346 

possível solução que temos encontrado e acreditamos que possamos avançar prioritariamente no 347 

atendimento pediátrico para as tres unidades de pronto atendimento e o atendimento adulto para a 348 

Upa da Tancredo com avança ao que é importante para o acesso da população e aquilo que é o 349 

papel dessas Upas precisamos avançar. Foi colocado em votação e com onze votos favoráveis 350 

nenhum voto contrário e seis abstenções foi aprovada a Gestão Associada com o Consórcio 351 

Intermunicipal de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – CONSAMU da UPA Pediátrica, 352 

sendo que a Secretaria Municipal de Saúde deve encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde 353 

o Contrato de Rateio inicial e renovações, Plano de Trabalho reencaminhado quando alterado 354 



e a prestação de contas separada das demais contas da Secretaria Municipal de Saúde. A Sra. 355 

Palmira Rangel disse que se absteve na votação por considerar que qualquer consórcio ou qualquer 356 

contratação seja ela mesmo através de concurso público com Clt é uma forma de terceirização de 357 

serviços e como representante de trabalhador não poderia ser favorável a qualquer projeto que 358 

venha terceirizar serviços seja na área da saúde ou em qualquer área dentro do Município. 359 

Discussão Temática: 4. Informes Gerais. 4.1) Informe sobre a Elaboração do PPA 2018/20121 e Lei 360 

de Diretrizes Orçamentárias ( LDO) 2018. Foi lido ofício da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) 361 

informando sobre o inicio a partir do dia oito de junho de dois mil e dezessete a elaboração do PPA dois 362 

mil e dezoito dois mil e vinte e um e da LDO para dois mil e dezoito disponibilizando espaço para a 363 

Comissão de Orçamento e Finanças (COF) acompanhar as ações realizadas. O Sr. Antonio Vieira 364 

Martins encerrou a reunião às dezenove horas e vinte e cinco minutos e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei 365 

a presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho 366 

Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, dezenove de junho de dois mil e dezessete. 367 
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