
Ata da 242ª Reunião Ordinária de 2018 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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) Ata Nº 241, de 19 de março de 2018. 1.2) Ata Nº 001 Extraordinária, de 5 

26 de março de 2018. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Homologar o Conselho 6 

Local de Saúde do Jardim Presidente. 2.1.2) ) Discutir e deliberar sobre o Regimento Interno e 7 

Calendário 2018 da CASP. 2.1.3) Eleger Conselheiros para o Conselho de Desenvolvimento 8 

Econômico e Sustentável. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a implantação e credenciamento de 9 

novos profissionais ACS. 2.1.5) Discutir e deliberar sobre o cedência de servidores para as 10 

entidades APAE e APOFILAB. 3) Discussão Temática. 4) Informes Gerais. O Sr. João Maria 11 

iniciou a reunião às dezessete horas e quarenta e seis minutos. Foi colocado em votação e com 12 

dezesseis votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a 13 

inclusão de pauta dos seguintes assuntos, Eleger Conselheiros para Participar do I Seminário 14 

Estadual de Câncer relacionado ao Trabalho, Aprovar a utilização de Recurso Estadual para 15 

reforma da Unidade de Saúde da Família do São Francisco, Captação de recursos financeiro 16 

para as Unidades de Atenção Primária do Município conforme Resoluções SESA n 604/2015 e 17 

159/2018, Aprovação do Relatório da execução Orçamentária 3º Quadrimestre de 2017. O Sr. 18 

Laerson Matias informa que a reunião da Comissão dos Leitos não acontecerá no dia dezessete, 19 

pois não foram respondidos os ofícios enviados ficando para a terça-feira da próxima semana. Item 20 

1) Expediente Interno 1.1) Ata Nº 241, de 19 de março de 2018. 1.2) Ata Nº 001 Extraordinária, 21 

de 26 de março de 2018. Foi colocado em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto 22 

contrário e nenhuma abstenção foram aprovadas as duas Atas. 2) Ordem do dia: 2.1) Para 23 

Deliberação. 2.1.1) Homologar o Conselho Local de Saúde do Jardim Presidente. Foi colocado 24 

em votação e com vinte e um votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção 25 

foi Homologado o Conselho Local de Saúde do Jardim Presidente. 2.1.2) ) Discutir e deliberar 26 

sobre o Regimento Interno e Calendário 2018 da CASP. Foi colocado em votação e com vinte 27 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o Regimento 28 

Interno e Calendário 2018 da CASP. 2.1.3) Eleger Conselheiros para o Conselho de 29 

Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Foi colocado em votação e com dezenove votos 30 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado que o Sr. Dauri Jandrey 31 

como titular e o Sr. João Carlos Lasch como suplente representem o Conselho Municipal de 32 

Saúde no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável na Câmara de Saúde e Bem 33 

Estar. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a implantação e credenciamento de novos profissionais 34 

ACS. A Sra. Clarice disse que hoje há um total de quarenta e seis equipes de estratégia de saúde da 35 

família o acréscimo previsto para dois mil e dezoito são de vinte e uma equipes hoje temos duzentas 36 

e sete ACSs. Foi colocado em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto contrário e 37 

nenhuma abstenção foi aprovada a implantação e credenciamento de cem novos profissionais 38 

ACS. Foi colocado em votação e com vinte e um votos favoráveis, nenhum voto contrário e 39 

nenhuma abstenção foi aprovada a reversão de pauta. 2.1.5) Eleger Conselheiros para 40 

Participar do I Seminário Estadual de Câncer relacionado ao Trabalho. Foi colocado em 41 

votação e com dezoito votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 42 

aprovada a Indicação da Sra. Jorgina Aparecida Soares Welter como titular e o Sr. João Maria 43 

Oliveira Lima como suplente para Participar do I Seminário Estadual de Câncer relacionado ao 44 

Trabalho. 2.1.6) Aprovar a utilização de Recurso Estadual para reforma da Unidade de Saúde 45 

da Família do São Francisco. O Sr. Claudio disse que no processo de autorização do Conselho 46 

para reforma de cinco unidades do interior em que constava Juvinópolis que foi contemplada com 47 

recursos via emenda Parlamentar com recurso Federal pela legislação não é possível a utilização de 48 

dois recursos Federal e Estadual para a mesma obra então hoje estamos solicitando para alterar o 49 

recurso de cento e cinqüenta mil para que ao invés de usar conforme foi autorizado anteriormente 50 

em Juvinópolis que seja repassado para a Unidade de Saúde da Família de São Francisco para que 51 

possamos enviar isso para o Estado. O Sr. Mauro Giomo indaga se esses recursos já estão 52 

disponíveis. O Sr. Claudio Evaristo disse que os cento e cinqüenta mil por unidade estão no tramite 53 

de encaminhar documentação tão logo tenha a autorização do Conselho será encaminhado para 54 

Curitiba, mas é um processo que já está previamente combinado na Secretaria de Estado da Saúde 55 

com certeza virá porque já estava certo com a outra unidade com relação a Juvinópolis já veio vinte 56 

por cento do valor o restante virá a partir do momento que licitar a reforma e os recursos vem 57 

conforme a obra vai sendo realizada estamos agora na execução dos projetos complementares os 58 

projetos arquitetônicos estão prontos após os projetos complementares serem licitados vai ser 59 

licitado a obra juntamente com outras onze construções que terão em dois mil e dezoito e dois mil e 60 



dezenove. Foi colocado em votação e com vinte votos favoráveis, nenhum voto contrário e 61 

nenhuma abstenção foi aprovado que o recurso estadual de cento e cinqüenta mil reais 62 

destinado a USF Juvinópolis seja repassado para a reforma da USF São Francisco. 2.1.7) 63 

Aprovar a Captação de recursos financeiro para a aquisição de equipamentos conforme 64 

Resoluções SESA n 604/2015 e 159/2018 para as Unidades de Atenção Primária do Município. 65 

O Sr. Ali disse que foi publicada na Resolução um cinco nove de dois mil e dezoito são recursos que 66 

servem para aprimorar e estruturar a atenção primária são recursos do APSUS no valor de 67 

seiscentos e noventa mil reais Proposta de Aquisição de equipamentos, Desfibrilador Semi 68 

Automático – DEA para USF SEDE ALVORADA, USF ESPIGÃO AZUL, USF SÃO JOÃO, USF SÃO 69 

FRANCISCO, USF JUVINÓPOLIS, USF NAVEGANTES, USF RIO DO SALTO, USF SANTA 70 

BÁRBARA, USF SÃO SALVADOR, USF PIONEIROS, USF JARDIM PRESIDENTE, USF RIVIERA, 71 

USF INTERLAGOS, USF BRASMADEIRA, USF SANTOS DUMONT, USF COLMÉIA, USF LAGO 72 

AZUL, USF XIV DE NOVEMBRO, UBS TOLENTIVO/NEVA, USF CASCAVEL VELHO, USF SANTO 73 

ONOFRE, Oxímetro de Pulso de Mesa um para cada unidade, Laringoscópio infantil/adulto com 74 

conjunto de lâminas um para cada unidade, Jogo de Cânulas de Guedel um jogo para cada unidade, 75 

Consultório Odontológico cadeira,equipo,refletor, unidade auxiliar acoplada a cadeira, Um para USF 76 

ESPIGÃO AZUL, Um para USF SANTOS DUMONT, dois para USF SANTO ONOFRE, Um para USF 77 

SÃO FRANCISCO, Um para USF MARIA LUIZA, três para UBS FLORESTA, Um para UBS 78 

PACAEMBU, Mocho Odontológico dois para USF ESPIGÃO AZUL, um para USF SANTOS 79 

DUMONT, dois para USF SANTO ONOFRE, dois para USF SÃO FRANCISCO, dois para USF 80 

MARIA LUIZA, dois para UBS FLORESTA, um para UBS PACAEMBU, Otoscópio todas as unidades 81 

algumas com necessidade de trocar aparelhos antigos receberam mais de um, Esfigmomanômetro 82 

aneróide portátil pediátrico e Esfigmomanômetro para adulto todas as unidades receberam dois 83 

equipamentos adultos e dois pediátricos, Estetoscópio adulto e pediátrico todas as unidades 84 

receberam dois equipamentos adultos e dois pediátricos, Detector de Batimento Cardíaco Fetal 85 

previsto um cada unidade de saúde, Lanterna Clínica para Exame previsto um cada unidade de 86 

saúde, com base nas necessidades principalmente equipamentos destinados nas unidades de 87 

atenção primária no que tange os serviços de urgência e emergência que tinham déficits 88 

significativos de equipamentos nessa área. A Sra. Jorgina disse que achou alto o preço do 89 

desfibrilador que é usado na urgência e emergência e não sabe qual a utilidade que teria dentro de 90 

uma unidade de saúde já que o paciente que está em risco necessitando desse serviço ele deve ser 91 

atendido pelo SAMU e os casos em que usaria esse aparelho seriam bem poucos e ele ficaria meio 92 

que obsoleto dentro da unidade. O Sr. Ali disse que todas as unidades hoje estão sujeitas a receber 93 

uma urgência e emergência depender e esperar um chamado do SAMU para dar o primeiro 94 

atendimento de suporte de vida é arriscado porque envolve a vida de uma pessoa e ele é obrigatório 95 

nos carrinhos de emergência é um custo alto, mas se tiver a oportunidade de salvar uma vida seu 96 

custo é incalculável. O Sr. João Maria disse que a maioria das unidades que vão receber esse 97 

equipamento são do interior e aqui na cidade são as unidades que estão longe do SAMU não são 98 

todas. O Sr. Marcio indaga se esses equipamentos já foram comprados, pois alguns equipamentos 99 

estão muito caros mais de dez mil reais para cada desfibrilador é muito caro, mocho odontológico 100 

seiscentos reais por cada um é bem fora de preço é um valor muito alto de alguns produtos que tem 101 

conhecimento de preço. A Sra. Cleucir disse que o Santa Cruz é uma unidade que atende urgências 102 

ficando aberta até as vinte e duas horas indaga se todas que atendem urgências vão receber. O Sr. 103 

Ali disse que na organização da unidade de saúde se entende que é um equipamento essencial, 104 

quanto aos preços são programados com o valor máximo porque alguns itens ainda se encontram 105 

em processo licitatório faz se uma média de preços e se joga um pouco acima e se o preço fica 106 

abaixo depois é feito outro planejamento para usar o recurso excedente e apresenta para o Conselho 107 

os recursos que sobrarem e apresenta a prestação de contas por quanto foi adquirido o equipamento 108 

quanto às unidades que trabalham no período noturno elas ficam com ambulâncias para fazer a 109 

remoção dos pacientes que necessitem ou que estejam em estado mais grave e afirma que muitos 110 

atendimentos são estabilizados na atenção primária antes da chegada do SAMU e posteriormente 111 

são realocadas para o SAMU pelas ambulâncias. Foi colocado em votação e com dezenove votos 112 

favoráveis, um voto contrário e uma abstenção foi aprovado a aquisição de equipamentos de 113 

acordo com a Resolução SESA número cento e cinqüenta e nove dois mil e dezoito no valor 114 

de seiscentos e noventa mil reais para as Unidades de Atenção Primária do Município, 115 

conforme apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde. 2.1.8) Discutir e deliberar sobre o 116 

Relatório da execução Orçamentária 3º Quadrimestre de 2017. Foi lido o parecer da Comissão de 117 

Orçamento e Finanças (COF) aprovando a prestação de contas, sem ressalvas. A Sra. Sheila Vargas 118 

fez apresentação dos projetos e atividades analisados. Foi colocado em votação e com vinte 119 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o Relatório da 120 



execução Orçamentária do terceiro Quadrimestre de dois mil e dezessete. 2.1.9) Discutir e 121 

deliberar sobre o cedência de servidores para as entidades APAE e APOFILAB. O Sr. Claudio 122 

disse que já existem alguns servidores cedidos para essas duas entidades o que se quer é dar 123 

continuidade a Secretaria é de parecer favorável a cedência desses servidores para essas entidades 124 

porque se elas não realizarem esses serviços diferenciados que fazem isso vai retornar para a 125 

Secretaria de Saúde executar e sabemos das dificuldades e limitações a falta de servidores ainda 126 

mais em serviços especializados que eles prestam, na APAE hoje temos dois cirurgiões dentistas, 127 

fisioterapeuta, assistente social, uma auxiliar de saúde e uma auxiliar de saúde bucal, na APOFILAB 128 

alem do atendimento ao público alvo da instituição também faz atendimento de odontologia para a 129 

comunidade tem três cirurgiões dentistas, dois auxiliares de saúde bucal, esse processo foi iniciado e 130 

o jurídico solicitou para que não precise de chamamento público é preciso que passe por Deliberação 131 

desse Conselho para continuar esse processo de cedência nesse ano, a APAE alem de manter 132 

esses servidores está solicitando mais quatro servidores mais um fisioterapeuta, mais um fono, mais 133 

psicólogo e mais terapeuta ocupacional. A Sra. Sonia fez uma apresentação sobre as atividades da 134 

Apofilab. O Sr. Ivanildo Claro disse que é fundador da Apofilab tendo feito a cirurgia em oitenta e seis 135 

lá em Bauru e que foi uma luta dura para construir o Centrinho e gostaria de saber como está a 136 

atividade da Apofilab e do Centrinho. A Sra. Sonia disse que antes todos iam para Bauru e que a 137 

partir de dois mil e quatro foi credenciado o serviço de Curitiba indo todos para Curitiba a partir de 138 

dois mil e quatro, o Capac é um serviço para fazer alta complexidade e média complexidade então a 139 

partir de agora estão fazendo aqui porque o protocolo de tratamento preconiza que o tratamento tem 140 

que terminar no local onde começou quem começou em Bauru terminou em Bauru, quem começou 141 

em Curitiba vai terminar em Curitiba e quem começou a partir desse ano aqui vai terminar o 142 

tratamento aqui em Cascavel no HU cujo credenciamento foi a partir de fevereiro desse ano. O Sr. 143 

João Maria disse que a Mesa Diretora é favorável a cedência dos servidores para as entidades 144 

mencionadas desde que tenha parecer jurídico referente à legalidade e que atenda exclusivamente 145 

ao SUS esse é o parecer que a Mesa Diretora propõe que seja votado. Foi colocado em votação e 146 

com vinte e um votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a 147 

cedência de servidores as entidades Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e 148 

Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel – APOFILAB, desde que tenha 149 

parecer jurídico referente à legalidade e que atendam exclusivamente ao Sistema Único de 150 

Saúde - SUS. Foi colocado em votação e com vinte e um votos favoráveis, nenhum voto 151 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a cedência de mais quatro servidores, sendo 152 

eles um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo e um terapeuta ocupacional para a 153 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. O Sr. Edson de Souza disse que não 154 

pôde estar na última reunião onde se discutiu a cedência de funcionários para a abertura de dez 155 

leitos no HU para a ala G2, foi aceito fazer isso pela necessidade emergencial a previsão de abertura 156 

dessa ala como leitos era para frente pela organização interna do hospital ela está funcionando 157 

desde dezembro como uma ala coringa dentro do hospital que está precisando fazer reformas e 158 

limpezas nas outras alas fazendo a mudança para o espaço da ala G2 e ai se conseguia mexer nos 159 

outros espaços então a ala vem sendo utilizada e na nossa programação ela seria aberta com uma 160 

ampliação de leito pra frente até porque tem que se credenciar esses leitos tem uma serie de 161 

processos aceitamos fazer isso por uma necessidade do Município estávamos com problemas 162 

mesmo, o segundo ponto daquela reunião teve um questionamento salve engano meu pela ata do 163 

Laerson uma bobagem que ele falou lá que era referente a questão do PS todas as reformas dentro 164 

do HU são feitas com planejamento e organização não fazemos com redução de atendimento em 165 

nenhuma, são muitas, reforma é feita sem planejamento os vinte e cinco leitos que o HU atendia no 166 

PS continuam atendendo lá no PS mesmo sem a ala G2 eles continuam sendo atendidos o 167 

crescimento e a necessidade da cidade e da região é muito grande então precisamos mudar 168 

reformar o nosso PS continua do mesmo tamanho e vai dobrar de tamanho e vai melhorar a 169 

qualidade somos um hospital de ensino também precisamos de espaço para os alunos, para a ala 170 

G2 foi aberto um chamamento público o ideal seria um concurso mas ele depende de liberação do 171 

Estado o que não ocorreu, em conversa com o Ministério Público a alternativa foi o chamamento 172 

público não é o ideal mas é algo que a gente consegue abrir e dar funcionalidade pra ala o 173 

chamamento está aberto desde novembro e não houve uma procura muito grande muito em virtude 174 

da segurança do trabalhador dele se sentir seguro no processo de contratação como também a 175 

questão salarial isso foi alterado em conversa com o Ministério Público foi acertado de dar um 176 

upgrade nesse valor e foi relançado na semana passada o novo edital com o valor de vinte e um 177 

reais a hora com isso se imagina que a procura vai aumentar, a nossa briga continua por concurso 178 

público para poder ampliar, o concurso depende de vaga anuída do Governo do Estado e não temos 179 

essa previsão, na seqüência a ala G2 é abrir os vinte e oito leitos que ela tem pra isso já temos os 180 



médicos e enfermeiros contratados falta os técnicos de enfermagem precisamos de cerca de trinta 181 

técnicos de enfermagem para funcionar cem por cento, a ala G2 estaria pra frente funcionando como 182 

ampliação de leitos ela estaria nesse ano ainda funcionando como ala coringa dentro do hospital de 183 

acordo com a necessidade que tivéssemos ela estaria sendo utilizada mas pela necessidade e pela 184 

urgência imediata estamos trabalhando com essa outra lógica, alem disso estamos com o centro 185 

obstétrico e a maternidade está ganhando um prédio próprio hoje temos uma área de mais ou menos 186 

seiscentos e quarenta metros e vai para um espaço de quase cinco mil metros cinco mil quatrocentos 187 

e quarenta e cinco metros vai ser um prédio próprio para isso que vai melhorar o atendimento para a 188 

família qualificando o atendimento mais humanizado que hoje não se consegue fazer isso, imagina 189 

que o HU é um prédio de mil novecentos e oitenta o tamanho dele não mudou muito então não tem 190 

outro jeito se faz ampliação e reformas ou o hospital vai explodir a rede elétrica é fundamental para 191 

andar e ela não agüentava mais a estrutura ela precisa de quatro geradores que custam mais ou 192 

menos um milhão e trezentos esses quatro geradores são para emergências foram comprados agora 193 

a gente consegue acertar a parte da rede elétrica existente a rede de esgoto era aquela de cerâmica 194 

ainda pra ajudar quando foram feitos os projetos do hospital eles foram feitos em papel vegetal então 195 

não existe mais esses projetos e para mexer em cada uma dessas estruturas tem que fazer 196 

escavação fazendo sondagens até que se consiga chegar a esse projeto então estamos 197 

redesenhando o HU inteiro coisa que já deveria ter sido feita no passado  e ai eu queria que o 198 

Laerson estivesse aqui que eu queria responder para ele que a gestão no passado é gestão dele ele 199 

esteve junto lá puxando o saco do Serginho e do resto do pessoal então eu não gosto muito de 200 

esconder as coisas gosto de fazer o debate bem franco essas questões deveriam ter sido resolvidas 201 

no passado então tem que ser resolvidas agora e ai parece que viramos um canteiro de obras sem 202 

necessidade mas não é acontece que não suporta mais se a gente deixa o PS daquele tamanho o 203 

ano que vem teríamos um problema muito maior se não se abre a ala G2 em um ano e pouco a 204 

assistência fica prejudicada se não faz, um novo ambulatório vai ser inaugurado agora para atender 205 

três mil e seiscentas pessoas eles estariam em um espaço improvisado lá no Capac que acabou de 206 

credenciar então vamos ter que reutilizar aquele espaço novamente isso tem uma organização e 207 

planejamento para dez anos do hospital isso fizemos esse Conselho ajudou a montar esse 208 

planejamento e a gente está desenvolvendo ele agora não tem como você fazer reforma sem 209 

problema se você for reformar sua casa vai dar algum problema vai dar alguma dificuldade e nós 210 

estamos equacionando esses problemas, o central na discussão de todas as reformas e obras do HU 211 

a gente faz ela quando a gente tem a garantia que a gente mantém o atendimento no mínimo que se 212 

consiga manter esse atendimento o PS não foi diferente está atendendo temos vinte leitos 213 

credenciados e cinco leitos de administrativos de emergência como se fosse uma semi-uti esses 214 

vinte leitos mais os cinco continuam atendendo cem por cento como criou a necessidade e ai 215 

melhorou a questão na UPA na questão de ortopedia como gerou isso a gente sentou discutiu com a 216 

décima a Prefeitura precisa então vamos dar um jeito de resolver topamos fazer isso e estamos atrás 217 

da contratação dos técnicos queria fazer isso porque é muito complicado fazer a critica pela critica 218 

sem ter o conhecimento real das coisas e existe a maneira de se fazer isso a maneira que está 219 

descrita na ata não me parece a maneira correta converso com ele a hora que ele estiver aqui para 220 

fazermos essa discussão sem problema nenhum achei muito deselegante a maneira como foi feita 221 

aqui até porque eu mesmo já tinha vindo aqui nesse Conselho e já tinha feito uma apresentação do 222 

hospital de como a gente estava ampliando, o Ivanildo que é amigo dele também meu amigo de 223 

longa data, então achei deselegante ele esteve na reunião com o Ministério Público com a gente 224 

então fazer política tem momento e momentos que se precisa discutir as coisas e os fatos não 225 

estamos fugindo da nossa responsabilidade o HU precisa mexer na estrutura precisamos de mais um 226 

hospital aqui e na região atendemos oitenta por cento do público é de Cascavel mas se a gente não 227 

se ajudar vai ficar difícil a critica é bem vinda é aceita e se assimila mas também é preciso discutir os 228 

problemas porque ocorreram isso então o HU é um canteiro de obras hoje por necessidade porque 229 

se não mexer na rede elétrica não mexer em esgoto não fazer as ampliações quem vai padecer 230 

disso vai ser a população de Cascavel e toda a região. O Sr. João Maria Oliveira Lima encerrou a 231 

reunião às dezenove horas e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente Ata que, após lida e 232 

aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, 233 

assinada. Cascavel, dezesseis de abril de dois mil e dezoito. 234 
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