
Ata da 188ª Reunião Ordinária do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

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

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

Informes Gerais: 1.1) Informe sobre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Veneza. 5 

1.2) Informe sobre o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CETRAD). 1.3) Informe 6 

sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. 1.4) 7 

Informe sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 8 

Saúde da Câmara de Vereadores. 2. Discussão Temática: 2.1) Discutir e deliberar sobre os 9 

Acidentes de Trânsito em Cascavel. 3. Expediente Interno. 3.1 Ata nº 187, de 17 de junho de 10 

2013. 4. Ordem do Dia: 4.1 Para deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar sobre o Contrato e 11 

Organização para a prestação de serviço de pediatria em Cascavel. 4.1.2) Discutir e deliberar 12 

sobre a falta de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) em Cascavel. 4.1.3)Discutir e 13 

deliberar sobre o horário de atendimento nos serviços de Saúde e a falta de profissionais. 14 

4.1.4) Eleger representante para a Comissão de Contratualização do Hospital Universitário. 15 

4.1.5) Eleger dois conselheiros para participarem da reunião do CES/PR. 4.1.6) Discutir e 16 

deliberar sobre a prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 1º 17 

quadrimestre de 2013. 4.1.7) Discutir e deliberar sobre o Plano Plurianual – PPA 2014-2017. 18 

4.1.8) Discutir e deliberar sobre o Relatório Final da 11ª Conferência Municipal de Saúde de 19 

Cascavel. 5) Destaque das Comissões: O Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às dezessete 20 

horas e quarenta e oito minutos fazendo uma verificação de quórum com treze Conselheiros presentes. 21 

1) Informe Gerais: o Sr. Antonio Vieira Martins fez um informe sobre convite da Associação dos 22 

Professores do Paraná para a reunião do Conselho Municipal do Idoso, no dia vinte e um de agosto às 23 

oito horas e trinta minutos na sede do sindicato. Foi colocado em votação e por treze votos 24 

favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção foi aprovada a inclusão de Pauta na Ordem do Dia 25 

do item Indicação de representante deste Conselho para o Comitê Gestor Regional de Atenção às 26 

Urgências (CONSAMU), como o item 4.1.9. Foi colocado em votação e por onze votos favoráveis, 27 

um voto contrário e uma abstenção foi aprovada a inclusão de Pauta na Ordem do Dia do item 28 

Apresentação dos Projetos do Hospital Universitário 2014/2020 como item 4.1.10. 1.1) Informe 29 

sobre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Veneza. O Sr. Carlos disse que está 30 

faltando quinhentos mil reais que seria a parcela de equipamentos e mobiliário e enquanto não receber 31 

essa parcela do Ministério não tem como fazer a conclusão da mesma, no começo do ano aconteceu por 32 

duas vezes infiltrações que precisaram ser trocadas as calhas e as telhas e uma terceira vez onde já foi 33 

vandalismo, perfuraram com talhadeiras as calhas ocasionando muitos estragos, foram feitos os reparos 34 

e agora só estamos aguardando a liberação da verba dos quinhentos mil reais que deve estar perto de 35 

uma solução. 1.2) Informe sobre o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CETRAD). O 36 

Sr. Carlos disse que a obra está no final dentro do cronograma estipulado dentro das adequações que 37 

tiveram que ser feitas, estando já na parte de limpeza. A Sra. Mara Lúcia Zacchi disse que já foram feitos 38 

os levantamentos de preços e acredita que no máximo em sessenta dias a unidade já esteja 39 

funcionando. O Sr. José Quevedo disse que a obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim 40 

Veneza está a maior sujeira e como vai funcionar de onde virão os funcionários, colocou também que o 41 

Secretário de Saúde está dificultando e muito o trabalho do Conselho, sobre o Centro de Atenção 42 

Psicossocial Álcool e Drogas (CETRAD) disse que está muito confuso e não sabe o que foi reformado. O 43 

Sr. Carlos disse que no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CETRAD) foi trocado todo o 44 

piso, pintada toda a unidade e foram feitas pequenas adequações na parte hidráulica e elétricos foram 45 

trocados todos os equipamentos do sistema de aquecimento solar, o muro também foi adequado, 46 

contando tudo isso ficou em aproximadamente novecentos mil reais, agora a parte do Estado vai ver as 47 

adequações que eles precisam fazer a obra está finalizada e entregue. O Sr. Mauro Giomo disse que foi 48 

levar o Sr. José Quevedo nesta visita porque o Secretário não liberou o Engenheiro e nem o carro para a 49 

visita, ressaltou que as informações da Secretaria Municipal de Saúde vêm para o Conselho geralmente 50 

truncadas, pediu que a Mesa Diretora solicitasse o projeto completo da reforma do Centro de Atenção 51 

Psicossocial Álcool e Drogas (CETRAD) para que fosse feita uma vistoria decente, disse que foi feita 52 

uma visita e não uma vistoria porque não tinha o projeto em mão e nem o engenheiro pode ir para dar os 53 

esclarecimentos na hora, disse que acredita que foi má vontade do Secretário. O Sr. Carlos disse que no 54 

dia não foi possível ir por ser funcionário único no setor e ter que atender muita demanda de trabalho, 55 

mas que marcaria nova data e iria prestar os esclarecimentos necessários. A Sra. Mara Lucia Zacchi 56 

disse que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Veneza sempre teve guarda, o vandalismo 57 

aconteceu em um fim de semana que choveu muito, quando foi detectado o problema com a visita que 58 



foi feita, imediatamente foi levada uma equipe de limpeza, convidou os Conselheiros para fazerem uma 59 

visita, sobre a não ida do Sr. Carlos disse que ele é o único Arquiteto que a Secretaria Municipal de 60 

Saúde tem e que os projetos para o Ministério da Saúde têm prazo para serem encaminhados, quanto 61 

aos profissionais para o funcionamento, primeiro tem que terminar a obra, colocar os móveis e 62 

equipamentos em seguida os profissionais. O Sr. João Maria indagou se vai ser inaugurado em sessenta 63 

dias e não tem nenhum concurso em andamento e como fica a situação das Unidades Básicas. O Sr. 64 

Laerson Matias perguntou se tem como contratar esses funcionários e não estourar o limite prudencial, 65 

se não tem fala não vão contratar porque contratamos os cargos de confiança agora não dá para 66 

contratar funcionários não pode ficar enrolando a eleição acabou, o prefeito não vai mais ser cassado 67 

vamos ter que aturar até o fim do mandato, agora ele tem que aturar nós e a gente quer saber quando 68 

ele vai começar administrar a saúde e dizer a verdade, não vai dar para fazer um concurso em sessenta 69 

dias, talvez seja melhor fechar o Santa Catarina e colocar os outros naquele prédio abandonado que 70 

custou quatro milhões enquanto tem uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica funcionando 71 

em um puxadinho em um Hospital fechado, precisamos de uma resposta objetiva qual o impacto na folha 72 

de pagamento para saber se vai inaugurar mesmo, é lamentável que o Secretário não esteja na reunião. 73 

A Sra. Mara Lucia Zacchi disse que está previsto um novo concurso e que a Secretaria de Administração 74 

já está organizando, foram chamados quarenta e seis médicos do último concurso e só assumiram sete. 75 

O Sr. Antonio Vieira Martins propõe que o assunto volte em outra reunião com a presença do secretário 76 

que possa esclarecer. 1.3) Informe sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Saúde da 77 

Câmara de Vereadores. O Vereador Jorge Bocasanta disse que além de atuarem nas Leis e pareceres 78 

na Câmara devido ao grande número de reclamações da população estão indo nos Hospitais, Unidades 79 

de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas para ver o que é o sentimento da população e tentar 80 

fazer alguma coisa para que melhore, o que mais tem sentido nas visitas às Unidades de Pronto 81 

Atendimento (UPAs) é que as pessoas estão morrendo sem ter atendimento, a qualidade do Sistema 82 

Único de Saúde (SUS) em Cascavel diminuiu muito, é um despreparo total aonde que as pessoas hoje 83 

não tem nada a não ser o que ir nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e se não melhorarem 84 

morrer, então o que nós sentimos bastante que no Consórcio Regional Especialidades (CRE) estamos 85 

pedindo bastante informações a respeito dos médicos do Consórcio Regional Especialidades (CRE) 86 

aonde nós não acreditamos que médicos cirurgiões que estão lá atendendo quatrocentas, quinhentas 87 

pessoas por mês, não tem obrigação nenhuma de operar nenhum paciente, quando o médico da 88 

Unidade faz o diagnóstico e encaminha um paciente ao Consórcio Regional Especialidades (CRE) com 89 

pedra na vesícula, uma hérnia é para operar, e isso não acontece, outra coisa que chama a atenção é o 90 

valor que o Governo coloca dentro do Hospital Universitário, o Hospital Santa Catarina gastava duzentos 91 

e cinquenta a trezentos mil reais por mês, o Hospital Universitário gasta cerca de trezentos mil reais por 92 

dia, eles gastam cem milhões de reais por ano ou seja oito milhões por mês, é um hospital muito caro, no 93 

dia da visita não chegamos nem a sentar na mesa e falaram que tínhamos invadido o Hospital 94 

Universitário, o que se percebeu é que há uma facilidade enorme para fechar leito, na Unidade de 95 

Terapia Intensiva (UTI) tinha duas vagas sendo que uma estava no isolamento reservando vaga e na 96 

enfermaria tinha dois pacientes entubados, uma pessoa que levou um tiro no braço no domingo e só ia 97 

ser operado na outra quarta-feira, uma pessoa com problema no punho que deveria ser operada no 98 

mesmo momento estava lá aguardando vaga, disse que no Hospital Universitário a administração da 99 

qual não gostaria de fazer parte tem mais interesse em ganhar o plantão à distancia do que resolver o 100 

problema da população, disse que no dia de hoje chegou em seu gabinete o senhor Darci dos Santos 101 

que usava sonda há mais ou menos dois anos e foi internado no dia trinta e um do sete por obstrução na 102 

sonda, ao invés de chamar o médico passaram uma nova sonda e mandaram aos cuidados da Unidade 103 

de Saúde, um hospital que gasta tanto dinheiro por que não fez a cirurgia, tem o caso da criança com 104 

parafimose que o médico veio e mandou embora para casa, deveria construir o Hospital Municipal e 105 

passe o pronto atendimento para o Hospital Municipal, eles gastam um milhão de reais por mês de 106 

sobreaviso gostaria de saber quantas cirurgias estão fazendo lá por mês. O pessoal do Consórcio 107 

Regional Especialidades (CRE) pensa que a gente é meio burro é pedido uma informação eles 108 

respondem outra, a Comissão de Saúde da Câmara é para que melhore o atendimento, para que se 109 

resolva os problemas, se um médico do Consórcio Regional Especialidades (CRE) quando precisa de 110 

cirurgia diz que não opera pelo Sistema Único de Saúde (SUS) então por que ele está trabalhando lá. No 111 

Hospital Universitário vários médicos ficam de sobre aviso em casa, como eles podem ficar em casa se 112 

no Hospital Universitário toda hora chega gente com urgência e emergência que passam pelas Unidades 113 

de Pronto Atendimento (UPAs) e ficam aguardando vaga. O que precisa ser feito é o Hospital Municipal 114 

na zona norte, tirar o pronto atendimento do Hospital Universitário, essa Unidade de Pronto Atendimento 115 

(UPA) três vai ser a maior falência da saúde, para virar mais uma casa de óbitos como os outros dois, o 116 



que se precisa é de um hospital e que coloquem gente lá que vá resolver os problemas, esse picareta 117 

que quer ir lá para extorquir e tirar o dinheiro do pobre esse nós temos que tirar fora ou o cara é médico 118 

do sistema ou é médico do sistema privado, quem é médico do Sistema Único de Saúde (SUS) recebe 119 

uma miséria, mas tem cidadão lá no Consórcio Regional Especialidades (CRE) que recebe dezesseis mil 120 

reais por mês para ficar uma hora atendendo, e quem quer atender sério pelo Sistema Único de Saúde 121 

(SUS) recebe uma miséria, tem um cidadão que faz o ambulatório de ginecologia no Hospital 122 

Universitário que faz doze horas por dia e ganha quinhentos reais por dia, disse que pediu informação 123 

entre os ginecologistas e ninguém soube informar quem é essa pessoa, informou que quando da 124 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde disse que o médico de plantão deveria ser do 125 

Sistema Único de Saúde (SUS) e não do Hospital Universitário (HU), vaga tem o que falta é o pagamento 126 

do profissional que não da para trabalhar pelo valor do Sistema Único de Saúde (SUS), o que o 127 

Município de Cascavel deveria fazer é tentar a gestão plena a gestão compartilhada tentar fazer mais 128 

atendimentos com o mesmo dinheiro. O Sr. José Quevedo disse que o sistema da Unidade de Pronto 129 

Atendimento (UPA) não está funcionando e o Secretário de Saúde continua insistindo anos e anos 130 

naquele sistema que não funciona as pessoas estão sempre reclamando, sendo maltratados, disse que 131 

existe na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) uma sala da partida do além. 1.4) Informe sobre os 132 

trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde da Câmara de 133 

Vereadores. Nenhum membro da Comissão compareceu para fazer o informe. 2. Discussão 134 

Temática: 2.1) Discutir e deliberar sobre os Acidentes de Trânsito em Cascavel.O Capitão 135 

Amarildo Roberto Ribeiro apresenta uma estatística da Secretaria Municipal de Saúde que mostra a 136 

evolução dos acidentes de trânsito no Município de Cascavel desde dois mil e dois até dois mil e 137 

treze, os números não batem com os do Corpo de Bombeiros porque contamos só os atendimentos 138 

e a Secretaria conta também os óbitos nos hospitais, quarenta e cinco por cento dos atendimentos 139 

são de acidentes de trânsito, sendo a maior parte do sexo masculino, os óbitos em dois mil e nove 140 

quarenta e três, em dois mil e dez também quarenta e três, dois mil e onze houve uma pequena 141 

queda, em dois mil e doze um aumento expressivo, comparando o primeiro semestre de dois mil e 142 

doze com dois mil e treze todos os índices diminuíram um pouco se deve com a fiscalização 143 

eletrônica que faz com diminuam a velocidade e tende-se a diminuir o número de acidentes e o 144 

número de óbitos, a maior parte dos acidentes ocorrem fora da área urbana, os índices são do 145 

município então estão tanto os acidentes da área urbana como os das rodovias, setenta por cento 146 

das vítimas são do sexo masculino, vem crescendo o número de mulheres acidentadas, as faixas 147 

etárias que mais acontecem os acidentes são de quinze a trinta e quatro anos, a maioria envolvendo 148 

motocicletas, que com as sequelas às vezes demoram cerca de um ano para voltar a trabalhar com 149 

muitos casos que nem voltam ao trabalho. Está sendo implantado um sistema que já está sendo 150 

alimentado pelo Corpo de Bombeiros, a partir do momento que esse sistema esteja implantado com 151 

uma proposta do executivo com uma proposta de Lei, que seja obrigatório que o hospital lance o 152 

acidente de trânsito então se poderá tem uma ideia melhor do custo hospitalar do acidente de 153 

trânsito, também do tempo que ele fica hospitalizado e qual tem sido o resultado desse atendimento. 154 

Os horários de pico entre oito, treze e dezoito horas que coincidem com os horários de entrada no 155 

serviço saída para o almoço e escola, sexta, sábado e domingo sendo que está crescendo também a 156 

partir da quarta-feira tendo em vista que as boates estão abrindo a partir da quarta-feira, coincide 157 

com esses dias havendo a necessidade de aumentar a fiscalização, já houve uma conversa com o 158 

Presidente da Câmara para que se faça uma Audiência Pública para discutir o trânsito de Cascavel 159 

para que a população participe e proponha medidas que venham a baixar esses números de 160 

acidentes. Hoje o acidente de trânsito é considerado um problema de Saúde Pública em algumas 161 

datas temos problemas com leitos para encaixar os pacientes, já é considerado um problema de 162 

defesa civil pelo número de vitimas e óbitos, a cidade está crescendo o número de veículos 163 

aumentando tem que haver um planejamento estrutural da cidade, necessidade de mudança cultural 164 

com educação e formação de condutores, a partir de dois mil e dez foi criado o Comitê desde então 165 

tem como objetivo identificar os principais fatores que gera acidentes, propor ações preventivas, 166 

realizar campanhas educativas, esse ano foi realizado o primeiro Seminário sobre acidentes de 167 

trânsito, estamos trabalhando para realizar essa Audiência Pública e intensificar esse trabalho junto a 168 

toda a população de conscientização que é a única forma de diminuir esse número de acidentes. 169 

Esse comitê é composto por várias entidades de Cascavel, é ele que tem proposto ações para 170 

diminuir o número de acidentes. O Sr. Jorge Bocasanta pergunta quantos pacientes em média são 171 

internados por mês e para onde são levados. O Capitão Amarildo Roberto Ribeiro disse que atendem 172 

uma média de quinze atendimentos às vezes com várias vitimas e que a maioria são levados para as 173 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), as vitimas que se enquadram no código um ou código dois 174 



que são ferimentos leves ou ferimentos moderados estes vão para as Unidades de Pronto 175 

Atendimento (UPAs), as vitimas mais graves são levadas preferencialmente para o Hospital 176 

Universitário, Hospital Salete e algumas para o Hospital São Lucas, cerca de sessenta por cento dos 177 

atendimentos vão para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel 178 

de Urgência (SAMU) é quem faz a divisão entre os Hospitais tem um médico regulador ele vai 179 

verificando, porém, tem situações quando nenhum outro hospital tem vaga vai para o Hospital 180 

Universitário (HU), houve uma vez que o Hospital Universitário ficou com a nossa maca porque já 181 

havia três ou quatro vítimas no respiradouro, infelizmente é essa a situação algumas vezes é pior de 182 

que uma guerra. O Sr. Orlando Francisco disse que o comitê deveria fiscalizar as Auto Escolas. O 183 

Capitão Amarildo Roberto Ribeiro disse que uma das metas da Audiência Pública é chamar para a 184 

discussão e que a fiscalização faz parte, o comitê trabalha muito a parte preventiva e que a 185 

fiscalização tem muito a melhorar no Município. 3. Expediente Interno. 3.1 Ata nº 187, de 17 de 186 

junho de 2013. Foi colocado em votação e por catorze votos favoráveis, nenhum voto 187 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata número cento e oitenta e sete de dezessete 188 

de junho de dois mil e treze.4. Ordem do Dia: 4.1 Para deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar 189 

sobre o Contrato e Organização para a prestação de serviço de pediatria em Cascavel. Foi 190 

colocado em votação e por catorze votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 191 

abstenção foi aprovada a retirada deste item da pauta. 4.1.2) Discutir e deliberar sobre a falta 192 

de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) em Cascavel. Foi colocado em votação e por 193 

catorze votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a retirada 194 

deste item da pauta. 4.1.3)Discutir e deliberar sobre o horário de atendimento nos serviços de 195 

Saúde e a falta de profissionais. A Sra. Mara Lúcia Zacchi disse que das trinta e quatro Unidades 196 

de Saúde vinte e duas já estão funcionando em período integral, as outras doze estão sendo 197 

chamados profissionais do concurso, foram chamados oito médicos pediatra, mas só um assumiu a 198 

vaga, foram chamados quarenta e seis médicos generalistas e assumiram sete médicos, foram 199 

contratados dezesseis técnicos de enfermagem, vinte e um zeladores, um farmacêutico, dezoito 200 

agentes comunitários de Saúde, um auxiliar de manutenção e um médico infectologista, estão sendo 201 

chamados semanalmente profissionais da área de Saúde para assumir as vagas que ainda restam e 202 

para que o mais rápido possível se possa abrir essas doze unidades, está programado para até o 203 

final do mês para abrir o Santa Felicidade e o Faculdade, está em vigência concurso para todos os 204 

profissionais, menos, médicos e atendentes de farmácia que já esta sendo organizado um novo 205 

concurso, caso não se consiga preencher essas vagas foi colocado a proposta de se fazer um 206 

contrato emergencial para os médicos. A Sra Palmira Rangel perguntou quantas unidades foram 207 

abertas como Unidades de Saúde e quantas como Unidade de Saúde da Família, e que o concurso 208 

vigente só não tem vaga para médico as outras todas tem, valendo até o final do ano e podendo ser 209 

prorrogado, das unidades que estão funcionando oito horas quantas Unidades de Saúde e quantas 210 

como Unidade de Saúde da Família, quantas estão com a equipe completa e quantas estão faltando 211 

algum funcionário, disse que não quer acreditar que exista a sala da pré morte na Unidade de Pronto 212 

Atendimento (UPA), e que foi uma das poucas que foi contra a abertura das Unidades de Pronto 213 

Atendimento (UPAs) porque o sistema de atendimento da Saúde publica de Cascavel esta caótico, 214 

quando se vê uma mãe com uma criança com febre e que se passasse pelo pediatra poderia evitar 215 

que mais tarde ele precise ser atendido pelo neuro pediátrico que pode ser perfeitamente evitado no 216 

primeiro atendimento, está se morrendo velho é porque não existe mais grupo de hipertenso nas 217 

Unidades de Saúde, não se faz mais aquele atendimento de prevenção nas Unidades de Saúde isso 218 

não ocorre mais, porque se briga pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e se esquece que 219 

no inverno na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) um, não tem lençol não tem travesseiro não 220 

tem medicamento e tem funcionário adoecendo porque vê a população morrendo, agora quando 221 

falam que falta quinhentos mil reais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza, disse 222 

que lembra de um discurso que dizia que tinha dinheiro para tudo só não podia contratar. O Sr. Luis 223 

de Castro Bastos disse que a mesa deveria manter um melhor controle sobre os horários das 224 

reuniões, indagou se existe alguma preocupação da Secretaria Municipal de Saúde em saber por 225 

que os médicos que foram aprovados não assumiram pra ver se descobre esse problema para ver se 226 

pode sanar, a Associação Médica está a disposição para ajudar. O Sr. Jose Quevedo indaga se 227 

Cascavel está inscrito no programa Mais Médicos do Governo Federal já foi indicado quantos 228 

médicos virão para Cascavel, e sugere que em uma próxima reunião se convido o Dr. Luiz Burgarelli 229 

para falar sobre a problemática dos médicos em Cascavel. A Sra. Mara Lúcia Zacchi disse que as 230 

Unidades de Básicas de Saúde são Aclimação, Los Angeles, Cascavel Velho, Santa Cruz, Parque 231 

São Paulo e Floresta, as que são Unidade de Saúde da Família, Interlagos com duas equipes, 232 



Colméia com uma equipe, Brasmadeira com duas equipes, Santos Dumont com uma equipe e 233 

Cataratas com uma equipe, com os profissionais chamados agora todas as equipes estarão 234 

completas, agentes comunitários estão em chamamento ainda, os médicos que não assumem o 235 

concurso nesta última edição houve demora para o chamamento e muitos já tinham se colocado em 236 

outros municípios ou já estavam fazendo residência então não era viável largar da residência e vir 237 

para Cascavel, com relação ao programa mais médicos Cascavel fez a inscrição, o Ministério ainda 238 

não distribui esses médicos, o que se sabe é que o Ministério vai dar prioridade para os municípios 239 

mais distantes e mais carentes, nesse primeiro momento deverão ser poucos médicos para a região 240 

sul. O Sr. André Kamchen disse que em concursos anteriores também aconteceram de quando 241 

foram chamados já estarem colocados em outras cidades, disse que as Unidades de Pronto 242 

Atendimento (UPAs) atendem em torno de vinte e cinco mil pacientes por mês a Secretaria Municipal 243 

de Saúde está fazendo a sua parte no sentido de colocar médicos nas Unidades de Pronto 244 

Atendimento (UPAs) e fiscalizar o trabalho desses médicos colocou um Diretor Técnico para atender 245 

essa demanda da população e da melhor maneira possível, o que precisa colocar é que se tem 246 

muitos pacientes graves na cidade e cada vez mais eles são atendidos nas Unidades de Pronto 247 

Atendimento (UPAs) e não tem vagas para mandar esses pacientes para os hospitais é um problema 248 

que precisa ter a participação do Estado, deveria ser debatido na reunião de hoje, disse que trabalha 249 

a quase quatro anos na prefeitura e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e desconhece a 250 

sala que foi citada, existe uma sala onde ficam os pacientes em estado grave e que precisam de 251 

cuidados intensivos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) até que se consiga vaga nos 252 

hospitais, rotular essa sala como foi feito é uma coisa que não se pode concordar, é a tentativa de 253 

salvar vidas enquanto se consegue uma vaga hospitalar. O Sr. Laerson Matias perguntou quantas 254 

vagas de médicos ainda estão em aberto e quantos precisariam para inaugurar a Unidade de Pronto 255 

Atendimento (UPA) três, é lamentável que a Regional de Saúde não esteja presente, disse que o 256 

problema de leitos em Cascavel é que os hospitais estão fechando leitos do Sistema Único de Saúde 257 

(SUS) a população está crescendo a população está envelhecendo e tem necessidade de leitos, o 258 

inferno da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é pela omissão do Estado que não investe o 259 

percentual constitucional que quando precisa tratar do assunto mente descaradamente culpando o 260 

número de acidentes é obvio que precisa diminuir o número de acidentes mas essa muleta não serve 261 

para quem foi eleito para administrar a Saúde do Estado e menos ainda para quem foi nomeado para 262 

resolver o problema, tem que acabar com essa hipocrisia porque se não parece que a Unidade de 263 

Pronto Atendimento (UPA) é culpada da pessoa morrer lá dentro a Unidade de Pronto Atendimento 264 

(UPA) é o único lugar onde tem um servidor disposto a dar um atendimento para quem não tem para 265 

onde ir porque o Governo do Estado não cumpre com seu papel, o Município de Cascavel na 266 

questão dos leitos está sendo demasiadamente onerado penalizado pela mídia de forma indevida 267 

porque esta responsabilidade não lhe cabe, o Governo do Estado fica dando desculpas deslavadas e 268 

mentirosas como a que a gente ouviu esses dias atrás apresentada aqui e que foi através da 269 

estatística apresentada pelo corpo de bombeiros desmentida. O Sr. Luis de Castro Bastos disse que 270 

estava representando a Associação Médica no que pudesse ajudar. O Sr. Laerson Matias disse que 271 

a convocação do Secretario de Saúde e do Diretor da Décima regional de Saúde deveria ser feita por 272 

Aviso de Recebimento (AR). Foi colocado em votação e por catorze votos favoráveis, nenhum 273 

voto contrário e uma abstenção foi aprovada a retirada deste item da pauta. 4.1.4) Eleger 274 

representante para a Comissão de Contratualização do Hospital Universitário. Foi colocado 275 

em votação e por catorze votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 276 

aprovada a indicação da Sra. Palmira Aparecida Soares Rangel como representante do 277 

Conselho Municipal de Saúde na Comissão de Contratualização do Hospital Universitário. 278 

4.1.5) Eleger dois conselheiros para participarem da reunião do CES/PR. Foi colocado em 279 

votação e por quinze votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 280 

aprovada a indicação do Sr. José Alvanir Quevedo de Oliveira e o Sr. João Maria de Oliveira 281 

Lima para que participem da reunião do Conselho Estadual de Saúde do Paraná (CES/PR) nos 282 

dias vinte e nove e trinta de agosto de dois mil e treze, e que a Sra. Palmira Aparecida Soares 283 

Rangel participe da reunião do Conselho Estadual de Saúde do Paraná (CES/PR) nos dias 284 

vinte e seis e vinte e sete de setembro de dois mil e treze. 4.1.6) Discutir e deliberar sobre a 285 

prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2013. 286 

Foi colocado em votação e por catorze votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma 287 

abstenção foi aprovada a prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 288 

primeiro quadrimestre de dois mil e treze.Foi colocado em votação e por quinzevotos 289 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a realização de Reunião 290 



extraordinária do Conselho Municipal de Saúde para o dia dois de setembro de dois mil e 291 

treze. Foi feita uma verificação de quórum e não havendo o número legal de Conselheiros presentes foi 292 

encerrada a reunião e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 293 

por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, 294 

dezenove de agosto de dois mil e treze. 295 
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