
Ata da 189ª Reunião Extraordinária de 2013 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 o Centro de Recuperação para Dependentes de Álcool e 5 

Drogas (CETRAD) 2. Discussão Temática: 2.1) Discutir sobre o atendimento Prestado pela  6 

Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel (APOFILAB) 2.2) Discutir 7 

sobre o atendimento prestado pelo Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio 8 

Faciais (CEAPAC) 2.3) Discutir sobre o Atendimento Oftalmológico em Cascavel. 2.4) Discutir 9 

sobre a localização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sanga Funda. 3. Expediente 10 

Interno. 4. Ordem do Dia. 4.1 Para deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar sobre o Plano Diretor 11 

do Hospital Universitário. 4.1.2) Eleger representante deste Conselho para participar do 12 

Comitê Gestor Regional de Atenção às Urgências (CONSAMU) 4.1.3) Discutir e deliberar sobre 13 

as Propostas das Conferências Locais de Saúde e Conselhos Locais de Saúde. 5) Destaque 14 

das Comissões.O Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às dezoito horas fazendo uma verificação 15 

de quórum com quinze Conselheiros presentes. Foi colocado em votação e por dezesseis votos 16 

favoráveis, foi aprovada a Inclusão de Pauta na Ordem do Dia dos Itens, Discutir e deliberar 17 

sobre o não cumprimento da Resolução nº 021/2013; Discutir e deliberar sobre as vagas em 18 

aberto na composição do Conselho Municipal de Saúde Gestão 2014-2015; Discutir e deliberar 19 

sobre o Projeto de Implantação de Equipe de Consultório de Rua; Eleger representante para 20 

participar do III Seminário Estadual de Controle de DST/AIDS; Discutir e deliberar sobre 21 

Projeto para Qualificar Conselheiros de Saúde; Discutir e deliberar sobre o credenciamento da 22 

CIT – Serviços de Radiologia, Discutir e deliberar sobre a Pactuação de Indicadores – COAP. 23 

1) Informes Gerais: 1.1) Informe sobre o Centro de Recuperação para Dependentes de Álcool e 24 

Drogas (CETRAD). O Sr. José Quevedo solicitou que a Secretaria Municipal de Saúde informe quantas 25 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão fechadas, se vai continuar do mesmo jeito transferindo os 26 

pacientes para outros lugares, falar também sobre as Unidades Básicas do Palmeiras e do Brasmadeira, 27 

qual a solução será dada, as pessoas estão reclamando que vão para a outra unidade que foram 28 

transferidos e não tem vaga para atendimento. O Sr. Miroslau Bailak disse que quando das conversas 29 

para a criação do Centro de Recuperação para Dependentes de Álcool e Drogas (CETRAD) em 30 

Cascavel ficou acertado que o Município reformaria e depois faria a cessão desse equipamento para o 31 

Governo do Paraná, enquanto estava sendo feita a reforma o Ministério da Saúde publicou catorze novas 32 

Portarias referentes aos cuidados de usuários de álcool e drogas, modificando totalmente a maneira 33 

como estava sendo acertado esse Centro de Recuperação para Dependentes de Álcool e Drogas 34 

(CETRAD) houve a necessidade de se adaptar à politica do Ministério da Saúde, fazendo com que fosse 35 

modificada a politica estadual e ao invés de quatro a politica estadual passou a trabalhar com vinte e dois 36 

Centros de Recuperação para Dependentes de Álcool e Drogas (CETRADs), com isso o Centro de 37 

Cascavel passou a ser referência apenas para a Décima Regional de Saúde, com isso em reunião com o 38 

Secretário Estadual de Saúde Michele Caputo Netto foi finalizada a conversação com relação ao Centro 39 

de Recuperação para Dependentes de Álcool e Drogas (CETRAD) que ficou assim, será cedido aquele 40 

equipamento do Brasmadeira para que se faça ali um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 41 

Três (CAPS ad III), uma Unidade de acolhimento adulto e infantil para o atendimento de até quarenta 42 

usuários em um primeiro momento. A gestão do Centro de Recuperação para Dependentes de Álcool e 43 

Drogas (CETRAD) será do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP) que fará a 44 

contratação de setenta e quatro servidores, médico clínico, dois psiquiatras, enfermeiro da Saúde Mental, 45 

psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, educadores físicos, 46 

professores de nível médio, artesão, técnico educacional, farmacêutico, nutricionista, auxiliar de serviços 47 

gerais, guardas patrimoniais, vigias, coordenador geral, motorista, técnico administrativo, pedagogos, que 48 

serão submetidos a um teste seletivo pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) não serão cargos 49 

públicos, tudo isso feito pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP) e custeado 50 

uma parte pelo Governo Federal que serão suplementadas pela Secretaria de Saúde do Estado na sua 51 

totalidade, o Município de Cascavel não entrará com nenhum centavo nesta proposta, com os valores 52 

ficando em torno de trezentos e quarenta e cinco mil reais iniciais por mês com esse valor sendo 53 

totalmente sendo absorvido pela Secretaria de Estado da Saúde, em um segundo momento a Secretaria 54 

de Estado da Saúde construiria um anexo naquele local para comportar cento e dez vagas. 2. 55 

Discussão Temática: 2.1) Discutir sobre o atendimento Prestado pela  Associação de 56 

Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel (APOFILAB). A Sra. Sonia Maria Gimenez disse 57 

que a Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel (APOFILAB) existe a vinte e 58 



dois anos em Cascavel e que atende pessoas com todo tipo de deformidade, sendo que a média 59 

nacional é de a cada seiscentos e cinquenta nascimentos vivos uma pessoa nasce com fissura, na 60 

região de Cascavel a média é de a cada trezentos e cinquenta uma criança nasce com fissura. A 61 

Associação é mantida por uma diretoria voluntária. Os atendimentos incluem a área da saúde, da 62 

educação e da assistência sendo que todos os atendimentos são gratuitos, até dois mil e quatro 63 

todos os atendimentos eram encaminhados para Bauru, agora a referência é Curitiba, há uma equipe 64 

itinerante que faz visitas às escolas, existe um bazar onde se arrecada fundos para a manutenção. 65 

2.2) Discutir sobre o atendimento prestado pelo Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias 66 

Crânio Faciais (CEAPAC).O Sr. Amadeo Tomazin Neto disse que o Centro de Atenção e Pesquisa 67 

em Anomalias Crânio Faciais (CEAPAC) faz um atendimento multidisciplinar desde o começo do 68 

ano, já foram realizados mais de oitocentos atendimentos, ainda existe uma deficiência quanto a 69 

equipamentos na área de otorrino, de fisioterapia e faltam catorze profissionais para completar o 70 

quadro e treinamento para esses profissionais com o comprometimento do Dr. Miroslau em ajudar. 71 

Foi feito um Simpósio em junho com a participação de profissionais de Bauru e Joinvile e nos 72 

orientaram a formalizar um convênio interinstitucional com o Centrinho de Bauru para que os 73 

profissionais principalmente de Cirurgia Bucomaxilo e Cirurgia Plástica fizessem lá um 74 

aprimoramento para que em um curto prazo pudessem fazer o tratamento desses pacientes, os que 75 

são atendidos pela Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel (APOFILAB) vão 76 

continuar fazendo as partes cirúrgicas em Bauru e Curitiba, na parte ortodôntica e de 77 

acompanhamento que se puder fazer aqui, nesse momento inicial, serão feitos aqui e a partir do 78 

momento que o serviço aqui se consolidar todos os serviços serão ofertados para toda a nossa 79 

macrorregião. Foi entregue para a Mesa Diretora um relatório com os atendimentos realizados até o 80 

momento e cópia do Ofício enviado para a Décima Regional de Saúde onde o Diretor se 81 

comprometeu em batalhar pelo Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais 82 

(CEAPAC), com cópias sendo enviadas ao Diretor do Hospital Universitário e ao Reitor da 83 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). A Sra. Palmira Rangel indaga se o Centro 84 

de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais (CEAPAC) vai desenvolver o mesmo trabalho 85 

que é feito em Curitiba e Bauru e se as condições de trabalho serão as mesmas. O Sr. José 86 

Quevedo indagou se os serviços do Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais 87 

(CEAPAC) vai ser credenciamento ou contratualização. O Sr. Nilson Machado indagou se não dá 88 

para as duas entidades trabalharem juntas, parece que uma quer tirar pacientes da outra. Sr. 89 

Amadeo Tomazin Neto disse que acredita que não se deve ter duas instituições fazendo um mesmo 90 

trabalho que é um desperdício de tempo e de dinheiro e que no futuro o Centro de Atenção e 91 

Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais (CEAPAC) se tornará um centro de referência e fazer todas 92 

as cirurgias, o Centro não quer tomar o espaço da Associação de Portadores de Fissura Lábio-93 

Palatal de Cascavel (APOFILAB) o entendimento é que eles cuidem da parte do acolhimento dos 94 

pacientes da parte do serviço social da parte do apoio pedagógico, funcionando como uma casa de 95 

apoio para os pacientes que vem de fora e o Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio 96 

Faciais (CEAPAC) faria a parte técnica do atendimento, quanto ao credenciamento só se consegue o 97 

credenciamento depois que a equipe está completa. O Sr. Allan Araújo disse que os serviços não 98 

são excludentes que a Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel (APOFILAB) 99 

tem um Know-How não de um dia nem de seis meses como o Centro de Atenção e Pesquisa em 100 

Anomalias Crânio Faciais (CEAPAC) são vinte e dois anos de um trabalho muito grande, há um 101 

trabalho de credenciamento que já se iniciou, o serviço começou com deficiência, mas começou, 102 

estamos agregando pessoas que realmente gostam de trabalhar, lembrando que há mais de um ano 103 

atrás estávamos com um prédio depois vieram os equipamentos em fevereiro iniciamos os serviços e 104 

vamos ampliar os serviços para que em breve tenhamos uma autonomia no atendimento, pelo perfil 105 

das pessoas atendidas não temos pressa o que queremos é dar o melhor atendimento e para isso se 106 

tem muito que aprender em serviços de referência do país e continuar com esse trabalho em 107 

conjunto. 2.3) Discutir sobre o Atendimento Oftalmológico em Cascavel. A Sra. Sheila Vargas 108 

apresentou dados sobre consultas, procedimentos, exames e cirurgias nos serviços credenciados, 109 

Instituto da Visão, Clinica de Olhos Dr. Romeu Tolentino e o Centro de Atendimento Especializado A 110 

Criança (CEACRI) com dois médicos atendendo. A demanda reprimida hoje ela é de quatro mil e 111 

sessenta e três pacientes, o Instituto da Visão disponibiliza trezentos e doze consultas mês, a Clinica 112 

de Olhos Dr. Romeu Tolentino disponibiliza quatrocentos e cinquenta e cinco atendimentos e o 113 

Centro de Atendimento Especializado A Criança (CEACRI) atende seiscentos e noventa e dois 114 

pacientes. A referência ao Glaucoma hoje é o Instituto da Visão e a programação de consultas é de 115 

oitenta consultas mês para toda a macrorregião, dessas oitenta cerca de vinte são para Cascavel. 116 



Com relação à Catarata a fila de espera no Instituto da Visão duzentos e vinte e na Clínica de Olhos 117 

Dr. Romeu Tolentino seiscentos pacientes na fila de espera, no caso da catarata no Instituto da 118 

Visão a programação de cento e trinta cirurgias mês para toda a Décima Regional e na Clinica de 119 

Olhos Dr. Romeu Tolentino que atende somente Cascavel quarenta cirurgias ao mês. A referência 120 

em urgência na área de Oftalmologia é o Hospital Universitário que atende após as dezesseis horas, 121 

sábados, domingos e feriados, o Instituto da Visão e a Clinica de Olhos Dr. Romeu Tolentino no 122 

regime de escala de plantão.O Sr. Miroslau Bailak disse que foi modificado e que dois anos atrás 123 

havia mil e quinhentos pacientes aguardando na fila por cirurgia de catarata, não havia prestadores 124 

fazendo cirurgia em grande volume, então conseguimos com o Instituto da Visão e a Clinica de Olhos 125 

Dr. Romeu Tolentino cento e trinta cirurgias por mês, nesses dois anos foram feitas três mil 126 

quinhentas e quarenta cirurgias de catarata, acabou-se a fila, porem, entram por dia sete pacientes 127 

em média duzentos e poucos por mês para operar catarata, a previsão era que maio ou junho se 128 

acabaria com a fila e isso não aconteceu, então se buscou mais opções e foi acertado com o Instituto 129 

da Visão trezentas cirurgias por mês e mantivemos as quarenta na Clinica de Olhos Dr. Romeu 130 

Tolentino então a partir desse mês serão trezentas e quarenta cirurgias de catarata por mês, dentro 131 

dos próximos três meses deverão acabar as filas e então vamos abrir para outras regiões, é claro 132 

depois de acabar com nossa fila. O Sr. Nilson Machado disse que quando fez o pedido de 133 

informação foi porque o próprio doutor da Clinica da Visão foi quem fez a denúncia para o Conselho 134 

Local do Santa Cruz dizendo que disponibiliza mil consultas mês para Cascavel, então foi feito um 135 

ofício perguntando ao Secretário de Saúde e ao Conselho Municipal para onde vão essas fichas, o 136 

Secretário quando assinou o Ofício disse que havia oitocentas consultas mês isso no mês de agosto 137 

então já era para a senhora já ter consultado e ainda não foi, isso já poderia ter sido resolvido. O Sr. 138 

José Quevedo indagou qual a perspectiva de aumento, pois a demanda está cada vez aumentando 139 

mais e sempre com demanda reprimida e se o Centro de Atendimento Especializado A Criança 140 

(CEACRI) atende somente consulta. A Sra. Palmira Rangel disse que se essa senhora está na fila 141 

desde fevereiro essa conta não bate se hoje existe uma demanda reprimida de mais de três mil 142 

aquela demanda de fevereiro não existe mais ela já teria que ter feito essa consulta por mais 143 

urgência e emergência que houvesse, se ela fosse a ultima da fila no máximo em julho ela teria que 144 

ser atendida, disse que fica preocupada quando alguém do Instituto da Visão fala que tem mil 145 

consultas e a Secretaria Municipal de Saúde fala que paga trezentas e doze consultas mês ao 146 

Instituto da Visão, paga ao Centro de Atendimento Especializado A Criança (CEACRI) seiscentas e 147 

noventa e duas consultas e a Clínica de Olhos Dr. Romeu Tolentino quatrocentos e cinquenta e cinco 148 

consultas, se eles têm mil consultas de graça para Cascavel e o Município não esta querendo 149 

aproveitar, indagou quem é o burro nisso tudo, disse pensar que alguém está querendo aumentar o 150 

teto, querem contratar um número maior de consultas no Município e estão colocando lenha na 151 

fogueira só que o Município tem que se explicar, se essas mil consultas vieram alguém tem que estar 152 

pagando e não é o Município. O Sr. João Maria indagou se a fila dessas quatro mil e sessenta e três 153 

são cirurgias e oftalmo normal, indagou se não tem como separar, disse que se for cirurgias em três 154 

meses vai acabar. O Sr. Reginaldo Andrade disse que se o Sr. Nilson tem duvidas quanto as 155 

informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde que solicite as informações para a 156 

Décima Regional para confirmar as informações que é o próprio Estado quem controla e paga a 157 

Secretaria Municipal de Saúde é apenas intermediária na história da consulta oftalmológica e dos 158 

serviços oftalmológicos visto que isso faz parte da gestão estadual, trezentas e doze consultas que o 159 

Instituto da Visão tem são as que Cascavel tem direito eles oferecem oitocentas consultas para o 160 

sistema entre estes o Município de Toledo e o restante com os municípios da nossa regional e 161 

Cascavel tem direito a cinquenta e seis por cento ou seja trezentos e doze consultas, quanto a 162 

Clínica de Olhos Dr. Romeu Tolentino só atende Cascavel são quatrocentos e onze, havia um outro 163 

prestador que se descredenciou alegando ser muito baixo o valor pago e isso tem acontecido 164 

gradativamente com os outros prestadores que estão insistindo em diminuir serviços visto que os 165 

valores pagos não são atrativos nós temos tentado segurar como acontece agora no exemplo de 166 

campanhas, por que campanha eles procuram fazer, porque campanha o procedimento oferecido 167 

pelo Ministério é maior que o normal, disse que há uma facilidade maior com crianças a fila está 168 

menor, o médico que atende tem dois vínculos e ele atende só crianças então a fila de crianças hoje 169 

tem aberto parceria com o Lions e com o Rotary para eles fazerem teste de acuidade que é o que vai 170 

acontecer agora com o Programa Saúde nas Escolas para que aquelas com problema de visão 171 

sejam encaminhadas para consulta já que a oferta é satisfatória. Disse que a conta não é tão simples 172 

por causa dos retornos de cada mil pacientes encaminhados ora tem duzentos de reconsultas, ora 173 

tem trezentos, ora tem quinhentos isso varia muito os pacientes entram na fila novamente e são 174 



agendados prioritariamente para garantir o retorno do paciente quando tem apresentar um exame, 175 

um resultado para que ele não volte para a fila novamente e fique um ano para ser atendido 176 

novamente, então não é tão simples dizer que tinha oitocentos e consegue trabalhar com oitocentos 177 

todo mês e não entra ninguém e acabou a fila, o controle eletrônico começou em outubro do ano 178 

passado e tinha quase sete mil pacientes, além de cadastrar todos e não permitir agendamentos fora 179 

do sistema hoje para entrar na fila tem que passar por uma consulta inicial de um clínico, hoje tem 180 

que ser encaminhado para entrar no sistema, hoje tem uma fila que variou daqueles três mil 181 

novecentos e sessenta para quatro mil e sessenta, então tem uma variação de cem a mais, 182 

significando que foram atendidos mil e entrou mil e cem, ou atendeu mil e duzentos e entrou mil e 183 

trezentos e toda vez que entra um paciente há a garantia do retorno, ele entra e sai e entra de novo 184 

só que ele entra de novo na frente da Dona Tereza e vai consultar antes da Dona Tereza por isso 185 

que o cálculo não é simples e dizer que a Dona Tereza vai chegar logo na lista de presença, outra 186 

coisa que se está trabalhando são os pacientes que estão há muito tempo na fila, tem uma pessoas 187 

que está ligando para todos os usuários identificando a necessidade dela ainda, a fila de catarata são 188 

as duzentas mais seiscentas as quatro mil são consultas não são pacientes que estão aguardando 189 

procedimentos, os quatro mil e sessenta são pacientes que estão aguardando agendamentos para 190 

consultas, primeira consulta ou retorno se já estiver em andamento, quanto ao caso da Dona Tereza 191 

pode-se depois trabalhar em que situação está e qual a perspectiva de a atender, a lista de espera 192 

não é seguida literalmente é feita uma priorização o paciente que está aguardando pode ter uma 193 

necessidade maior que o outro, no caso da idade é levado em conta mas sempre terá prioridade os 194 

casos clínicos mais severos, todas as especialidades passam por um médico auditor que tem a 195 

incumbência de avaliar se aquele argumento colhido na unidade e vendo os exames priorizar uma 196 

consulta e ai algumas pessoas passam na frente de outra, não dá para se trabalhar só com fila por 197 

data cronológica, o número de procedimentos depende da vontade dos prestadores ou do Município 198 

contratar mais profissionais, neste momento não tem no quadro profissionais para disponibilizar, a 199 

Decima Regional e a Secretaria Municipal de Saúde estão sempre procurando aumentar o número 200 

de consultas, só que a oftalmologia esta diretamente ligada a uma serie de procedimentos que 201 

precisam ser feitos, a Clinica não que oferecer só consulta porque senão o paciente fica na fila do 202 

exame e não resolve então eles preferem balancear o número de consultas com o número de 203 

exames, para aumentar esses números precisa-se de mais verbas do governo. A Sra. Palmira 204 

Rangel disse que a conta é muito simples se saiu oitocentos e cinquenta por cento precisa de 205 

reconsulta são quatrocentos a menos a conta também não vai fechar, disse que fica preocupada 206 

quando se diz que poderá verificar o caso da Dona Tereza que é uma senhora que tem diabetes, que 207 

poderia ser quem fosse, que está havendo um erro nesse encaminhamento o risco de uma pessoa 208 

idoso se machucar é muito maior, indagou se existe um levantamento de quantos casos de 209 

glaucoma são atendidos na rede, o caso não é verificar o caso dela que mesmo se ela fossa a ultima 210 

da fila a conta não bate não existe cinquenta por cento de reconsulta é preciso verificar essa fila. O 211 

Sr. João Maria indaga se a reconsulta é paga ou o paciente tem direito ao retorno. O Sr. Reginaldo 212 

Andrade disse que não tem garantia de uma reconsulta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sem 213 

uma nova marcação, esta claro que o pagamento é por atendimento, sobre a Dona Tereza a 214 

discussão começou sobre a possibilidade dela ter ficado para trás, se ela tem uma dificuldade que é 215 

maior que outro paciente ela procure a Unidade de Saúde faz o encaminhamento para o setor de 216 

acolhimento que vai encaminhar para o médico auditor que vai priorizar ou não a consulta caso 217 

contrário ela permanece na sua ordem cronológica e vai chegar a hora da sua consulta, quanto a 218 

contratualização não passa essa ideia de fazer com serviços privados, disse que não são cinquenta 219 

por cento de reconsultas, não foi colocado que a possibilidade da Dona Tereza não ter sido atendida 220 

ainda só esta relacionado ao número de retornos que é um dos motivos, o que está faltando é um 221 

quantitativo maior de recursos e um número maior de procedimentos. 2.4) Discutir sobre a 222 

localização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sanga Funda.O Sr. Antonio Vieira Martins 223 

solicitou informações sobre noticia vinculada em jornal de que a Secretaria Municipal de Saúde não 224 

enviou documentação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para o Ministério da Saúde. O 225 

Sr. Reginaldo Andrade disse que na própria matéria tem uma justificativa do Município que o 226 

problema não é a documentação, a habilitação foi feita, foi aceita, o Município faz parte da rede de 227 

urgência e emergência com a inclusão de três novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) uma a 228 

cada cem mil habitantes e não credenciaram as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) já 229 

existentes, eles colocam que o Município não teria encaminhado a documentação para receber a 230 

segunda parte a única documentação que vai é a ordem de serviço após a licitação, então a ideia do 231 

jornal de que estaria faltando documentação no processo não procede, o processo está em 232 



andamento o convenio está em vigência, dependendo agora da licitação a do Angra dos Reis está 233 

em uma fase anterior pois não temos o valor da obra, ainda depende de terminar os projetos 234 

complementares para que se possa fazer o levantamento do valor da obra para que depois de liberar 235 

os recursos financeiros se trabalha a licitação e a execução da obra. Sobre a mudança do local de 236 

construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sanga Funda o Ministério da Saúde colocou 237 

isso como um grande empecilho teria que enviar a nova matricula do terreno e dependeria de 238 

tramitar todo um processo de novo e não haveria uma previsão de quanto tempo essa tramitação 239 

ocorreria com grandes possibilidades de não dar certo, na época da escolha do terreno chegou-se a 240 

conclusão que era um terreno adequado para se fazer levando em conta também uma logica de 241 

crescimento da cidade, onde tem loteamentos aprovados, pensando em até vinte para frente dentro 242 

do plano diretor do Município, em principio a ideia da Secretaria é que desse encaminhamento ao 243 

processo de construção naquele terreno mesmo, até para que não haja inviabilidade do projeto já 244 

aprovado e não trazer mais transtorno dentro da nossa rede como houve na discussão sobre a 245 

possível mudança da pediatria, em conversas com o novo dono do Hospital Santa Catarina ele vai 246 

fazer as reformas e ampliação de algumas áreas para que se possa permanecer ali com a Pediatria 247 

permanecendo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Brasília como clinica e em seguida com a 248 

vinda da verba a abertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza e ai a Angra dos 249 

Reis e posteriormente a do Sanga Funda com a possibilidade de remanejar as quatro Unidades de 250 

Pronto Atendimento (UPAs) dentro dos quatro prédios públicos que se passaria a ter, dependendo da 251 

demanda poderia se alterar a escala que passaria a ter três médicos ao invés de quatro como tem 252 

hoje, isso tudo dependeria de vários fatores e outros projetos em andamento que culminaria com 253 

daqui três ou quatro anos termos cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a tendência é de 254 

crescimento populacional e que vai haver a necessidade de termos uma quinta Unidade de Pronto 255 

Atendimento (UPA), no futuro se colocar uma segunda Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 256 

Pediátrica, talvez no Angra dos Reis, isso são estudos que estão sendo realizados e encima desses 257 

projetos vão ser discutidos com o Conselho. O Sr. Izoeldo Floresta disse que o projeto do Sanga 258 

Funda não existe ainda e quer que o Secretário chame as lideranças da Região Norte para discutir o 259 

local, disse que não concorda com aquele local porque o Plano Diretor de Cascavel prevê o 260 

crescimento para outro lado, disse que abriu-se alguns loteamentos novos para o lado do Floresta 261 

mas por causa de interesses particulares, o que se está discutindo é o atendimento para aquela 262 

população que já vive lá, aquela unidade ser construída lá para no futuro ser transformada em 263 

Unidade de Saúde da região estaria de acordo, mas uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) lá 264 

não funcionaria pois é o fim da rua, deveria ser construída perto do Ceasa onde favoreceria uma 265 

população mais ampla. O Sr. Joaquim disse que fica preocupado com a construção de novas 266 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) sendo que a ultima construída a um ano ainda não foi 267 

inaugurada, acha que deveria resolver um problema primeiro para depois se discutir outros projetos e 268 

ampliações que são necessárias, mas é preciso colocar primeiro a Unidade de Pronto Atendimento 269 

(UPA) do Veneza para funcionar e não se vê e não se percebe possibilidade e não tem nem prazo 270 

para inaugurar, disse que foi solicitado o número do projeto, que não foi fornecido, para gestionar o 271 

Governo Federal para liberação de recursos para equipar essa Unidade de Pronto Atendimento 272 

(UPA) e ela poder ser inaugurada, se colocou a disposição para ajudar neste e em outros projetos. O 273 

Vereador Vanderlei Augusto dos Anjos solicitou se não haveria a possibilidade de antecipar o 274 

processo licitatório da construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região do Santa Cruz 275 

para dois mil e catorze porque a região necessita de agilidade na construção desta Unidade de 276 

Pronto Atendimento (UPA). O Sr. Reginaldo Andrade disse que o número do processo é só entrar na 277 

pagina do Ministério da Saúde que tem o número, afirmou que a obra não tem um ano que está 278 

pronta foi entregue em vinte de maio e no dia vinte e oito de maio foi encaminhado esse documento 279 

ao Ministério da Saúde que não tem a pratica de demorar repasse de recursos, estranhamente nesse 280 

caso está atrasado, hoje foi feito contato com o responsável do Ministério e ele visualizou a liberação 281 

do repasse do recurso, quanto a deterioração da obra estão acontecendo supervalorização das 282 

fissuras que foram encontradas isso é facilmente concertado, o que houve lá foram vandalismo, 283 

foram trocadas vinte e três telhas pela construtora porque foram jogadas pedras no telhado, 284 

posteriormente houve quatro furos com talhadeiras o que caracterizou como vandalismo e foi feito 285 

um boletim de ocorrência, a construtora prontamente nos atendeu e assim que vier os quinhentos mil 286 

estaremos contratando o pessoal e equipamentos para disponibilizar os serviços, Sr. Izoel a 287 

construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sanga Funda está contemplada na Lei 288 

Orçamentária a Secretaria Municipal de Saúde não tomou a decisão sozinha de fazer essa Unidade 289 

de Pronto Atendimento (UPA) a discussão passou de alguma forma pelo Conselho, se está na Lei de 290 



Diretrizes Orçamentárias (LDO) isso tudo foi discutido e não se está estimando fazer um projeto, está 291 

tudo pronto e com o parecer da construtora que fez os projetos complementares o valor da obra é de 292 

três milhões quatrocentos e catorze mil reais, o projeto está implantado no terreno pronto para iniciar 293 

a licitação, porém, depende da contrapartida que é de dois milhões e catorze mil reais, não se está 294 

aqui discutindo que vai fazer um projeto, na Secretaria tem duas caixas dos projetos que estão 295 

aprovados, se o Senhor quiser pode passar lá para ver, é preciso tomar uma decisão a ideia da 296 

Secretaria é de dar continuidade no projeto ou o Conselho toma uma posição de mandar parar o 297 

projeto e devolver o dinheiro para o Ministério da Saúde e não licitamos mais esse ano e ai vamos 298 

partir para a Angra dos Reis já que a comunidade de lá está querendo, e quanto a querer transformar 299 

ela em uma Unidade Básica não existe essa possibilidade os projetos foram analisados pelo técnicos 300 

do Ministério para ser construída uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e agora nós já estamos 301 

passados do tempo de se discutir o Sanga Funda. O Sr. Izoel solicitou uma copia do projeto de 302 

construção do Sanga Funda. O Sr. Reginaldo Andrade disse que como é muita coisa pode fornecer 303 

pelo menos a planta baixa e algumas projeções para que se tenha conhecimento do projeto e dar os 304 

encaminhamentos porque se precisa de uma definição. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que a 305 

construção foi aprovada pelo Conselho mas aonde vai ser construído isso não cabe ao Conselho e 306 

não foi discutido isso nenhuma obra o Conselho discute a sua localização. Foi feita uma verificação 307 

de quórum contando com a presença de dezesseis Conselheiros. 3. Expediente Interno. 4. 308 

Ordem do Dia. 4.1 Para deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar sobre o Plano Diretor do 309 

Hospital Universitário. O Sr. Allan Araújo disse que está garantido para dois mil e catorze os sete 310 

milhões para a Unidade Materno Infantil, garantido para dois mil e treze dois mil e catorze já 311 

garantidos quase trinta milhões de reais, o pronto socorro e algumas outras áreas estão sendo 312 

discutidas com o Governo do Estado. A Sra. Palmira Rangel sugere que o Plano seja apresentado ao 313 

Conselho Estadual de Saúde solicitando o apoio do Conselho. Foi colocado em votação e por 314 

dezesseis votos favoráveis foi aprovado o Plano Diretor do Hospital Universitário do Oeste do 315 

Paraná - HUOP dois mil e treze dois mil e dezessete. 4.1.2) Eleger representante deste 316 

Conselho para participar do Comitê Gestor Regional de Atenção às Urgências (CONSAMU). 317 

Foi colocado em votação e por quinze votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 318 

abstenção foi aprovado que o Sr. José Alvanir Quevedo de Oliveira e a Sra. Gladys Mari 319 

Rodrigues para representarem o Conselho Municipal de Saúde para o Comitê Gestor Regional 320 

de Atenção às Urgências – CONSAMU. 4.1.3) Discutir e deliberar sobre as Propostas das 321 

Conferências Locais de Saúde e Conselhos Locais de Saúde. Foi colocado em votação e por 322 

treze votos favoráveis foi aprovado que as propostas das Conferências Locais de Saúde e 323 

Conselhos Locais de Saúde sejam homologadas na forma de Resoluções pelo Conselho 324 

Municipal de Saúde e que seja feito um levantamento das propostas dos Conselhos Locais de 325 

Saúde e verificando se estão contempladas ou onde se encaixam no Plano Municipal de 326 

Saúde. Foi colocada em votação a prorrogação da reunião por mais trinta minutos e com oito 327 

votos favoráveis e três contrários a prorrogação foi encerrada a reunião por falta de quórum. 328 

5) Destaque das Comissões.Foi encerrada a reunião e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente 329 

ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal 330 

de Saúde, assinada. Cascavel, vinte e três de setembro de dois mil e treze. 331 

 332 

 333 

 334 

 335 

       Antonio Vieira Martins  Palmira Aparecida Soares Rangel           Mara Lúcia R. Zacchi 336 

       Presidente do Conselho                 Vice-Presidente do Conselho              1º Secretária do Conselho 337 

          Municipal de Saúde                          Municipal de Saúde      Municipal de Saúde 338 

 339 

 340 

 341 

 342 

 343 

 344 

 345 

João Maria de Oliveira Lima     João Luiz Noleto Meira 346 

            2ª Secretário do Conselho                                           Secretário Executivo do Conselho  347 

               Municipal de Cascavel                                               Municipal de Saúde  348 


