
Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2013 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dois 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: 2. Discussão Temática: 3. Expediente Interno. 4.1 Para deliberação: 4.1.1) 5 

Discutir e deliberar sobre a UPA do Jardim Veneza. 4.1.2) Discutir e deliberar sobre o 6 

CETRAD. 4.1.3) Discutir e deliberar sobre o Contrato e Organização para a prestação de 7 

serviço de pediatria em Cascavel. 4.1.4) Discutir e deliberar sobre a falta de leitos do Sistema 8 

Único de Saúde (SUS) em Cascavel. 4.1.5) Discutir e deliberar sobre o horário de atendimento 9 

nos serviços de Saúde e a falta de profissionais. 4.1.6) Discutir e deliberar sobre o Plano 10 

Plurianual – PPA 2014-2017. 4.1.7) Discutir e deliberar sobre o Relatório Final da 11ª 11 

Conferência Municipal de Saúde de Cascavel. 4.1.8) Eleger representante deste Conselho para 12 

participar do Comitê Gestor Regional de Atenção às Urgências (CONSAMU). 4.1.9) Discutir e 13 

deliberar sobre os Projetos do HUOP 2014/2020.5) Destaque das Comissões. O Sr. Antonio 14 

Vieira Martins iniciou a reunião às dezoito horas fazendo uma verificação de quórum com vinte e um 15 

Conselheiros presentes. Item 1) Informes Gerais: A Sra. Palmira Rangel informou que no dia quatro ou 16 

cinco de outubro acontecerá o dia de mobilização da Saúde mais Dez, será uma mobilização a nível de 17 

Cascavel para discussão dos dez por cento a mais da Saúde. 2. Discussão Temática: 3. Expediente 18 

Interno. 4.1 Para deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar sobre a UPA do Jardim Veneza. O Sr. 19 

Reginaldo Andrade disse que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza teve a sua 20 

conclusão no final do mês de maio, fizemos o certificado de recebimento da obra e encaminhamos 21 

ao Ministério da Saúde para repasse de quinhentos mil reais para a compra de móveis e 22 

equipamentos, esperava-se que esses recursos seriam liberados em torno de trinta dias, porém não 23 

foram liberados, depois de muitos contatos o Arquiteto Carlos falou com o responsável pelo Fundo 24 

Nacional que disse estar tudo pronto para a liberação o que esperamos acontecer nos próximos dias. 25 

Depois da liberação dos recursos serão no mínimo uns trinta dias para aquisição e instalação dos 26 

equipamentos, a estimativa que teria para estruturação dessa unidade seria de cento e setenta 27 

servidores divididos em diversas categorias com uma folha estimada em seiscentos e sessenta e 28 

cinco mil reais, o grande volume seria no quantitativo de médicos seria quinze médicos de quarenta 29 

horas para formar as escalas e mais adiante cinco ortopedistas para uma escala de vinte quatro 30 

horas com um plantão de ortopedia. Algumas categorias ainda dependem de concurso no caso dos 31 

médicos foram chamados cinquenta e quatro médicos entre dois concursos sendo que doze deles 32 

foram contratados e um já pediu exoneração, estamos fazendo e licitação para contratar a empresa 33 

que vai elaborar o novo concurso e nesse intervalo com a possibilidade se necessário poderá ser 34 

feito um contrato de chamamento público para a contratação emergencial, há na Lei essa 35 

possibilidade da contratação de empresas que prestariam serviços durante pelo menos seis meses 36 

até que se realizasse o Concurso Público. 4.1.3) Discutir e deliberar sobre o Contrato e 37 

Organização para a prestação de serviço de pediatria em Cascavel. O Sr. Reginaldo Andrade 38 

disse que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pediatria já a algum tempo está com 39 

dificuldades de estrutura, conversando com os pediatras alguns relatavam que nesses dois anos que 40 

a pediatria está lá houve uma duplicação no número de atendimentos, com essa centralização houve 41 

uma melhora na escala, com o passar do tempo essa estrutura foi se comprometendo se 42 

desgastando em especial em função do telhado, houve infiltrações e uma demanda muito maior de 43 

carga elétrica que as instalações muito antigas não suportam, com a estrutura de desgastando muito 44 

e a procura aumentou muito por aquela unidade com o número de permanência de pacientes 45 

também aumentou muito e toda essa sobrecarga foi muito bem visualizada e agora mais 46 

recentemente com a aquisição por parte do grupo do Hospital Salete tivemos um contato com o Dr. 47 

Rogério que é o Diretor ele nos colocou que é ideia do hospital construir ali naquele espaço uma Ala 48 

Pediátrica e isso inviabilizaria a permanência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pediatria 49 

naquele espaço e não só por isso, porque toda a estruturação que ele vai ter que fazer passa pela 50 

abertura do Pronto Socorro que seria exatamente ali na porta de entrada da Pediatria e traria um 51 

transtorno muito grande para ele readequar todo esse serviço dentro daquela estrutura e se a 52 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) permanecesse ele ficaria inviabilizado de ter a Ala Pediátrica, 53 

nessa organização toda nós não permanecendo ali não nos passou pela cabeça que voltasse a 54 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pediatria junto com a Clínica essa hipótese foi totalmente 55 

descartada tecnicamente porque isso traria de novo a dificuldade das escalas, então isso foi 56 

descartado, restou a possibilidade de aproveitar os três prédios das Unidades de Pronto Atendimento 57 

(UPAs) em discussão com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde encontramos a 58 



possibilidade tecnicamente viável seria a transferência da Pediatria para a Unidade de Pronto 59 

Atendimento (UPA) do Brasília e a realocação dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento 60 

(UPA) do Brasília junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza e ai gradativamente ir 61 

incorporando outros profissionais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza para que ele 62 

pudesse ter a sua capacidade plena aproveitada como é o caso da ortopedia que não teríamos 63 

condição de fazer isso imediatamenteporque isso depende do Concurso, outra situação que levou a 64 

essa análise toda passa pelo repasse de custeio são cento e setenta e cinco mil reais que teremos 65 

quando da habilitação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza a partir do inicio de 66 

funcionamento esse recurso passa vir para o Fundo Municipal para custear o funcionamento da 67 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza e no futuro há a possibilidade de certificar essa 68 

unidade no chamado Certificação de Qualidade, podendo vir então mais cento e vinte e cinco mil 69 

reais, chegando no futuro a um repasse de trezentos mil reais para a Unidade de Pronto Atendimento 70 

(UPA) do Veneza, seria mantido então as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) clinicas em 71 

funcionamento bem como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pediatria também em pleno 72 

funcionamento, essa decisão passa por reorganizar todos esses serviços há uma necessidade de 73 

fazer toda essa mudança para que se possa dar uma condição de assistência dentro desse três 74 

prédios públicos que daria uma situação satisfatória. O Prefeito Municipal de Cascavel Sr. Edgar 75 

Bueno disse que participou da reunião do Conselho porque há algumas questões importantes que 76 

deverão ser tomadas decisões urgentes e por isso é importante posicionar quais são as intenções do 77 

Município, disse que quando foi feita a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dois foi 78 

tomadas algumas providências e uma delas foi a criação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 79 

Pediatria e o resultado foi fantástico no começo todos elogiavam aquela atitude, o tempo foi 80 

passando e as queixas começaram, as reclamações, então começamos a prestar atenção, hoje é 81 

pago um aluguel de onze mil reais e na última conversa que tivemos com o Dr. Mauro foi oferecido o 82 

dobro e até adiantaríamos o aluguel para que ele pudesse reformar essa parte que ficaria com o 83 

Município desde que ele ampliasse o espaço que nós precisássemos, quando houve o anúncio da 84 

venda do Hospital Santa Catarina tivemos que imediatamente começar a analisar para ver quais 85 

eram as atitudes que o Município poderia tomar, então surgiram algumas ideias e dentre elas foi de 86 

levar a Pediatria para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dois que teria trinta leitos e a Unidade 87 

de Pronto Atendimento (UPA) dois seria levada para o Veneza que já é uma obra pronta que o 88 

Governo Federal deixou de repassar quinhentos mil reais, pensamos em adiantar o dinheiro mas o 89 

Ministério da Saúde depois não aprovaria as contas daquela obra então tem que aguardar mesmo, 90 

achamos que fica viável, em contra partida para a Região Norte disse estar propenso a abrir uma 91 

licitação para a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sanga Funda, quer ouvir o 92 

Conselho e seria dado andamento nas providências necessárias para a mudança e também para a 93 

licitação do Sanga Funda, disse que com o novo Hospital não tem como fazer um contrato com eles 94 

e não da para alugar qualquer prédio que não tenha uma adequação apropriada para tratamento de 95 

saúde. A Sra. Palmira Rangel disse que a Pediatria não pode ficar onde está e que pelo que 96 

entendeu ela vai para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dois e esta vai para o Veneza, 97 

comentou que os trinta leitos na Pediatria lá é um pronto atendimento e não um Hospital de 98 

internação e se o dinheiro do Governo Federal não vier em trinta dias o que vai ser feito, disse que 99 

está preocupada com a estruturação da atenção básica para não acontecer de uma criança com 100 

febre hoje e amanhã depois precise de um atendimento especializado, quanto a Pediatria ir para o 101 

Brasília já está consumado e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dois passar para o Veneza já 102 

está consumado, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sanga Funda se não tem 103 

funcionários nem para as três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que já tem se falta cento e 104 

setenta funcionários para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza de onde vai tirar 105 

funcionários para mais uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tem que dar atenção nas 106 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)  para pronto atendimento e não para internação. O Sr. Luiz 107 

Lançanova perguntou sobre os outros profissionais que necessitam para abrir uma Unidade de 108 

Pronto Atendimento (UPA) só se fala em médicos e as outras áreas quando serão chamados, 109 

segunda questão o Prefeito disse que quer ouvir esse Conselho, porém não só ouvir mas seguir os 110 

direcionamentos que são dados por esse Conselho porque essa plenária é representativa da 111 

sociedade civil organizada que diz o que a população precisa e necessita, então esse Conselho não 112 

deve ser só ouvido mas levado em consideração e isso não tem acontecido nas últimas reuniões, 113 

disse que se acontecerem novas manobras para quebrarem as funções deste Conselho solicita a 114 

uma Assessoria Jurídica para o encaminhamento deste Conselho para que não se tenha mais 115 

problemas em relação a funcionalismo ou funcionalidade, disse que é impossível hoje o Prefeito ter 116 



governabilidade por não ter dinheiro e que o Conselho e Legislativo tem que ser parceiros para o 117 

melhor para Cascavel. O Sr. José Quevedo disse que está preocupado com a Unidade de Pronto 118 

Atendimento (UPA) e como vai ficar a situação da construtora que pelo jeito a Prefeitura já pagou e 119 

tem muitos problemas na estrutura da obra e gostaria que o Sr. Reginaldo explicasse, disse que 120 

trinta leitos emergencialmente é válido, mas está na hora de Cascavel ter um Hospital Pediátrico 121 

localizado em uma área central da cidade que poderia ser no local do antigo Laboratório, indaga se 122 

não daria para mudar de local o Centro Especializado de Doenças Infecto Parasitárias (CEDIP) e 123 

ampliar os serviços da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tancredo. O Sr. Laerson Matias 124 

disse que parece que agora vai se discutir Saúde porque até agora a administração estava 125 

enrolando, porque estava claro que não dava para inaugurar a Unidade de Pronto Atendimento 126 

(UPA) Veneza agora, estava claro que tinha que sair a Pediatria do Santa Catarina ou não se poderia 127 

prever isso, estava na cara, disse que há mais de três meses vinha propondo isso no Conselho mas 128 

a administração não tinha decido do palanque ainda aparentemente e a oposição fica falando cadê o 129 

Hospital da Zona Norte cadê a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) três que ia inaugurar no início 130 

do ano que bom que acabou isso, peço aos Conselheiros que vamos virar o disco porque na Saúde 131 

a administração está começando hoje e esta é a melhor alternativa que sobra para a administração 132 

de Cascavel diante das dificuldades financeiras que tem, orçamentárias e de recursos humanos, vai 133 

penalizar a zona norte vai criar um problema politico enorme na zona norte eleitoralmente vai ser 134 

ruim para administração mas para o Município não tem alternativa, indaga sobre a verba que viria 135 

para manutenção com essa mudança o Município continuaria recebendo a verba que viria para a 136 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) três, disse que os concursos quando termina um já tem que 137 

programar outro pelo problema dos médicos não assumirem, obviamente vamos ter que fazer o 138 

contrato temporário e dar dinheiro para médico do setor privado de novo e obviamente a gente não 139 

tem como negar se não vai deixar a população sem ser atendida e melhor saber que vai ter alguém 140 

atendendo do que deixar de ser atendida e morrendo sozinha, defende que aprove essa proposta 141 

mas que imediatamente saia o concurso e se for fazer o contrato com médico principalmente 142 

ortopedista, alguns que só trabalham por dinheiro tem que fazer o concurso mesmo para eles irem 143 

trabalhar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não ficar com esse plantão à distância que não 144 

atende quase ninguém, disse ao Prefeito que todas às vezes que for tomar uma decisão importante 145 

na Saúde que traga para o Conselho que vai apoiar todas as medidas que forem ajudar a Saúde 146 

pública da cidade, seria contra construir a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Veneza um 147 

lugar que é de difícil acesso. O Sr. Benedito Monteiro disse que lamenta a construção de Unidade de 148 

Pronto Atendimento (UPA) e implantar Pediatria enquanto está com um pedido de raio-x e dizem que 149 

não tem cota, disse que tem problemas de saúde na família e até quando vai ter que esperar esse 150 

atendimento, quantos vão ter que morrer ainda, até quando. O Prefeito Municipal de Cascavel Sr. 151 

Edgar Bueno disse que o Município não estava ali para manobra apenas para conversar e dizer o 152 

nosso limite é esse, se tem alguém que tem outras soluções para se buscar algo mais, algo melhor 153 

outros recursos, se disse que tem que se arrecadar mais e é verdade porque o Município tem a 154 

obrigação Constitucional de colocar quinze por cento na Saúde, só que já estão sendo investidos 155 

mais que o dobro, ou seja, trinta e um por cento, Educação mais Saúde já deu sessenta por cento, e 156 

o resto da cidade como é que faz se tivéssemos arrecadação maior como outros municípios esses 157 

trinta e um por cento representariam muito mais do que é hoje, se procurar hoje nos trezentos e 158 

noventa e nove municípios do Paraná não vão encontrar um sequer que invista mais que Cascavel, o 159 

que precisamos é encontrar um caminho para otimizar o que fazer com esses trinta e um por cento, 160 

qualquer sugestão que faça com que atenda melhor a população com economia vai dar para atender 161 

mais gente. Disse que houve um equivoco quando estava falando dos cem leitos do Sistema Único 162 

de Saúde (SUS) no Santa Catarina e que vão ser trinta leitos para pediatria, mas também temos que 163 

ter de vinte a trinta leitos, não é o nosso papel que também não é o da Unidade de Pronto 164 

Atendimento (UPA) um que às vezes se passa por lá e tem vinte internados, mas, o que se vai fazer 165 

com eles vai jogar todos eles na rua indaga, ele chega é solicitado o internamento é feito o clique ai 166 

passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias e isso vai aumentando quando se vê temos vinte, vinte 167 

e cinco, vinte e seis já houve lá, porque isso sobra para o Município,se não for encontrada a vaga 168 

para o internamento o que se pode fazer com o paciente, mandar ele de volta para casa ou dar um 169 

atendimento mesmo que seja no corredor, lá não é para internar ninguém mas não tem jeito passa lá 170 

para quantos tem e não tem saída, ou arrumamos os leitos pretendidos e que possa atender a 171 

população ou vamos continuar com isso, não é obrigação do Município que também não está 172 

preparado para isso mas está ali é um paciente é um cidadão que precisa ser atendido e precisamos 173 

cuidar dele enquanto não arrumar o leito ele vai ficar lá. Disse que se lembra quando fecharam o 174 



Hospital São Marcos o Governo Federal transferia para Cascavel em torno de duzentos e sessenta a 175 

trezentos mil reais por mês para cuidar das pessoas que estavam internadas, a politica mudou agora 176 

não querem ninguém mais confinado, sobrou tudo para o Município e o Governo Federal não 177 

mandou mais nem um centavo, quanto a tirar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediatria em 178 

trinta dias ou não, só vai acontecer quando se encontrar uma condição adequada para isso, mesmo 179 

que precise se garantir na justiça trinta, quarenta e cinco sessenta dias para que encontre uma 180 

solução apropriada, sobre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sanga Funda disse que 181 

houve uma discussão sobre isso mas que esta disposto a ouvir o Conselho novamente se mostrar 182 

que é melhor em outro lugar pode se reverter isso não tem problema nenhum, só que já estamos 183 

reservando uma verba e já temos uma verba a disposição do Governo Federal para construir uma 184 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de mil e quinhentos metros quadrados que vai custar três 185 

milhões quatrocentos e dezessete mil reais, lembrando que quando foi inventado o Pronto 186 

Atendimento Continuado (PAC) um e depois o dois foi ouvida a população que não tinha Saúde 187 

publica depois das dez da noite e nos domingos também e isso tudo requer mais funcionários mais 188 

servidores mais médicos, disse que quando voltou em dois mil e nove havia médicos que faziam 189 

quinze horas por semana, imediatamente foi aberto um concurso para quarenta horas com o salário 190 

bruto sendo mais de treze mil reais é o salário que esta sendo paga para cento e vinte e oito 191 

médicos, muitos que são chamados não assumem o concurso por vários motivos, foi autorizado a 192 

realização de novo concurso para vários cargos não só para médicos, são sete mil duzentos e 193 

dezessete servidores públicos mas todo dia tem que estar contratando mais gente, por causa da 194 

ação popular que entraram, que é uma questão muito mais politica do que administrativa vamos 195 

buscar na justiça para que ela possa rever essa posição e a gente possa trabalhar livremente e não 196 

deixar o Município engessado sem condição nenhuma de dar gratificação nenhuma para nossos 197 

servidores concursados que tem uma função de responsabilidade e precisam ganhar e não estão 198 

ganhando mais a partir dessa ação popular. Continuou dizendo que não quer tomar decisão sozinho, 199 

o que mais quer é administrar da melhor forma os trinta e um por cento, tem que ver se tem um 200 

mecanismo para aumentar a arrecadação, mas toda vez que se fala em arrecadar mais doe no bolso 201 

do contribuinte e a própria sociedade que exige que se arrecade mais não aceita que se arrecade 202 

mais porque alguém vai ter que pagar mais, aquele problema que tivemos no inicio do ano e que já 203 

resolvemos centenas de municípios do Paraná estão começando a fazer aquilo que nós já fizemos, 204 

por isso vamos inaugurar oito creches a partir do dia nove com gente já contratada e cinco que estão 205 

em construção que inaugura em janeiro. A Sra. Maria do Morumbi disse que se já é difícil ir na 206 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dois imagina no Veneza para quem mora no Brasília, 207 

Floresta, Brasmadeira, Interlagos, Tarumã, como essas pessoas vão para lá se nem linha de ônibus 208 

tem. O Prefeito Municipal de Cascavel Sr. Edgar Bueno disse que isso é uma grande preocupação é 209 

verdade isso que a senhora está dizendo, mas tudo no seu tempo tem um projeto de hospital para a 210 

região norte, a primeira intenção é fazer tudo junto, mas a primeira parte é fazer um Hospital 211 

Pediátrico e na sequência, porque não vai dar para fazer tudo junto, fazer o hospital da Zona Norte 212 

que foi planejado e comprometido ele vai sair e deve começar pela Pediatria e essa Unidade de 213 

Pronto Atendimento (UPA) do Sanga Funda que poderá se os estudos comprovarem poderá até 214 

mudar de local desde que atenda melhor a população, continuou dizendo que realmente é difícil ir na 215 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza e estão pensando como fazer uma linha mais 216 

direta que a população sabe que chegando ali tem um meio de transporte mais eficiente ou mais 217 

rápido para poder fazer essa travessia. O Sr. Reginaldo Andrade disse que não foram chamados só 218 

médicos, foram abertas algumas unidades na parte da tarde e na próxima semana deveram abrir 219 

mais duas e até o final do mês mais uma, foram chamados trinta técnicos de enfermagem, trinta 220 

zeladoras, agentes administrativos, ainda vão se chamados dez agentes de endemias, dois 221 

administrativos, um bioquímico, um farmacêutico, quatro atendentes de serviços de saúde, agente 222 

comunitário de saúde, dois motoristas e enfermeiro, para as Unidades de Pronto Atendimento 223 

(UPAs) são precisos quinze médicos e cinco ortopedistas então sobram cento e cinquenta 224 

profissionais de outas categorias foi feita referência ao médico porque há uma dificuldade 225 

momentânea estaria na falta de concurso para o médico, quanto ao credenciamento da Unidade de 226 

Pronto Atendimento (UPA) se trabalha com uma lógica de atenção primária em saúde não há recurso 227 

destacado para essa finalidade, quando da implantação da politica colocava uma Unidade de Pronto 228 

Atendimento (UPA) para cada trezentos mil habitantes, naquele momento se pretendia habilitar as 229 

duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que havia e construir a Unidade de Pronto 230 

Atendimento (UPA) do Veneza como uma terceira credenciada só que essa politica não foi avante no 231 

Ministério da Saúde, foi optado para destinar recursos para construir unidades novas e essa isca foi 232 



jogada para os municípios como um atrativo como fonte de financiamento e Cascavel se habilitou 233 

para a construção de três novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) agora com essa mudança 234 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Brasília para o Veneza com poucos acréscimos, 235 

quando da construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sanga Funda se tivermos uma 236 

condição satisfatória de talvez seja possível se trabalhar com três clínicos nas três futuras Unidades 237 

de Pronto Atendimento (UPAs) esse é o projeto para a construção da Unidade de Pronto 238 

Atendimento (UPA) do Veneza e do Sanga Funda, o atrativo de se construir unidades novas foi o 239 

atrativo de se ter o financiamento, os cento e setenta e cinco mil que virão pela habilitação da 240 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza poderá ser investido na folha e trazer um menor 241 

impacto e uma diminuição de gasto com pessoal, no futuro teríamos a construção de uma unidade 242 

no Angra dos Reis, no futuro talvez trabalhar com uma especificação para uma dessas Unidades de 243 

Pronto Atendimento (UPAs) talvez especializada em Psiquiatria, talvez uma situação que pudesse 244 

dar sustentação para que pudesse haver uma quinta Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quatro 245 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) seria o extremo, mas ainda tem que se consolidar a a 246 

questão da disponibilização de leitos que com o retorno do santa Catarina nos dará uma melhora 247 

talvez não ainda uma situação de satisfação, estamos contando com as projeções do Hospital 248 

Universitário conseguir sua ampliação para que os pacientes possam sair, porque se os pacientes 249 

não saírem das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) vamos ter que colocar um quarto médico 250 

um rotineiro de manhã. O Sr. Laerson Matias disse que dentro da situação atual com o Hospital 251 

Santa Catarina querendo que a Pediatria saia e havendo essas mudanças a Região Norte vai ficar 252 

mais desassistida, será que não tem um terreno na Zona Norte que poderia facilitar o acesso da 253 

Zona Norte inteira em um local em que houvesse a única Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 254 

Pediátrica lá na Zona Norte prevista na reorganização da saúde, disse que não concorda que a 255 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) três fosse no Veneza, mas ela está no Veneza e a Unidade 256 

de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte está prevista para o Sanga Funda isso é relevante não 257 

é parar o projeto mas sim ver se não tem uma alternativa com um local mais centralizado e de mais 258 

fácil acesso para ser a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte, faz a proposta que se 259 

aprove o projeto mas que se possa estar avaliando a localização da nova Unidade de Pronto 260 

Atendimento (UPA) que está prevista para o Sanga Funda e se tiver um outro local se possa estar 261 

discutindo com as lideranças da Zona Norte. Continuou dizendo que quando o Prefeito fala em uma 262 

reunião do Conselho que vai fazer um ato já é formalizar, disse que defende que seja aprovada a 263 

proposta do Prefeito, propõe para a próxima reunião discutir o Sanga Funda, porque se sabe que a 264 

Região Norte vão se revoltar vão tentar de qualquer forma impedir fecha a Unidade de Pronto 265 

Atendimento (UPA) do Brasília, vão fazer uma revolução na Zona Norte e vão dizer que o Conselho 266 

que aprovou, porque se fosse para dar voto o Prefeito já tinha definido a transferência ele veio aqui 267 

porque sabe que vai levar pau da Zona Norte e quase perdeu a eleição por causa da Zona Norte 268 

teve que mentir e propor um hospital para a Zona Norte, eles estão consultando o Conselho e nós 269 

vamos aprovar porque não tem outra alternativa porque temos que pensar na saúde da população, 270 

mas temos também que rediscutir o Sanga Funda porque significa ter responsabilidade politica 271 

pública da Zona Norte, trazer o pessoal aqui e explicar que aprovamos isso, mas queremos que 272 

tenha uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Zona Norte em um lugar bem centralizado da 273 

Zona Norte para atender da mesma maneira que esta sendo atendido, não é passar a caneta em 274 

baixo de algo que já vem pronto porque querem apenas a nossa homologação, temos que decidir 275 

sim porque não tem algo diferente disso, para o Conselho assumir a bronca com a Zona Norte temos 276 

que discutir uma alternativa para eles e não os deixar abandonados para procurar o Veneza ou a 277 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) um, por isso que estou dizendo que aprovemos condicionado 278 

a rediscutir o Sanga Funda com a Zona Norte que merece o nosso respeito. O Sr. Sr. Antonio Vieira 279 

Martins disse ao Secretário de Saúde que a Secretaria Municipal de Saúde deve assumir a sua 280 

responsabilidade querem jogar a responsabilidade para o Conselho, tem que ter a responsabilidade 281 

dos dois lados, o Conselho sempre assumiu sua responsabilidade. Foi colocado em votação e por 282 

dezesseis votos favoráveis, três votos contráriosfoi aprovado que a Secretaria Municipal de 283 

Saúde realize a mudança de estrutura da UPA Pediátrica para a UPA Brasília e da estrutura da 284 

UPA Brasília para a UPA Veneza assim que os recursos do Ministério da Saúde forem 285 

disponibilizados para a conclusão da UPA Veneza. 4.1.2) Discutir e deliberar sobre o 286 

CETRAD.O Sr. Miroslau Bailak disse que o Paraná ao invés de ter quatro Centros de Recuperação 287 

para Dependentes de Álcool e Drogas (CETRAD) terá vinte e dois Centros e o Centro de Cascavel 288 

que seria referência para um quarto do Estado do Paraná será somente para a Regional de Cascavel 289 

sendo sessenta por cento para Cascavel, nesta unidade vão funcionar um Centro de Atendimento 290 



Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad III) diferenciado com uma unidade de acolhimento adulto e 291 

infantil inicialmente com quarenta vagas que estarão funcionando tão logo o estado receba esse 292 

equipamento e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP) fazer o teste 293 

seletivo para os servidores, já esta tudo encaminhado nos tratamentos finais estando agendada uma 294 

reunião do Prefeito de Cascavel com o Secretário de Saúde do Estado para bater o martelo na 295 

questão do Centro de Recuperação para Dependentes de Álcool e Drogas (CETRAD). O Sr. Laerson 296 

Matias indagou se os funcionários já não estariam sendo treinados e se os funcionários já estão 297 

contratados. O Sr. Miroslau Bailak disse que os funcionários não estão contratados, disse que por 298 

mudanças nas Portarias do Ministério da Saúde houve a necessidade de readaptarem os servidores 299 

que trabalhariam nesse equipamento e finalmente se está chegando na parte de definição, então 300 

será feito um teste seletivo direcionado para pessoas que tenham experiência na questão de Saúde 301 

Mental que será feito pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP). O 302 

Vereador Vanderlei Augusto dos Anjos disse que acha que o Centro de Recuperação para 303 

Dependentes de Álcool e Drogas (CETRAD) não começa a funcionar nesse ano, porque a Lei para 304 

cedência do prédio está na Câmara Municipal não passou pela Comissão de Saúde e depois de 305 

passar pelas Comissões vai para a fila para as votações e depois as contratações de pessoal isso só 306 

deve ocorrer no inicio de dois mil e catorze, fez uma pergunta sobre noticia lida de corte de cento e 307 

vinte e cinco mil reais se vai afetar, se aconteceu isso realmente. O Sr. Mirosalu Bailak disse que 308 

ainda estão em conversações finais e sequer aquela proposta inicial que passaria o equipamento 309 

para uso do Estado por dez ou vinte anos provavelmente não ocorrerá mais, continuará sendo um 310 

equipamento do Município de Cascavel e nem Centro de Recuperação para Dependentes de Álcool 311 

e Drogas (CETRAD) se chamará mais poderá ter uma outra denominação originada aqui do 312 

Município isso tudo está em conversação, o custeio ficará a cargo do estado do Paraná e com as 313 

mudanças nas portarias entra também uma verba Federal, então não tem como afirmar hoje como 314 

funcionará e não há corte, como está errada a noticia sobre a ultima reunião do Conselho em que foi 315 

enviado Ofício justificando a ausência, saindo a noticia no jornal que o Miroslau não deu bola para o 316 

Conselho. Foi colocado em votação e por dezesseis votos favoráveis, umvoto contrário foi 317 

aprovado que sejam retirados de pauta os itens 4.1.2 Discutir e deliberar sobre o CETRAD, 318 

4.1.4 Discutir e deliberar sobre a falta de leitos do SUS em Cascavel e 4.1.5 Discutir e deliberar 319 

sobre o horário de atendimento nos serviços de saúde e a falta de profissionais. A Sra. Sheila 320 

Vargas fez um comentário de que as receitas são sempre previstas de acordo com a provável fonte 321 

de arrecadação que são Federais, Estaduais e Municipais, a fonte Municipal é sempre calculada pela 322 

Contabilidade e repassada para as Secretarias do Município poderem se basear, informou que foi 323 

feita uma Audiência Pública como critério obrigatório exigido por Lei para discutir a questão do Plano 324 

Plurianual (PPA) e foram feitas duas alterações no documento, uma das alterações foi com relação à 325 

obra do Bairro Faculdade que estava prevista para dois mil e quinze foi solicitado que antecipasse a 326 

previsão para dois mil e catorze com os mesmos valores, com relação à Unidade de Saúde do Bairro 327 

Santa Bárbara que tem previsão de construção para dois mil e catorze houve alteração no valor de 328 

cem mil reais para seiscentos mil reais o restante do documento continua igual. Foi lido o parecer da 329 

Comissão de Orçamentos e Finanças que propõe a aprovação do Plano Plurianual (PPA) salvo 330 

alterações que possam surgir na reunião do Conselho Municipal de Saúde. Foi colocado em 331 

votação e por dezenovevotos favoráveis, nenhum voto contrárioe nenhuma abstenção foi 332 

aprovadoo Plano Plurianual dois mil e catorze dois mil e dezessete da Secretaria Municipal de 333 

Saúde de Cascavel/PR. 4.1.7) Discutir e deliberar sobre o Relatório Final da 11ª Conferência 334 

Municipal de Saúde de Cascavel. O Sr. Antonio Martins informou que durante as Pré-Conferências 335 

foram eleitos trezentos e quarenta delegados e na Conferência houve a presença de trezentos 336 

participantes, sendo cento e cinco observadores e cento e oitenta e sete delegados. Foi colocado 337 

em votação e por dezenove votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 338 

aprovadoo Relatório Final da Décima Primeira Conferência Municipal de Saúde de 339 

Cascavel/PR. 4.1.8) Eleger representante deste Conselho para participar do Comitê Gestor 340 

Regional de Atenção às Urgências (CONSAMU). Foi colocado em votação e por quinze votos 341 

favoráveis, foi aprovado que seja retirado de pauta o item 4.1.8) Eleger representante deste 342 

Conselho para participar do Comitê Gestor Regional de Atenção às Urgências (CONSAMU). 343 

4.1.9) Discutir e deliberar sobre os Projetos do HUOP 2014/2020. O Sr. Allan Araújo disse que o 344 

projeto dois mil e treze dois mil e catorze já contempla no orçamento a Unidade de Queimados onde 345 

vai fazer a ampliação de mais vinte consultórios do ambulatório vigente e a construção da Ala do 346 

Setor de Queimados, são sete milhões e meio que já estão garantidos para esse ano faltando 347 

somente os projetos complementares que já foram entregues e estamos aguardando somente a 348 



liberação, outra parte do projeto é a ampliação do Pronto Socorro que vai ser expandido para onde 349 

está hoje o Curso de Medicina e onde hoje está o prédio administrativo, o Governo do Estado já 350 

disponibilizou para dois mil e catorze dez milhões de reais para a construção da Unidade Materno 351 

Infantil, está no projeto à construção de um Heliporto, o Prédio de Laboratório que deverá ser um 352 

anexo dentro do Hospital, há os projetos que são para dois mil e quinze dois mil e vinte, é previsto 353 

que se tenha um grande laboratório inclusive com exames complementares, há a previsão de uma 354 

casa de apoio para os usuários do Hospital Universitário, haverá um espaço onde gostaria de levar a 355 

Secretaria Municipal de Saúde, uma Unidade Básica de Saúde, Instituto Médico Legal, Décima 356 

Regional, Secretaria do Estado de Segurança, tudo isso já está no Plano Diretor. Disse que aumento 357 

das instalações agrega a possibilidade de ampliar o ensino e formação de profissionais, o Hospital 358 

Universitário não tem outra solução que não seja a ampliação das unidades que vão trazer junto à 359 

luta por recursos humanos, custeio e equipamentos, entregamos um montante de vinte sete milhões 360 

de reais em projetos para o Governo do estado, junto ao Governo Federal já cadastramos treze 361 

milhões oitocentos e quarenta e cinco mil reais e esperamos até fevereiro do ano que vem uma 362 

ressonância nuclear magnética, tomógrafo novo, sete milhões de reais de investimento geral em 363 

equipamentos e um projeto de tecnologia em informação e equipamento de energia para o Hospital 364 

Universitário, temos para dois mil e treze dois mil e catorze totalizando vinte e um milhões de reais 365 

em investimentos no Hospital Universitário, estaremos atrás com asses projetos para que se possa 366 

executar inclusive na totalidade. Isso não é um projeto do Hospital Universitário foi um Plano Diretor 367 

que contou com a participação do Conselho de Saúde, Decima regional, Prefeitura Municipal, disse 368 

que espera que a luta de tudo isso seja de cada um. Foi colocado em votação e por quinze votos 369 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovadoque o Conselho 370 

Municipal de Saúde de Cascavel manifeste apoio aos Projetos apresentados pelo Hospital 371 

Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) para dois mil e catorze dois mil e vinte 372 

reconhecendo a importância para Cascavel e região. 5) Destaque das Comissões. Foi 373 

encerrada a reunião e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 374 

por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, 375 

doisde setembro de dois mil e treze. 376 
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