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APRESENTAÇÃO
Este relatório versa sobre o encerramento dos trabalhos da Comissão Especial designada
pela Portaria n. 189/2019, conforme Requerimento n. 765/2019, aprovado pelo Plenário
na sessão ordinária do dia 14 de maio de 2019 pela Câmara Municipal de Maringá. Esta
Comissão visa a analisar as condições orçamentárias e financeiras de que dispõe o estado
para a construção do Hospital da Criança em Maringá, apurar o andamento dos processos
administrativos direcionados à consecução dessa finalidade e propor as medidas de
caráter legislativo ou administrativo que se fizerem necessárias para viabilizar a execução
da obra.
Esperamos que este relatório possa auxiliar a votação dos parlamentares da Câmara
Municipal de Maringá, além de demonstrar o cuidado que esta CE efetuou durante a
condução de seus trabalhos.

ODAIR DE OLIVEIRA LIMA| Presidente
FLÁVIO MANTOVANI | Membro
BELINO BRAVIN FILHO | Membro
DR. JAMAL FARES | Membro
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | Membro – In Memorian
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1. FORMAÇÃO DA COMISSÃO
A proposta para a constituição da Comissão Especial surgiu por intermédio do
Requerimento n. 765/2019, com o teor reproduzido abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

REQUERIMENTO Nº 765/2019
Maringá, 03 de maio de 2019.
Senhor Presidente:
Os Vereadores adiante nomeados, no uso de suas atribuições regimentais,
requerem à Mesa seja constituída uma COMISSÃO ESPECIAL, composta de 05 (cinco)
membros, para analisar as condições orçamentárias e financeiras de que dispõe o estado para a
construção do Hospital da Criança em Maringá, apurar o andamento dos processos
administrativos direcionados à consecução dessa finalidade e propor as medidas de caráter
legislativo ou administrativo que se fizerem necessárias para viabilizar a execução da obra.
Atenciosamente, Vereador Odair de Oliveira Lima, 1.° Signatário.
Plenário Vereador Ulisses Bruder.
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Em seguida, a presidência da casa baixou a portaria n. 189/2019, com o teor
reproduzido abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

PORTARIA Nº 189/2019
O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maringá, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E:

DESIGNAR uma COMISSÃO ESPECIAL, composta pelos Vereadores
abaixo relacionados, para analisar as condições orçamentárias e financeiras de que dispõe o estado
para a construção do Hospital da Criança em Maringá, apurar o andamento dos processos
administrativos direcionados à consecução dessa finalidade e propor as medidas de caráter
legislativo ou administrativo que se fizerem necessárias para viabilizar a execução da
obra, conforme Requerimento n. 765/2019, aprovado pelo Plenário na sessão ordinária do dia 14 de
maio do corrente ano.
ODAIR DE OLIVEIRA LIMA
FLÁVIO MANTOVANI
JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS
BELINO BRAVIN FILHO
Para assessorar os trabalhos da Comissão, ficam designados os servidores
integrantes da Seção de Comissões Permanentes da Divisão de Assistência Legislativa, com o
acompanhamento da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal.

REGISTRE-SE e AFIXE-SE.
Gabinete da Presidência, 14 de maio de 2019.

MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
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Presidente

SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO
1.º Secretário

Documento assinado eletronicamente por Mário Massao Hossokawa, Presidente, em 14/05/2019,
às 15:19, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

Documento assinado eletronicamente por Sidnei Oliveira Telles Filho, 1.º Secretário, em
14/05/2019, às 15:47, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica
informando o código verificador 0133079 e o código CRC 1714DD8A.
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2. AS ATIVIDADES, REUNIÕES E VISITAS
REALIZADAS
A Comissão Especial, que visa a analisar as condições orçamentárias e financeiras
de que dispõe o estado para a construção do Hospital da Criança em Maringá, apurar o
andamento dos processos administrativos direcionados à consecução dessa finalidade e
propor as medidas de caráter legislativo ou administrativo que se fizerem necessárias
para viabilizar a execução da obra, possui como vereadores integrantes:

Odair de Oliveira Lima
Presidente

Flávio Mantovani
Membro

Belino Bravin Filho
Membro
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Belino Bravin Filho
Membro

Chico Caiana
Membro – in memorian

Após a constituição da Comissão Especial, houve a realização da primeira reunião
da mesma, que definiu como Vereador-Presidente Odair de Oliveira Lima e Relator
Francisco Gomes dos Santos – Chico Caiana. Como houve o falecimento do Vereador
Chico Caiana antes da conclusão deste relatório e, em virtude desta não ser uma
Comissão prevista regimentalmente, optamos por não incluir um novo relator. Eis a
primeira reunião executada:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

ATA
Aos quatorze dias do mês de maio de 2019, foi instalada, em reunião iniciada às 11h38min, na
Sala da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias, a Comissão Especial designada pela
Portaria n. 189/2019, conforme Requerimento n. 765/2019, aprovado pelo Plenário na sessão
ordinária do dia 14 de maio do corrente ano pela Câmara Municipal de Maringá. Esta
Comissão visa a analisar as condições orçamentárias e financeiras de que dispõe o estado para
a construção do Hospital da Criança em Maringá, apurar o andamento dos processos
administrativos direcionados à consecução dessa finalidade e propor as medidas de caráter
legislativo ou administrativo que se fizerem necessárias para viabilizar a execução da
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obra. Comporão a Comissão os vereadores ODAIR DE OLIVEIRA LIMA, FRANCISCO
GOMES DOS SANTOS, JAMAL FARES, BELINO BRAVIN FILHO e FLÁVIO
MANTOVANI. Ficou acordado que Odair de Oliveira Lima ocuparia a Presidência; e
Francisco Gomes dos Santos, a Relatoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião em seguida, lavrando-se a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes.
ODAIR DE OLIVEIRA LIMA
Presidente
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS
Relator
BELINO BRAVIN FILHO
Membro
FLÁVIO MANTOVANI
Membro
JAMAL FARES
Membro

Foram expedidos os ofícios 307 e 319, comunicando da instituição da Comissão
Especial ao Governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Junior e à Senhora
Deisi Kusztra, Presidente da ONG Organização Mundial da Família, responsável pela
execução da obra.
Em 15 de maio de 2019 houve a primeira visita na obra do Hospital da Criança,
conforme

relatório

abaixo:
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RELATÓRIO DE VISITA - SECOM

Fotos: Marquinhos Oliveira
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O vereador Odair Fogueteiro (PHS) visitou as obras do Hospital da Criança na tarde de quartafeira (15). Ele é o presidente da comissão especial formada recentemente na Câmara de
Maringá que tem acompanhado o andamento das obras do empreendimento aguardado com
expectativa
por
toda
a
população.
Fogueteiro chegou às obras acompanhado de uma equipe de reportagem televisiva. A imprensa
maringaense de maneira geral também tem investigado o motivo pelo qual tem ocorrido
problemas com a concretização do hospital, a exemplo de um grupo de funcionários de uma
empresa terceirizada que alegou não ter recebido salários para atuar na parte das ferragens no
empreendimento.
De acordo com o vereador, em breve a Câmara receberá a visita de Deisi Kusztra, presidente
da Organização Mundial da Família (OMF), uma das defensoras do Hospital da Criança. A
OMF reúne mais de 50 países dos cinco continentes para debater ações e trocar experiências
com o foco na atenção à família e à erradicação da pobreza.
“A doutora Deisi foi uma das que lutaram para que Maringá conquistasse esse
empreendimento. Falei com ela por telefone, que se colocou à disposição para vir à Câmara e
explicar como funciona a obra do Hospital da Criança, haja vista que é uma obra totalmente
diferente, sendo toda pré-moldada. Em breve ela estará à disposição dos vereadores durante
uma
sessão”,
disse
Fogueteiro.
A Comissão Especial analisa as condições orçamentárias e financeiras que dispõe o Estado
para a construção do Hospital da Criança de Maringá. Além de Fogueteiro como presidente da
comissão, fazem parte o relator, vereador Chico Caiana (PTB), sendo membros os vereadores
Dr. Jamal (PSL), Flávio Mantovani (Cidadania) e Belino Bravin (PP).
Fonte: http://www.cmm.pr.gov.br/?inc=albumnoticia&id=3939

Já em 24 de maio mais uma reunião ocorreu na Sala da Seção de Comissões
Permanentes e Temporárias da Câmara Municipal de Maringá:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

ATA
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2019, na Sala da Seção de Comissões Permanentes
e Temporárias, reuniu-se a partir das 15h03, a Comissão Especial designada pela Portaria
n. 189/2019, conforme Requerimento n. 765/2019, aprovado pelo Plenário na sessão ordinária
do dia 14 de maio do corrente ano pela Câmara Municipal de Maringá. Esta Comissão visa
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a analisar as condições orçamentárias e financeiras de que dispõe o estado para a construção
do Hospital da Criança em Maringá, apurar o andamento dos processos administrativos
direcionados à consecução dessa finalidade e propor as medidas de caráter legislativo ou
administrativo que se fizerem necessárias para viabilizar a execução da obra. Compareceram à
presente reunião os membros ODAIR DE OLIVEIRA LIMA - Presidente e JAMAL
FARES - Membro, que chegaram às 15h03min; e FLÁVIO MANTOVANI - Relator, que
chegou às 15h23min. Como pauta da presente reunião, dois assuntos foram abordados: 1- a
possível convocação do Secretário de Fazenda do Estado do Paraná em 2018, Sr. José Luiz
Bovo, para explicar a destinação dos recursos da obra do Hospital da Criança de Maringá; 2Uma visita previamente agendada da Sra. Deisi Kustra, Presidente da Organização Mundial da
Família e que destinou recursos para a referida obra. O vereador Odair de Oliveira Lima
informou que conversou com Ex-Secretário José Luiz Bovo e o mesmo trará a documentação
com relação à liberação do recurso do Governo do Estado do Paraná destinado ao Hospital da
Criança, comprovando que houve previsão orçamentária para a obra para o ano de 2019, mas
não existe informação atualizada sobre o montante. O vereador Flávio Mantovani se mostrou
preocupado com relação a estas informações, solicitando, portanto, que houvesse uma
averiguação dos fatos, para não comprometer os trabalhos desta Comissão Especial. Sugere,
ainda, que se existem documentos comprobatórios da previsão orçamentária feita pelo então
Secretário da Fazenda, que a CE deve primeiramente avaliá-los para, posteriormente, inquirilo acerca dos mesmos. Como segundo item da pauta, o vereador Odair de Oliveira Lima
informa que, na próxima quarta-feira, dia 29 de maio de 2019, às 15h, a Sra. Deisi Kustra,
Presidente da Organização Mundial da Família, estará em Maringá para explicar o andamento
da obra e funcionamento do Hospital da Crinaça, vindo ao município apenas para esta
finalidade, expondo à CE in locu as ações que estão sendo executadas e as que estão por vir. O
vereador ainda diz que, se houver interesse por parte dos parlamentares, a Sra. Deisi
Kustra poderá vir à Maringá na semana posterior, explanando aos edis durante uma Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Maringá todo o projeto do Hospital da Criança. Colocada
em votação, os vereadores aprovaram a proposta, com a sugestão da visita ocorrer às 16h30,
em virtude de uma audiência pública que ocorrerá no Plenário da CMM na mesma data às 14h.
O vereador Odair de Oliveira Lima solicitou que os setores da Comunicação Social e da Seção
de Comissões Permanentes e Temporárias possam acompanhar a visita, pedindo que haja a
emissão de ofícios alusivos ao ato. Por fim, o vereador Flávio Mantovani sugeriu que a CE
apresentasse um Requerimento solicitando informações ao Poder Executivo, com o seguinte
teor: cópia digitalizada de toda a documentação relativa aos contratos alusivos à construção do
Hospital da Criança e, ainda, se o município detém os dados financeiros da obra, tais como
previsão orçamentária para a construção, valores oriundos do Estado, da União e da
Organização Mundial da Família; se necessário, informe, em certidão explicativa; se o
Executivo considerar interessante, que seja elaborado um oficio ao Governo do Estado do
Paraná para complementar as informações. Colocado em votação, os vereadores presentes
aprovaram o teor do Requerimento. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião
às 15h45min, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos
presentes.
ODAIR DE OLIVEIRA LIMA
Presidente
FLÁVIO MANTOVANI
Membro
JAMAL FARES
Membro
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Em virtude da realização da reunião, um requerimento foi expedido, no sentido
de

solicitar

maiores

detalhes

acerca

da

obra:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

REQUERIMENTO Nº 888/2019
Maringá, 24 de maio de 2019.
Os adiantes nomeados, Vereadores com assento à Câmara Municipal,
membros da Comissão Especial designada pela Portaria n. 189/2019, no uso de suas atribuições
regimentais, ouvido o Egrégio Plenário, requerem ao Exmo. Sr. Ulisses de Jesus Maia
Kotsifas, Prefeito Municipal, que informe a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento
público, valendo-se, se necessário, de certidão explicativa, se o Poder Executivo detém os
dados financeiros relativos à construção do Hospital da Criança no Município de Maringá, tais
como previsão orçamentária para a construção e especificação dos valores oriundos do Estado,
da União e da Organização Mundial da Família; bem como envie cópia digitalizada de toda a
documentação relativa aos contratos alusivos à construção do Hospital da Criança.
Atenciosamente, Vereadores Odair de Oliveira Lima, Francisco Gomes dos
Santos, Belino Bravin Filho, Flávio Mantovani e Jamal Ali Mohamad Abou Fares.
Plenário Vereador Ulisses Bruder.

Nota-se, ainda, que em 29 de maio uma nova visita ocorreu nas obras do Hospital
da Criança – porém agora com a presença de servidores da Câmara Municipal de Maringá
e da direção da obra:
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VISITA - SECOM

Na data de 29 de maio de 2019, às 15h, a Comissão Especial de Estudos
(CEE) designada pela Portaria n. 189/2019, conforme Requerimento n. 765/2019, aprovado
pelo Plenário na sessão ordinária do dia 14 de maio do corrente ano pela Câmara Municipal de
Maringá, realizou uma visita técnica às obras do Hospital da Criança, no terreno do antigo
aeroporto Gastão Vidigal, em Maringá-PR. Esta Comissão visa a analisar as condições
orçamentárias e financeiras de que dispõe o estado para a construção do Hospital da Criança
em Maringá, apurar o andamento dos processos administrativos direcionados à consecução
dessa finalidade e propor as medidas de caráter legislativo ou administrativo que se fizerem
necessárias para viabilizar a execução da obra.

Compareceram à visita os Vereadores Odair Fogueteiro (Presidente da
CEE), Chico Caiana (Relator), Belino Bravin Filho (Membro) e Jamal Fares (Membro).
Justificou ausência o Vereador Flávio Mantovani. Constam, ainda, na aludida visita, a presença
do corpo técnico da Câmara Municipal de Maringá: Tiago Valenciano Previatto Amaral
(Coordenador da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias), Douglas Kenzo Yshiba
(Assessor Legislativo); Betânia Celli Marques (Jornalista), Célia Polesel (Jornalista), Saylon
Pedroso de Almeida (Operador Audiovisual), Marquinhos Oliveira (Fotógrafo), Valmir Moura
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(Coordenador da Seção de Controle do Uso e Manutenção de Veículos) e João Batista Vicentim
(Motorista).
A visita foi marcada por uma reunião com os dirigentes e integrantes do
projeto da obra. Durante a reunião, a Sra. Deisi Kusztra, presidente da Organização Mundial
da Família (OMF), teceu esclarecimentos aos vereadores relativos à obra. Segundo ela, a
construção do Hospital da Criança é organizada e monitorada em 14 pastas, que relatam em
seus arquivos todo o andamento da obra. Mensalmente, há uma reunião com a direção e a
Prefeitura Municipal de Maringá para prestação de contas do que foi realizado. Neste sentido,
a Sra. Deisi ressaltou que a obra ficou parada por dois meses (Dezembro e Janeiro), em
decorrência das diversas chuvas que castigaram a cidade. Ainda assim, cabe relembrar que a
empresa EMBRAFER não faz mais parte do projeto, vez que a OMF descobriu que havia uma
dívida de três meses da empresa com seus prestadores de serviço. Da mesma forma, foi
rompido o contrato com a empresa FUNDASUL, que realizou a execução de vigas fora do
perímetro adequado.
Ainda, segundo Kusztra, a obra está dentro do cronograma adequado e que
até quarta-feira próxima (05 de junho), as obras serão retomadas. Além disso, a OMF não fará
a gestão da obra e que a mesma conta com 3 (três) frentes de trabalho. Os pavilhões já erigidos
estão dentro da primeira frente de trabalho, que em 20 (vinte) dias estará encerrada. Foi
esclarecido ainda que as peças para a montagem do Hospital da Criança demorarm um pouco
a chegar no Brasil, vez que cada peça possui um código de barra, são transportadas de Paris
(FRA) ao porto mais próximo e trazidas até ao porto de Paranaguá (PR). De lá, elas embarcam
em caminhões para Maringá. A Sra. Deisi ainda salientou que 52% (cinquenta e dois por cento)
do projeto é executado na França. A gestão, segundo ela, será feita pelo município ou pelo
Estado, vez que a obrigação da OMF diz respeito somente à obra.

Foi lembrado, ainda, que cada bloco do Hospital da Criança terá uma cor
interna e de mobiliário/enxoval, facilitando a gestão das atividades. Questionada pelo vereador
Odair de Oliveira Lima (Presidente da CE) sobre a gestão, a Sra. Deisi lembra que no Distrito
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Federal, por exemplo, há uma comissão bipartite que toma conta das atividades da unidade
hospitalar, formada pelo Governo do Distrito Federal e uma ONG (Organização NãoGovernamental). Ainda, diz que a OMF não é uma ONG, mas sim uma organização inter-nãogovernamental, ao estilo da Organização Mundial da Saúde ou da Organização das NaçõesUnidas. Integram a OMF, fundada em 1947 em Paris (FRA), governos de 27 países,
universidades, grupos parlamentares e grupos de mídia. Para melhor realizar as atividades em
território nacional, foi criada a UNAPMIF (União Nacional de Proteção à Maternidade,
Infância e Família), que auxiliou na execução de 30 hospitais deste modelo em território
nacional.
Lembra-se, ainda, que o Hospital da Criança não é pré-moldado, mas sim
pré-fabricado e deverá contar com 21(vinte e uma) especialidades, 160 (cento e sessenta)
leitos mais um centro de ensino e pesquisa e quatro salas de aula e enfermagem. Para a
terraplanagem do terreno, a Sra. Kusztra destacou que esta foi executada pela OMF, em virtude
do atraso por parte da Prefeitura Municipal de Maringá. Participaram ainda da reunião: Viviane
(UNAPMIF), Camile (engenheira civil da obra), Rute (OMF), Liliane (responsável pelos
projetos), Adriano Gavelik (coordenador operacional), Alan (orçamentista) e Marco
(engenheiro local). Findada a visita às 16h50min, a CE agradeceu a presença dos Vereadores,
corpo técnico da CMM, OMF e imprensa falada, escrita e televisionada presente, dando por
encerrado o trabalho na aludida data.
Fotos: Marquinhos Oliveira/CMM
TIAGO VALENCIANO PREVIATTO AMARAL
Coordenador da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias
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Já em 05 de setembro de 2019, os Vereadores ouviram a Presidente da
Organização Mundial da Família, Sra. Deisi Kusztra, durante a sessão ordinária da Câmara:

Hospital da Criança de Maringá em pauta
Assessoria de Imprensa - CMM 05/09/2019

Os vereadores se reuniram nesta quinta-feira (5) em sessão ordinária, na Câmara de Maringá, e
aprovaram quatro projetos de leis, além de 20 requerimentos de informação. Três projetos de lei
constados na Pauta da Ordem do Dia foram retirados de sessão para retornarem à discussão nas
próximas

semanas.

Também na sessão de hoje, a doutora Deisi Kusztra, presidente da Organização Mundial da Família,
fez uso da tribuna a convite da Comissão do Hospital da Criança, composta pelos vereadores Odair
Fogueteiro (presidente), Chico Caiana (relator), Belino Bravin (membro), Dr. Jamal (membro) e Flávio
Mantovani

(membro).

Ela apresentou detalhes do projeto envolvendo o processo de montagem do Hospital da Criança em
Maringá, que é diferenciado e tem parâmetros internacionais. Na opinião da doutora, o
empreendimento hospitalar no município tem potencial para ser referência continental no
tratamento contra o câncer e outras doenças raras, a exemplo do Hospital da Criança de Brasília.
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“Acho importante que os vereadores da Comissão do Hospital da Criança visitem o Hospital da Criança
de Brasília, hoje uma referência em toda a América Latina”, comentou a presidente da Organização
Mundial

da

Família.

Após a fala de Deisi, o presidente da Câmara, vereador Mário Hossokawa, abriu a fala aos vereadores,
que fizeram perguntas referentes às obras e funcionamento do Hospital da Criança de Maringá.
Um questionamento foi relacionado ao prazo para a abertura do hospital. E o cronograma, de acordo
ela, envolve término de montagem, chegada de equipamentos e definição de como se dará o modelo
de gestão hospitalar. A expectativa é que até 24 de setembro de conclua a montagem, com chegada
de

equipamentos

e

possível

atendimento

ao

público

após

fevereiro

de

2020.

Também presente na sessão, o secretário de Saúde de Maringá, doutor Jair Biatto, parabenizou as
forças políticas envolvidas com o projeto do Hospital da Criança, evidenciando a existência de uma
parceria entre governo municipal e governo estadual. “O Hospital da Criança é uma obra aprovada
pelo

Conselho

Municipal

da

Saúde

e

Conselho

Estadual

da

Saúde.”

De acordo com Biatto, estudos de como se dará a gestão da entidade hospitalar são realizados há
meses no município. “O hospital deverá atender a macrorregião, chegando a pelo menos 1,5 milhão
de pessoas. A gestão, portanto, deve ser compartilhada. Há estudos envolvendo uma possível Parceria
Público

Privada

para

a

administração

do

Hospital

da

Criança

de

Maringá.”

Disponível em: https://www.cmm.pr.gov.br/index.php?inc=noticia&id=4102
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Em agosto de 2020 houve a divulgação de uma matéria pela Agência de Notícias
do Governo do Estado do Paraná, com as imagens abaixo relacionadas acerca do
andamento das obras do Hospital da Criança:

Com 80% das obras prontas, Hospital
da Criança de Maringá será referência
no País
É preciso mais de uma hora para percorrer toda a estrutura do Hospital da Criança de
Maringá, no Noroeste do Estado. São 24,2 mil metros quadrados de área construída em
um terreno de 88,6 mil metros quadrados. O espaço abriga 13 blocos conectados por um
grande corredor central, onde funcionarão 40 leitos de UTI nas alas pediátrica e neonatal,
124 leitos de internação, centro cirúrgico, um hospital-dia, um centro de especialidades,
duas recepções, laboratório, centro de imagens e uma ala de ensino e pesquisa.
O projeto, desenhado em 2017, atingiu 80% de conclusão em meados de agosto e a
entrega está prevista para outubro deste ano. O investimento é de R$ 124 milhões –
parceria do Governo do Estado e do governo federal – e US$ 10 milhões da Organização
Mundial da Família (OMF), totalizando cerca de R$ 150 milhões. O convênio é uma
conquista da prefeitura de Maringá e da União Nacional de Proteção à Maternidade, à
Infância e à Família (Unapmif), representante legal da OMF na América Latina,
responsável pelo esboço e pela execução.
Os números da obra ajudam a entender o arrojo arquitetônico: 4.850 tomadas, 634
quilômetros de cabo, 3,6 mil luminárias de LED, 299 vasos sanitários, quatro geradores de
energia, auditório com 178 lugares e 5 mil metros cúbicos de concreto instalados sobre
parte da antiga pista do aeroporto velho de Maringá. As obras começaram em fevereiro de
2019 e renderam de 150 a 200 empregos diretos, além de milhares indiretos e da
movimentação nos setores de comércio e serviços do município.
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“O Hospital da Criança de Maringá é uma conquista do Paraná. Ele vai atender toda a
demanda do Noroeste, Norte e Norte Pioneiro, além de ser referência nacional no
atendimento especializado. É um projeto de proteção da vida, das famílias, e um dos
maiores hospitais do País”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Ainda
restam R$ 9 milhões de um investimento gigantesco. O Governo do Estado entrou como
parceiro nesse projeto e se orgulha dessa conquista”.
O governador destaca que o novo hospital se insere no contexto de regionalização da
saúde pública e no aprimoramento da rede de especialidades. “Inauguramos os hospitais
regionais de Telêmaco Borba, Guarapuava e Ivaiporã, e a quimioterapia de Guarapuava.
O Erastinho está quase finalizado e diversos hospitais públicos e filantrópicos receberam
novos leitos de UTI nos últimos meses. Alguns investimentos são parte da estratégia de
atuação durante a pandemia, mas, independente da pandemia, esses espaços vão ficar
como legado aos municípios”, acrescenta Ratinho Junior. “O salto de qualidade na saúde é
a rapidez de atendimento e uma rede cada vez mais integrada”.
A Secretaria de Saúde foi responsável por repassar os recursos estaduais para as obras.
O aporte federal foi de R$ 90 milhões, e o complemento é fruto dos esforços da própria
pasta. “É um ganho inestimável para a saúde pública paranaense. Serão inúmeras
especialidades atendidas em um complexo robusto para atender toda a faixa Norte do
Paraná. Com essa estrutura de Maringá o Estado será a principal referência da Região Sul
em procedimentos complexos para ajudar as crianças, com o Erastinho e o Pequeno
Príncipe”, acrescenta o diretor-geral da secretaria, Nestor Werner Júnior.
ESTRUTURA – A estrutura básica do Hospital da Criança é dividida entre recepção geral
(espelhada), hospital-dia e centro de especialidades, que são os primeiros blocos perto da
guarita e do estacionamento, e a ala de internação, cirurgia, pesquisa e o prédio
administrativo, que são os blocos conectados ao corredor principal como se fossem galhos
saindo de um tronco.
Um dos principais diferenciais visuais é a decoração das alas de internação, desenhadas
como duplas conectadas a um símbolo turístico do Paraná: João e Maria (Cataratas do
Iguaçu), Pedro e Júlia (agricultura), Tonico e Joana (araucárias) e Gabriel e Rosa (Parque
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de Vila Velha). Ele será pintado na cor bege e adesivos coloridos ajudarão na
comunicação visual, tornando o espaço um pouco mais lúdico para o atendimento de
crianças.
O hospital-dia terá 12 leitos e espaços para tratamento de hemodiálise, recuperação pósanestésica, três salas de pequenas cirurgias, quimioterapia, sala de infusão (vacina) e
anestesia. O centro de especialidades contará com consultório odontológico e outras 28
salas dedicadas a atendimentos diversos em dermatologia, cardiologia, oftalmologia,
fonoaudiologia, psiquiatria, entre outros. O atendimento nesses dois espaços será eletivo,
referenciado pela atenção primária ou por urgência médica.
O corredor para a área administrativa, de pesquisa e internação começa depois desse
primeiro mini-complexo. Ele tem 235 metros de comprimento. Em um dos lados estão dois
blocos horizontais a partir de um novo corredor, o primeiro com farmácia e administração e
o segundo com um refeitório, vestiário, lavanderia e almoxarifado. No outro há quatro
blocos verticais, quatro conexões nessa vértebra principal: laboratório, centro de imagem,
ala de ensino e pesquisa e recepção da internação.
Os três primeiros espaços dessa ala de acesso restrito aos profissionais contêm múltiplas
separações e especialidades. O laboratório, por exemplo, terá alas para pesquisa em
biologia molecular, hematologia, micologia, virologia, parasitologia, citologia, macroscopia,
microscopia, sala de laudos e necropsia. O Centro de Imagens incluirá ressonância,
endoscopia, tomografia, raio-x, sala de laudos, fonoaudiologia, recuperação,
eletrocardiograma, ecocardiografia, ecografia, eletromiografia, pneumologia, alérgicos,
eletroterapia e sinisioterapia.
A ala de ensino e pesquisa vai abrigar biblioteca, duas salas de aula, auditório e sala de
simulação realística. O local deve ser ocupado por pesquisadores e acadêmicos das
universidades públicas e privadas da região Noroeste. A recepção de internação terá um
piano, brinquedoteca e um espaço ecumênico para os familiares que assistirão os
pacientes.
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No fim do corredor estão dois blocos de internação, as UTIs neonatal e pediátrica e um
centro cirúrgico com quatro salas de aproximadamente 42 metros quadrados cada. Os
blocos com as camas contam com desenho em U, com os leitos nas laterais e espaços
exclusivos para os enfermeiros no centro para acesso rápido a qualquer quarto. Esses
leitos têm 18 metros quadrados.
O exoesqueleto do hospital é todo metálico, inclusive as telhas e as grandes estacas de
sustentação, e a separação interna é em drywall, o que facilita manutenção, limpeza e
eventual readaptação de espaços. Apenas as salas de tomografia e raio-x têm um
diferencial das demais: uma lâmina de chumbo dentro do drywall. O gesso utilizado no
Hospital da Criança tem grande resistência ao fogo e o poliisocianurato ajuda a manter o
equilíbrio térmico, fundamental em uma cidade que registra temperaturas altas no verão. O
chão de laje armada tem 15 centímetros de espessura.
O estacionamento oferece capacidade para 645 carros, 66 motos e 64 paraciclos, e o local
ainda abrigará, em pequenas estruturas independentes próximas da primeira recepção,
uma loja de conveniências, a subestação de energia e a reserva de água. A maioria das
peças e dos insumos de estrutura veio do Exterior, mas os equipamentos hospitalares e os
móveis foram adquiridos no Brasil.
“São quase 180 leitos no geral para atendimento de todas as especialidades, doenças
raras, além de ensino e pesquisa. É um desenho arrojado. É uma conquista para o
Paraná, referência no País, assim como o Pequeno Príncipe em Curitiba”, afirma o
secretário de Saúde de Maringá, Jair Biato. Segundo ele, a expectativa é de início de
algum tipo de atendimento já neste ano e inauguração definitiva de todos os espaços em
2021.
CONCEPÇÃO – Esse gigante é a maior obra da OMF no Brasil e espelho de um projeto
feito no Líbano, no Oriente Médio, e em Brasília, no Distrito Federal. O Hospital da Criança
de Maringá será a 12ª obra inaugurada da entidade no País, parte de um programa de
fortalecimento de sistemas locais de saúde. No mundo já foram erguidas mais de 2 mil
estruturas para atendimento especializado. A OMF é representada na América Latina pela
Unapmif.
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O projeto chegou em Maringá depois da inauguração da unidade da Capital do Brasil, em
2018. Representantes da prefeitura e do Ministério da Saúde solicitaram um projeto similar
para atender a faixa Norte do Paraná e, mais ou menos nessa época, foi assinado o
primeiro termo de cooperação com o município. Depois disso a ideia virou um desenho
arquitetônico e foi chancelada pela OMF. À prefeitura, que havia doado o terreno, restou a
captação de R$ 124 milhões.
A médica Deisi Noeli Weber Kusztra, presidente da OMF, explica que a concepção do
projeto envolve discussões em nível local e internacional. Ele é elaborado em cima das
necessidades de cada região. “Fizemos um grupo de trabalho com a Secretaria Municipal
de Saúde para levantamento das ideias e colocamos isso dentro de fórmulas. A partir
disso criamos uma proposta arquitetônica e voltamos a conversar. Em seguida o projeto foi
aprovado e encaminhado para o escritório da organização nos Estados Unidos”, resume a
presidente.
“A segunda etapa foi a fabricação das peças e uma nova compatibilização. Uma fábrica
produziu, um grupo trabalhou na montagem, outro na codificação. Nossos projetos são
como legos, planejados nos mínimos detalhes. Eles seguem uma lógica de produção e
montagem que facilita a construção e a futura manutenção”, acrescenta.
A OMF investiu US$ 10 milhões no projeto, principalmente para custear as despesas
internacionais. Outra vantagem do apoio da organização desde a concepção foi a
possibilidade de aquisição de equipamentos a preço de custo, menores do que as tabelas
comerciais tradicionais.
O hospital será entregue com móveis, camas, computadores, equipamentos e insumos, e
a Unapmif também disponibilizará treinamentos de fluxo de trabalho para as equipes que
vão assumir o dia a dia dos corredores. A prefeitura municipal deve passar a gestão para
alguma organização especializada nesse tipo de atendimento.
O projeto leva em consideração a facilidade de locomoção. Cada bloco tem uma copa, por
exemplo, chamada de copa de distribuição, e o sistema de zeladoria também é
coordenado por blocos, com horários específicos nas lavanderias para controle de
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lavagem e reposição das roupas. O projeto prevê pelo menos 3,7 funcionários por leito, ou
seja, no mínimo 600 profissionais de saúde e de serviços gerais. Mas as estimativas da
prefeitura indicam geração de 1,5 a 2 mil empregos diretos.
“Ele é todo plano e existe uma razão para isso. Trabalhamos com projetos desde 1987 em
parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e um dos grandes dilemas é o
seguinte: implantar não é problema, problema é manter. Construímos uma estrutura que
precisa de baixa manutenção. Se ele fosse vertical, em pavimentos, precisaria de
elevadores, um sobe e desce, as despesas aumentam”, conta Deisi. “É um prédio todo
conectado, mas, ao mesmo tempo, independente. Cada bloco é autônomo em tudo,
energia, água, climatização. Se acontecer algum imprevisto a solução é rápida”.
O hospital de Brasília custou R$ 96 milhões e o Ministério da Saúde avaliou a obra e os
equipamentos em cerca de R$ 400 milhões. O Hospital e Maringá é maior porque no
primeiro não foram erguidos o hospital-dia e o ambulatório, que já existiam.
“O mundo sabe que 85% das doenças são curáveis com intervenções no nível local. A
principal premissa é ter uma rede hierarquizada de atendimento especializado perto da
casa das pessoas. O Brasil tem sistema excelente com os agentes comunitários e a
atenção primária, o que ajuda a identificar muitas doenças e a manter uma periodicidade
de exames. Com isso sobra recursos para atuar nos outros 15%. Esse hospital terá
atendimento secundário e terciário e vai realizar os procedimentos mais modernos da
saúde”, arremata a presidente da OMF.
UNAPMIF – A Unapmif foi criada em 29 de outubro de 1994 com status consultivo da
Organização das Nações Unidas (ONU) e, sob orientação da OMF, tem como princípio
promover a dignidade humana. A entidade aglutinou diversas associações isoladas de
proteção da infância, maternidade e família e desenvolve programas de promoção social,
de saúde e de educação. A instituição é chancelada pela OMF e a sede é em Curitiba.
É uma entidade privada, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos. As ações na área da
saúde e da família ajudam países da América Latina a atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que devem ser cumpridos até 31 de dezembro de
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2030. No Paraná são 299 associações com esse caráter, auxiliadas pela Unapmif. A
entidade tem um braço de Consultoria e Projetos que apoia os municípios de todo o País.

Disponível

em:

<

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108497&tit=Com-80das-obras-prontas-Hospital-da-Crianca-de-Maringa-sera-referencia-no-Pais>
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3. APONTAMENTOS FINAIS
A Comissão Especial do Hospital da Criança de Maringá foi proposta em 03 de
maio de 2019 e instalada em 14 de maio do mesmo ano, por intermédio da Portaria n.
189/2019. Diferentemente das demais Comissões Permanentes ou das Comissões
Especiais de Estudos (CEE`s), esta comissão recebeu uma nomenclatura diferente, visto
que não havia previsão regimental para a instalação desta a partir da proposta do
Vereador Odair de Oliveira Lima.
Assim, os trabalhos consistiram em duas frentes: visitar, fiscalizar e acompanhar
o andamento das obras, sobretudo no que tange ao período inicial de sua constituição,
vez que não havia a previsão para a conclusão do Hospital; e monitorar, via imprensa e
demais iniciativas individuais dos parlamentares, o processo de busca de recursos e
finalização da obra.
Portanto, encerrada a primeira fase, as reuniões e visitas da comissão diminuíram,
pois houve o acompanhamento por parte dos vereadores, individualmente, do
desenrolar da obra que, atualmente, ultrapassa a casa dos 80% (oitenta por cento) de
conclusão. O foco, portanto, passa a se concentrar na gestão hospitalar e, sobretudo, em
orçamento para a manutenção do hospital.
É o relatório.
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