
Ata da 238ª Reunião Ordinária de 2017 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se no Auditório da 3 

Prefeitura Municipal de Cascavel, em reunião ordinária o Conselho Municipal de Saúde, sendo a 4 

pauta. Item 1) Expediente Interno. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) Discutir e 5 

deliberar sobre o Plano Municipal de Saúde – PMS. 2.1.2) ) Discutir e deliberar sobre 6 

Programação Anual de Saúde – PAS. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre diminuição de serviços e 7 

recursos humanos do HUOP. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a Declaração de realização dos 8 

objetivos do Programa do Convênio nº 810672/14 da UNIOESTE. 2.1.5) Discutir e deliberar 9 

sobre calendário 2018. 3. Discussão Temática: O Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às 10 

dezessete horas e quarenta e cinco minutos fazendo a verificação de quórum com quinze 11 

Conselheiros presentes. Foi colocado em votação e com quinze votos favoráveis nenhum voto 12 

contrário e nenhuma abstenção foram aprovadas as seguintes inclusões de pauta: homologar 13 

os Conselhos Locais de Saúde do Bairro Parque Verde e do Distrito de Rio do Salto; deliberar 14 

a compra de treze computadores para as unidades da Resolução número seiscentos e quatro 15 

de dois mil e quinze com saldo de quarenta mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais; 16 

deliberar a adesão para o recebimento de recurso do Governo do Estado para transporte 17 

sanitário para o interior de seiscentos mil reais. O Sr. Rubens Griep fez uma apresentou sobre o 18 

processo de elaboração do Plano que é elaborado a partir da Conferência Municipal de Saúde 19 

conforme as propostas apresentadas e aprovadas dentro da Conferência e unindo também as 20 

demandas existentes hoje do Ministério da Saúde e secretaria do Estado da Saúde considerando as 21 

pactuações e indicadores e metas que precisam ser atingidas de onde se extrai a Programação 22 

Anual de Saúde onde se aprova quais são as ações que dentro daquele plano serão executadas 23 

dentro do primeiro ano e tenta vincular os recursos conforme o orçamento que já foi aprovado e 24 

depois existe um processo de avaliação de cumprimento dessas ações. O Sr. Antonio Vieira Martins 25 

leu o parecer da Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) com parecer 26 

favorável com ressalva no item implantar e implementar ações de saúde através do Comboio da 27 

Saúde o qual consta na Diretriz Um tendo em vista que não foi apresentado o Projeto. O Sr. Elves 28 

Rocha solicitou que o Secretário falasse sobre as Práticas Integrativas o que pode ser feito. O Sr. 29 

Rubens Griep disse que as Práticas Integrativas e Complementares estão permitidas pelo Ministério 30 

da Saúde não havendo definição da linha de financiamento estamos trabalhando com algumas 31 

vertentes em relação a implantação desse processo na Assistencia Farmacêutica a inclusão de 32 

fitoterápicos existe uma relação de medicamentos que fazem parte da Rename e não estão 33 

contemplados na nossa Remume já temos alguns incluídos e temos a discussão pela Comissão da 34 

inclusão de novos fitoterápicos essa é uma frente para se avançar nas práticas integrativas, no CAE 35 

temos uma profissional especializada em acupuntura estamos trabalhando no projeto de implantação 36 

do serviço de acupuntura mais focado para pacientes com dores crônicas é uma experiência uma 37 

vez que não temos esse profissional previsto em concurso público no caso ela tem formação base de 38 

fisioterapia e o projeto é de organização de um ambulatório para dor crônica por meio da fisioterapia 39 

da acupuntura a ideia é ir integrando esses cuidados na atenção primária temos algumas experiência 40 

na saúde mental como a ioga a ecoterapia há um avanço bastante positivo nesse sentido o que não 41 

temos é efetivamente linha de financiamento então todas elas vão ter que ser ações previstas 42 

principalmente na atenção primária porque os recursos de formação e de custeio dessas estratégias 43 

ela se dará com recursos do PAB não há no Ministério da Saúde um financiamento para 44 

incorporação dessas práticas integrativas é uma ação também do Prefeito ele tem esse 45 

convencimento bem avançado e bem adiantado então acreditamos que se consiga avançar e ir 46 

sedimentando gradualmente esse atendimento na nossa rede. O Sr. Mauro Giomo disse que quer 47 

manter a ressalva porque já estava funcionando o Comboio sem projeto sem aprovação do Conselho 48 

nesse ano não tinha no Plano Municipal de Saúde e nem na PAS e já estava funcionando e agora 49 

estão colocando no Plano Municipal de Saúde e não estão dizendo aonde vão atender sendo que 50 

aqui dentro da cidade não precisa é só equipar adequadamente as unidades de saúde que vai ser 51 

atendido da mesma forma a pessoa responsável pela atenção básica na Comissão esclareceu que 52 

vai atender também no interior lá pode até ter necessidade pelas distâncias só que não tem nada 53 

disso por escrito é só em conversa no dia o gestor apresentou um documento que disse ser o 54 

projeto, mas não era e sim mais ou menos uma prestação de contas e como coordenador da 55 

Comissão disse defender o parecer como está. O Sr. Ali disse que o projeto Comboio que está em 56 

execução hoje é um projeto piloto justamente para que não se cometa erros e não implemente um 57 

serviço que posteriormente sem saber a real necessidade do trabalho e como que deve ser 58 

desenvolvido através das atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano conseguimos fazer 59 

algumas análises e ver também a produtividade e o beneficio para a população que foi apresentado 60 



é do Plano de Governo do Prefeito e uma meta de campanha a implementação de serviço móvel  na 61 

sua concepção original seria um serviço focado em especialidades e com prestação de exames que 62 

na realidade não se aplica muito quando se pensa em atenção primária em saúde e não se 63 

consegue desenvolver da forma imaginada trabalhando nesse ano todo com as atividades e com o 64 

projeto percebemos que precisaríamos de uma unidade de atendimento móvel que funcionasse no 65 

mesmo sistema de uma unidade de saúde para os moradores que às vezes tem dificuldade de 66 

acesso ao serviço ou que em momentos oportunos consegue se deslocar a primeira configuração 67 

seria na modalidade como se fossem três unidades de atenção básica móvel composta por 68 

enfermeiro, médico e assistente social com possibilidade de realização de exames especializados 69 

conforme a disponibilidade de equipamentos duas unidades de atendimento odontológico uma 70 

dessas já aprovada por esse Conselho seria uma Van de atendimento e pleiteamos uma unidade de 71 

Micro ônibus com espaço maior para maior comodidade para o paciente e melhor espaço para o 72 

desenvolvimento do trabalho do profissional com dentista para realizar atividades conjuntas dentro 73 

de escolas e em espaços públicos e eventos sociais necessários uma unidade de atendimento 74 

veterinário que ainda se pleiteia junto ao Ministério como realizar essa captação de recursos ou 75 

como fazer o custeio dessa modalidade caso não se encaixe dentro dos nossos serviços estaria 76 

cedendo para a Secretaria do Meio Ambiente esse serviço seria para um maior controle dos animais 77 

que vivem nas ruas. O Comboio e as atividades móveis vão buscar atividades de promoção e 78 

prevenção em saúde que estão inseridas dentro das políticas de atenção primária e dentro da 79 

política de atenção básica atender áreas descobertas por equipes de saúde da família que hoje 80 

mesmo com projeto de expansão se sabe da crescente evolução da população em Cascavel então 81 

sempre vai ter algum espaço descoberto ou com dificuldade de acesso ou por super lotação da área 82 

de abrangência da equipe, áreas com grande risco social de vulnerabilidade as vezes por mais que 83 

se tenha uma população adequada não se consegue resolver e solucionar todos os casos que 84 

aparecem e uma equipe de suporte fazendo atendimentos e referenciando para as unidade de 85 

referência auxiliaria muito nesse processo, dificuldades para agendamento de consultas e exames é 86 

um exemplo das nossa unidades básicas que às vezes tem um contingente muito maior do que se 87 

preconiza ou que se tem capacidade e as vezes é preciso prestar um auxílio para essas unidades de 88 

saúde, buscar facilitação de acesso porque muitas vezes foge da nossa alçada e do nosso poder um 89 

exemplo seria as unidades do interior como Jangada Taborda que fica distante da unidade de saúde 90 

e não podemos destinar um médico para ficar lá prestando atendimento para a comunidade pois 91 

deixaria a unidade desassistida para quem for procurara atendimento então esses serviços vão estar 92 

se deslocando para todas essas áreas que tenham dificuldade de acesso ou que a população não 93 

consiga se deslocar para as unidades físicas e garantia de atendimento de saúde que é o objetivo 94 

maior pois essa população tem que acessar o serviço de saúde vai se tornar uma porta de entrada 95 

sem perder o vinculo pois serão referenciados e acompanhados na atenção primária na sua unidade 96 

de referência, nesse projeto piloto de fevereiro a setembro de dois mil e dezessete foram feitos 97 

coletas de seiscentos e noventa e dois preventivos de colo do útero, realização de mil trezentos e 98 

treze exames de eletrocardiograma, coletas de exames laboratoriais de quinhentos e noventa e sete 99 

pacientes, realização de centos e trinta e cinco cadastros familiares e vinculação as unidades de 100 

saúde, solicitação e realização de vinte e cinco mamografias, estratificação de risco vascular de 101 

duzentos e cinqüenta e três pacientes, realização de três mil seiscentos e vinte e quatro consultas de 102 

enfermagem e desenvolvimento e participação de nove atividades sociais ofertadas para a 103 

população de Cascavel. Totalizando o Projeto do que foi feito esse ano e o que não foi feito 104 

aprendendo com os erros e acertos das atividades a forma de acesso a esse serviço se livre 105 

demanda foram feitas diversas experiências para que se começasse a pensar no Comboio da Saúde 106 

para o ano de dois mil e dezoito a vinte e um e permanente posterior a isso conforme as 107 

necessidades é uma parceria do Município não é oficial já foi solicitado para a implementação do 108 

novo Comboio o cadastro como unidade para que ele tenha um código de estabelecimento e foi 109 

pleiteado junto ao Ministério da Saúde o recurso ao atendimento móvel o custeio na atenção 110 

primária. O Sr. Claudio disse que conforme foi avançando essa política foi-se trabalhando na 111 

possibilidade de captação de recursos para primeiro fazer essa estrutura e depois o custeio disso 112 

como vai ser com relação a toda essa estrutura temos uma indicação de emenda parlamentar do 113 

Deputado Russen Bacri no valor de um milhão de reais para adquirir os ônibus e equipar para 114 

futuramente fazer o atendimento sendo aprovado aqui temos essa possibilidade em não sendo 115 

aprovado estaremos perdendo esse recurso de um milhão de reais que é para Sindicato dos 116 

Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cascavel (SBC) essa proposta que para um 117 

atendimento para a população em conversa do Prefeito com o Ministro para o ano que vem há a 118 

possibilidade de custeio para unidades de saúde móvel sendo uma política do Ministério da Saúde 119 

que vai estar sendo implementada alem do montante para a compra também o custeio temos 120 



recebido varias visitas de outros municípios que ficaram sabendo e vieram conhecer nessa semana 121 

tivemos a visita de Londrina a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Londrina vai fazer nessa 122 

semana uma indicação para que seja implementada essa política de unidade móvel em Londrina e 123 

outros municípios também essa é uma política seria que precisamos para atingir a população que 124 

precisa principalmente no interior e a preocupação é o prejuízo que seria perder esse um milhão de 125 

reais e o custeio de uma política de saúde importante para o Município de Cascavel para os 126 

próximos quatro anos. O Sr. Rubens Griep lembra que o Conselho já aprovou o PPA e a LDO de 127 

dois mil e dezoito e lá já estavam prevista a implantação do Comboio inclusive com orçamento 128 

destinado isso precisa ser considerado. O Sr. Antonio Vieira Martins disse que a ressalva da 129 

Comissão não quer dizer que o Município não possa mandar o Projeto igual o que o parecer da 130 

Comissão está dizendo é que não tem Projeto e é verdade para ser aprovado aqui no Conselho tem 131 

que passar pela Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) inclusive cobrado 132 

pelos próprios Conselheiros em outras reuniões que tem que ter Projeto pode voltar a discussão com 133 

o Projeto aqui e ser aprovado deixar claro que não haverá prejuízo. Foram colocadas em votação 134 

duas propostas a proposta um é que seja mantida a ressalva no item da Diretriz um Implantar 135 

e implementar ações de saúde através do Comboio da Saúde e a proposta dois é que seja 136 

retirada a ressalva do parecer da Comissão, a proposta um obteve doze votos e a proposta 137 

dois obteve dois votos não havendo abstenções, ficando assim aprovado o Plano Municipal 138 

de Saúde - PMS dois mil e dezoito dois mil e vinte e um com a ressalva no item da Diretriz um 139 

Implantar e implementar ações de saúde através do Comboio da Saúde, tendo em vista que 140 

não foi apresentado Projeto. 2.1.2) ) Discutir e deliberar sobre Programação Anual de Saúde – 141 

PAS. Foram colocadas em votação duas propostas a proposta um é que seja mantida a 142 

ressalva no item da Diretriz um Implantar e implementar ações de saúde através do Comboio 143 

da Saúde e a proposta dois é que seja retirada a ressalva do parecer da Comissão, a proposta 144 

um obteve doze votos e a proposta dois obteve dois votos não havendo abstenções, ficando 145 

assim aprovado a Programação Anual de Saúde – PAS dois mil e dezoito com a ressalva no 146 

item da Diretriz um Implantar e implementar ações de saúde através do Comboio da Saúde, 147 

tendo em vista que não foi apresentado Projeto. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre diminuição de 148 

serviços e recursos humanos do HUOP. O Sr. Allan Araújo disse que em dois mil e doze foi 149 

apresentado ao Conselho o Plano Diretor do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e 150 

hoje vamos discutir aqui algumas soluções que a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 151 

(UNIOESTE) trouxe juntamente com esse Conselho a Décima Regional de Saúde e o grupo que 152 

desenhou todo o Plano Diretor HU dois mil e doze dois mil e vinte e aquilo que parecia um grande 153 

sonho está em uma realidade muito próxima uma realidade efetiva a Ala de Queimados que tem 154 

previsão de finalização para dois mil e dezoito a unidade Materno Infantil é para dois mil e dezoito 155 

dois mil e dezenove a ampliação do Pronto Socorro teremos de seis meses a um ano para 156 

adequação e com isso há uma previsão do HU para em cinco anos para praticamente dobrar o 157 

número de leitos acredito que é a maior previsão de leitos qualificados SUS da nossa região para os 158 

próximos anos não é uma realidade muito longe daquilo que colocamos aqui em dois mil e doze mas 159 

sim uma realidade a curto prazo e para isso é claro tem algumas ações ainda os próximos passos 160 

são recursos humanos, materiais e equipamentos e custeio para esses próximos passos que o 161 

Governo do Estado já tem ciência. O Sr. Bader disse que quando assumiu a direção a três anos e o 162 

plano que foi proposto está sendo realizado principalmente as obras juntamente com o Governo do 163 

Estado que agradecemos principalmente o apoio financeiro e a medida que os recursos estão 164 

entrando estamos colocando em prática temos a proposta de abrir uma Ala de enfermaria com trinta 165 

leitos estamos ampliando o pronto socorro juntamente com parceria com o CONSAMU e Secretaria 166 

Municipal de Saúde (SESAU) temos uma UTI Pediátrica com cinco leitos tendo previsão para dez 167 

leitos temos agência transfusional fizemos a inauguração da SVO tudo que foi proposto está sendo 168 

realizado dentro de pelo menos doze meses teremos a inauguração da Ala de Queimados o que será 169 

um grande passo para Cascavel e região também a Ala Materno Infantil com uma ampliação muito 170 

grande como se sabe a estrutura que temos é ainda do tempo do Hospital Regional e hoje com o 171 

atendimento muito grande de gestantes e crianças o atendimento vai ser muito bom, agradece a 172 

Décima Regional e o Secretário de Saúde do Estado. O Sr. Edson disse que referente a UCI e aos 173 

funcionários para demonstrar isso trouxe a expansão do HU demonstrando que não vai fechar 174 

nenhum espaço ao contrário vai dobrar o tamanho do Hospital mostrando que nos últimos vinte anos 175 

tinha ficado parado estagnado o número de leitos e nessa gestão atual vamos conseguir dobrar já 176 

estamos inaugurando algumas Alas isso que queremos apresentar para esse Conselho porque isso 177 

não é uma conquista somente da Universidade isso é também uma conquista que foi desse 178 

Conselho porque na hora que foi para apresentar o Plano Diretor e apresentar a expansão do 179 

Hospital nesse Conselho é que foi debatido e apresentado para o Estado, hoje temos quinhentos e 180 



noventa e oito servidores efetivos ligados a UNIOESTE que tem vinculo com a Secretaria de Estado 181 

de Ciências e Tecnologia e os da SESA que são aqueles oriundos da época que era Hospital 182 

Regional PSS temos setenta e sete totaliza oitocentos e vinte funcionários efetivos hoje no HU não 183 

contando os terceirizados, no total serão investidos dezoito milhões de reais recursos oriundo da 184 

SESA em uma área de cinco mil cento e vinte e oito metros distribuídos sessenta e três leitos adultos 185 

e oitenta e seis berçários, vinte e nove leitos de cuidados intermediários, dezoito leitos de terapia 186 

intensiva, trinta e nove leitos de maternidade, todos os recursos vieram do Governo do Paraná do 187 

atual gestor e esse trabalho de planejamento foi construído pelo HU junto com demais entidades 188 

incluindo ai o Conselho Municipal de Saúde. O Sr. Antonio Vieira Martins indaga sobre a Ala de 189 

queimados se já foi feito concurso já tem para chamar quantos funcionários são necessários assim 190 

que abrir a ala de queimados. O Sr. Elton indaga quais os cargos e quem está sendo chamado pelo 191 

chamamento público e pela parte legal, pois alguns profissionais não podem ser chamados 192 

individualmente pelo chamamento público e sim através de uma cooperativa. O Sr. Elves pergunta se 193 

há algum projeto para ressonância magnética. O Sr. Edson disse que são cerca de setenta 194 

profissionais de enfermagem necessários para essas Alas todas estarem funcionando por isso que 195 

foi aberto o chamamento público já tendo sido contratados uma boa parte deles os equipamentos já 196 

foi feita a licitação e o dinheiro já está na conta, sobre o chamamento público foi feito para pessoa 197 

jurídica na área de enfermagem e técnico de enfermagem. O Sr. Elton disse que como enfermeiro 198 

para não dar problema depois deveria ter uma consulta junto ao conselho de classe para ver se o 199 

técnico poderia trabalhar como pessoa jurídica individualizado sem supervisão do enfermeiro nessa 200 

empresa. O Sr. Edson disse que o chamamento foi aberto nas mesmas modalidades dos demais 201 

hospitais do estado não foi feito a representação para a representação de classe já temos esses 202 

chamamento para os profissionais médicos há muito tempo nos não contratamos pessoas físicas, a 203 

Ala de queimados foi feito assim primeira etapa de obras, segunda etapa de obras, terceira etapa 204 

pessoal e equipamentos já sabemos quanto precisamos já estamos negociando com o Governo do 205 

Estado através da Décima regional e já temos a garantia que teremos os profissionais e teremos os 206 

equipamentos, mas nesse momento estamos na segunda etapa foi licitado essa semana a segunda 207 

etapa de obras por isso a próxima etapa é essa por já tem uma equipe formada para fazer essa 208 

transição que vão fazer visitas em outras Alas de queimados mas já temos uma ideia de quanto 209 

pessoal precisamos e os equipamentos e já estamos solicitando para o Governo do Estado, a 210 

Ressonância é uma necessidade de muito tempo assim como o Tomógrafo que temos dois mas 211 

muito antigos como é um valor alto dependemos de um financiamento Federal ou Estadual estamos 212 

sempre tentando negociar e sempre pedindo. O Sr. João Maria propõe que seja feita uma Moção de 213 

Apoio ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Foi colocado em votação e com 214 

catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada Moção de 215 

apoio ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP que não tem medido esforços na 216 

busca de recursos para reformas, construções e ampliação de serviços voltados à população. 217 

Apoiamos essa luta por mais aporte financeiro do Governo do Estado suficiente para a 218 

implantação dos serviços, equipamentos e recursos humanos para o bom funcionamento do 219 

nosso Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. 2.1.4) Discutir e deliberar sobre a 220 

Declaração de realização dos objetivos do Programa do Convênio nº 810672/14 da UNIOESTE. 221 

Foi lido o parecer da Comissão de Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos (CASP) dando parecer 222 

favorável a Aprovar/ratificar a Declaração de realização dos objetivos do Programa do Convênio oito 223 

um zero seis sete dois de dois mil e catorze, cujo objeto é a aquisição de equipamento e material 224 

permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde no Hospital Universitário do Oeste do 225 

Paraná - HUOP. Foi colocado em votação e com catorze votos favoráveis nenhum voto 226 

contrário e nenhuma abstenção foram aprovados e ratificados a Declaração de realização dos 227 

objetivos do Programa do Convênio oito um zero seis sete dois de dois mil e catorze, cujo 228 

objeto é a aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção 229 

Especializada em Saúde no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. 2.1.5) Discutir e 230 

deliberar sobre calendário 2018. Foi colocado em votação e com catorze votos favoráveis 231 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o Calendário do Conselho 232 

Municipal de Saúde de Cascavel para 2018. 2.1.6) Homologar o Conselho Local do Parque 233 

Verde. Foi colocado em votação e com catorze votos favoráveis nenhum voto contrário e 234 

nenhuma abstenção foi Homologado o Conselho Local do Parque Verde. 2.1.7) Homologar o 235 

Conselho Local do Distrito de Rio do Salto. Foi colocado em votação e com catorze votos 236 

favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi Homologado o Conselho Local do 237 

Distrito de Rio do Salto. 2.1.8) Aprovação de Saldo dos recursos APSUS da Resolução 238 

seiscentos e quatro dois mil e quinze. Foi colocado em votação e com catorze votos 239 

favoráveis nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a compra de treze 240 



computadores com o saldo de quarenta mil quinhentos e cinqüenta e oito reais para as 241 

Unidades de Saúde XIV de Novembro, Juvinópolis, Farmácia Básica III, Riviera, Equipe 242 

Consultório na Rua e Equipe Sistema Prisional, conforme a Resolução SESA número 243 

seiscentos e quatro dois mil e quinze. 2.1.9) Discutir e deliberar sobre a Adesão para o 244 

recebimento de recursos do Governo do Estado para transporte sanitário para as Unidades de 245 

Saúde Rurais (R$ 600.000,00) conforme a Resolução SESA nº 1086/2017. O Sr. Rubens Griep 246 

disse que o recurso faz parte da modalidade transporte sanitário que hoje recebemos o email do 247 

Governo do estado que foi disponibilizado junto com a Resolução SESA mil e oitenta e seis de dois 248 

mil e dezessete temos até o dia seis para encaminhar uma deliberação que o Conselho aceita esses 249 

recursos para aquisição de carros para as unidades são para unidades rurais para o atendimento das 250 

equipes que atuam no PSF. Foi colocado em votação e com treze votos favoráveis nenhum 251 

voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a adesão para o recebimento de recurso do 252 

Governo do Estado para transporte sanitário para as Unidades de Saúde Rurais no valor de 253 

seiscentos mil reais conforme a Resolução SESA número mil e oitenta e seis de dois mil e 254 

dezessete. O Sr. Antonio Vieira Martins encerrou a reunião às dezenove horas e dez minutos e eu, 255 

João Luiz Noleto Meira lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos 256 

membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, quatro de 257 

dezembro de dois mil e dezessete.  258 
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