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ATA Nº 84 DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ. 1 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala de reuniões 2 

da Sede da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, deu-se início à 6ª Reunião Ordinária do Conselho 3 

Municipal de Saúde de Pontal do Paraná, com a participação presencial dos conselheiros Andréa 4 

Zimmermann (CRP – Titular), Alice Dalastra Freitag (AMPEC – Titular), Camilla Beatritse Bezerra Bispo 5 

(MAR BRASIL – Titular), Graziela Basso Sternheim (SindSaúde – Titular), Jorgia Stefany Pereira dos 6 

Santos (SMS – Titular), Letícia Fernandes Andres (SMS – Titular) e Muriel de Fátima Vicente (ABEM – 7 

Titular) e participação on-line dos conselheiros Alyne Souza Paz Cunha (AMCORESPP – Titular) e 8 

Edson Nascimento (APMF Ilha do Saber – Titular), com a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata; 2. 9 

Aprovação da pauta; 3. Informes; 4. Atualização COVID; 5. DigiSus; 6. Aprovação do Regimento.  10 

Após dadas as sugestões de modificações a ata foi aprovada.  11 

A conselheira Graziela pediu para acrescentar uma pauta e solicitou um informe.  12 

Sendo assim, a nova pauta foi inclusa, ficando da seguinte maneira: 1. Aprovação da ata; 2. 13 

Aprovação da pauta; 3. Informes; 4. Atualização COVID; 5. DigiSus; 6. Secretaria Executiva 7. 14 

Aprovação do Regimento. 15 

A conselheira Letícia informou sobre o fórum sobre a Dengue no dia 6 de abril às 18h no Centro de 16 

Capacitação, visando trabalhar as estratégias de combate à dengue; falou sobre as tentativas de ação 17 

para remoção de criadouro de dengue. A conselheira Muriel complementou algumas falas sobre isso. 18 

Falou também sobre buscar o atendimento nos PAs quando tiver sintomas. A conselheira Graziela citou 19 

que, tão importante quanto a remoção de criadouros é a divulgação de casos ativos por local. A 20 

conselheira Letícia continuou seu informe falando sobre a ação do dia 9 que está sendo programada; 21 

falou sobre a campanha da influenza que iniciou para os idosos (60+) e para os profissionais de saúde; 22 

e finalizou falando sobre a vacinação covid 5+, onde a conselheira Stefany completou falando sobre a 23 

falta da vacina pfizer que é nível de estado. 24 

A conselheira Graziela falou que vai enviar no grupo sobre a Conferência Livre Democrática e Popular 25 

de Saúde que ocorrerá em agosto, com lançamento em 07 de abril, preparatória para a Conferência 26 

Nacional de Saúde. 27 

Sobre a atualização COVID, a conselheira Letícia apresentou um gráfico, fazendo os devidos 28 

comentários, para visualização dos dados. A conselheira Muriel comentou de um aumento no mês de 29 

março, que foi devido ao retorno das aulas, que grande número de alunos e professores foram 30 

infectados.  31 

A conselheira Graziela perguntou se tem alguma coleta de dados referente ao atendimento pós COVID, 32 

porém esse grupo é muito amplo, não sendo apenas pacientes com sequelas respiratórias, mas de 33 

diversos tipos, incluindo feridas como citou a conselheira Stefany. A conselheira Letícia completou 34 

dizendo que temos dados dos pacientes atendidos pelos fisioterapeutas, mas que esses dados não 35 

foram estudados.  36 

A conselheira Graziela falou sobre as UBS’s estarem abertas para, de fato, das o acolhimento aos 37 

pacientes, mantendo as portas abertas e sem barreiras; as informações que estão lá dentro devem 38 

estar lá fora também e os comunicados externos devem ser atualizados. 39 

Falou ainda, sobre as reuniões voltarem a ser somente de forma presencial, pois não há absorção total 40 

do conteúdo da reunião.  41 

A conselheira Muriel sugeriu uma votação para decidir sobre isso. 42 

O conselheiro Edison fez uma fala sobre a situação de ele ter assistido a reunião de forma on-line. Que 43 

seu filho autista está doente e que para esses momentos é mais aconselhável que o próprio Edison 44 

fique lhe dando os devidos cuidados. E pegando o assunto das informações citadas anteriormente 45 

sobre a vacinação, sugeriu apresentar um calendário vacinal para a Secretaria de Educação. Encerrou 46 

falando sobre a situação de ter participado da reunião de forma on-line. 47 
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A conselheira Muriel falou que vai conversar com a enfermeira Aline, do setor de epidemiologia, sobre a 48 

possibilidade de enviar os informes para a Secretaria de Educação, frisando que as divulgações de 49 

informes já são feitas e postadas em grupos e redes sociais. Finalizou dizendo que a ausência pode ser 50 

justificada sem problema algum, e que o suplente pode representa-lo na reunião.   51 

A conselheira Alyne fez uma fala sobre sua ausência, e disse que não vê problemas em assistir a 52 

reunião de forma on-line, pois nesta reunião ela está conseguindo prestar atenção em cada fala.  53 

Abriu-se uma votação sobre continuar, ou não, as participações de forma on-line. 54 

Conselheira Muriel – voto para presencial apenas; 55 

Conselheira Letícia – voto para presencial e on-line; 56 

Conselheira Alice – voto para presencial e on-line; 57 

Conselheira Andréa – voto para presencial e on-line; 58 

Conselheira Stefany – abstenção; 59 

Conselheira Graziela – voto para presencial apenas; 60 

Conselheira Camilla – voto para presencial apenas; 61 

Conselheiro Edison – voto para presencial e on-line; 62 

Conselheira Alyne – voto para presencial e on-line. 63 

Sendo assim, a votação ficou da seguinte forma: 64 

5 votos para reuniões presenciais e on-line 65 

3 votos para reuniões apenas presenciais; 66 

1 voto de abstenção. 67 

Ficando aprovada em conselho a criação de link para acompanhar a reunião de forma on-line.  68 

A conselheira Letícia falou sobre o sistema DigiSus; a partir desse ano os relatórios estão no sistema 69 

pois não são atualizados desde 2018. 70 

A conselheira Graziela explicou os diferentes perfis do DigiSus e que a SMS iria verificar sobre o acesso 71 

do CMS ao DigiSus. 72 

Sobre a secretaria executiva, a conselheira Graziela pediu que as atas 71, 73 e 75 e que as resoluções 73 

29 e 30 fossem publicadas. Comentou sobre anexar o memorando 1141/2022 à resolução 02 de 17 de 74 

fevereiro de 2022. Ainda completou solicitando que os anexos à ata de nº 80 fossem publicados.  75 

O Regimento foi finalizado, e posteriormente a votação foi aberta, obtendo-se a aprovação unanime do 76 

novo Regimento Interno.  77 

Sendo assim, eu, Gabriela Maria Vieira Martins, lavro a presente ata, que segue assinada por mim e por 78 

todos os presentes.  79 


