
 

ATA Nº 074 DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE PONTAL DO PARANÁ. 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, as quatorze horas e  quatorze  
minutos,  deu-se início reunião extraordinária realizada via web, devido a pandemia e os 
Decretos Municipais, Estaduais e Federais não permitindo a aglomeração e grande número 
de conselheiros estarem no grupo de risco, obtendo quórum; com a participação dos 
seguintes conselheiros: Tania (trabalhador), João (usuário), Jhony (usuário),Edite (usuário), 
Stefany (gestão) Manoel (gestão), Lucia (trabalhador), Edson (usuário) Cleuza (usuário) 
Ilza (usuário) Muriel (trabalhador) Sra. secretaria de Saúde Carmen Moura (gestão) , leitura 
das Atas 73  a mesma foi enviada via watts a todos os conselheiros, aprovada a ata deu-
se o inicio a  pauta RELATORIO DO SEGUNDO QUADRIMESTE DE 2021(maio, junho, 
julho, agosto), o mesmo sendo enviado anteriormente aos conselheiros para apreciação, a 
Senhora Carmen deu início a leitura do mesmo, sendo ele aprovado em apreciação por 
todos os conselheiros, senhora secretaria deu início ao resumo de como está o andamento 
da vacinação no município que abriu para adolescentes e os idoso com a segunda dose 
completa, e por prevenção de uma possível onda de infectados o pronto Atendimento de 
Praia de Leste continuará sendo a referência do município de comum acordo com 
PANAMERICANA, a seguir a mesma informou que a carreta odontológica do SESC estará 
até  dezembro fazendo atendimento via Unidade Básica de Saúde. Senhor Edson solicitou 
a secretaria de saúde a fisioterapeuta e fonodióloga para a Escola Ilha do Saber, em 
resposta a secretaria informou que no momento sem previsão ainda, sobre o relatório a 
pagina doze será anexada se desculpando devido algum erro que ocorreu. A próxima 
reunião será no dia 05 de outubro em reunião ordinária as 14:00 via WEB. Ou se necessária 
marca–se reunião extraordinária com a pauta sendo assim deu-se por encerrada a reunião 
via Web. Assim eu Simone assento a ata VIA WEB.  

 


