
ATA Nº 77 DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO 

PARANÁ. 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas deu-se início a 

reunião extraordinária realizada na sala de reuniões da Sede da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, 

com participantes presentes e online.  

A pauta para reunião era a seguinte: 1-Informe; 2-Cronograma de Atividades; 3-Apresentação de 

documentos.  

Foi discutido como seria dada a parte sobre Informes da pauta, a qual seria para passar informações de 

interesse do grupo.  

A conselheira Graziela sugeriu que todos os conselheiros fizessem o uso de um crachá para facilitar na 

identificação dos conselheiros. Trouxe modelos de crachás prontos, mas não foram usados na reunião. 

Porém a ideia agradou boa parte do CMS. 

A conselheira Camilla sugeriu que a pauta fosse mais clara.  

A conselheira Carmen pediu diálogo amigável e paciência para que o trabalho possa ser feito da melhor 

maneira possível. Falou, também, da importância de apresentar-se o regimento para discutir e reformular o 

mesmo.  

A conselheira Graziela complementou a fala da Carmen.  

A conselheira Camilla se explicou em relação à sua fala anterior.  

Eu, Gabriela, fiz a leitura da ata de nº 76, da reunião anterior. A conselheira Camilla diz não aprovar a ata 

por ter ouvido algumas denúncias de irregularidade e pediu acesso aos documentos das outras entidades 

para analisar tal informação. O conselheiro Edson expôs seu ponto de vista em relação ao motivo da 

reprovação da ata. A conselheira Carmen complementou a fala do conselheiro Edson dizendo que a ata 

relata o que houve na última reunião. E que a solicitação de documentação ficaria para outra ata. 

A conselheira Graziela se abstém da aprovação, pela fala da conselheira Camilla, que também se abstém.  

A conselheira Carmen complementa ainda que, se alguma entidade quiser, ou ver irregularidade, tem o 

direito de reclamar e denunciar.  

A conselheira Presidente Muriel anunciou a aprovação da ata, se apresentou e iniciou a pauta. 

A conselheira Carmen iniciou os informes:  

- Mutirão de oftalmologia e ultrassonografia no sábado, 20/11, a fim de diminuir as filas de espera para esse 

especialista.  

Falou da dificuldade para contatar alguns pacientes. Sendo assim, pediu que se alguém conhecesse algum 

paciente que, por acaso, estivesse no aguardo de consulta com especialista, que ajudasse a contatar. 

A conselheira Camilla perguntou sobre pessoas novas nessa fila; a conselheira Alyne solicitou algumas vagas 

para os coletores.  

A conselheira Graziela questionou a situação de ser apenas uma pauta para informes, sendo assim, não 

caberia fazer questionamento algum. A conselheira Carmen falou sobre o bom relacionamento e 

comunicação nas reuniões. Sendo assim, como surgiram algumas dúvidas, e até mesmo por uma questão de 

repassar as informações corretas aos munícipes, o grupo solicitou que essas dúvidas fossem sanadas. 



O conselheiro Ademilson compartilhou mais detalhes em relação ao programa de oftalmologia da Grande 

Oriente PR em parceria com a Loja Maçônica de Pontal do Paraná, a Prefeitura Municipal e a Associação 

Paranaense de Oftalmologia. Será feito em crianças que, juntamente às Escolas Municipais, foram 

cadastradas para realizar essa avaliação pelo programa ROBÔ ADAN. 

No dia D, em vinte e sete de novembro, teremos dez máquinas no município. As crianças que tiverem a 

necessidade do uso de óculos, vão receber de doação esses óculos, assim como àquelas que apresentarem 

um problema mais grave terão a oportunidade de serem encaminhadas para Associação Paranaense de 

Oftalmologia.  

A conselheira Presidente Muriel complementou a fala, expondo que seu filho recebeu na escola um 

questionário a ser respondido para compor o procedimento de agendamento para oftalmologia. Elogiou o 

programa e a organização. 

O conselheiro Ademilson ainda complementou dizendo que uma das máquinas será doada ao município.  

A conselheira Carmen comentou sobre o programa Planifica SUS e informou que foi feita uma solicitação 

para que membros do conselho possam participar.  

O conselheiro Ademilson encerrou o assunto com a informação sobre a oftalmologia, dizendo que existem 

alguns pontos para coleta de armação de óculos pela cidade.    

A conselheira Carmen falou sobre o aplicativo para celular “Dados do Bem” já estar disponível para que a 

população baixe nos celulares, que tem como função fazer o cadastro para pessoas suspeitas de COVID-19 

com agendamento rápido para o teste. A conselheira Muriel tirou algumas dúvidas em relação ao APP e 

exemplificou com situações da UBS. A conselheira Carmen esclareceu essas dúvidas. Disse que o APP facilita 

muito e tem um retorno rápido de agendamento de horário, bem como a divulgação do resultado de seu 

exame. A conselheira Letícia complementou. 

A conselheira Presidente Muriel, falou sobre o cronograma de reuniões, as quais ficarão como sendo em 

toda primeira terça-feira do mês. 

A conselheira Graziela sugeriu uma extraordinária para a definição do calendário. A conselheira Camilla 

sugeriu horário para início e término da reunião, a conselheira Graziela complementou falando sobre 

delimitação de tempo de fala para cada pauta. 

A conselheira presidente Muriel achou interessante a sugestão e vai tentar acatar para ter controle do 

horário de término das reuniões. 

O calendário apresentado foi aprovado e será encaminhado a cada conselheiro posteriormente para que 

todos se programem em relação às datas das reuniões. 

A conselheira Carmen falou sobre as resoluções da SESA.  

- Resolução SESA nº 931/2021 que habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos 

da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de 

Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária; 

- Resolução SESA nº 933/2021 que habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos 

da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de 

Investimento para o Transporte Sanitário, com a aquisição de uma Van; 

- Resolução SESA nº 1008/2021 que habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos 

da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de 

Investimento para Obras de Reforma, Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Pontal do Sul. 



Comentou das tentativas de reforma que estão ocorrendo para que as unidades que necessitam sejam 

reformadas. Fez um adendo sobre a situação da unidade do Jardim Canadá.  

Sugeriu que fosse feita uma Resolução para registrar a aprovação das resoluções do Estado.  

A presidente Muriel falou sobre as solicitações da conselheira Graziela pelo ofício.  

Comentou-se sobre o regimento, sobre o decreto a ser corrigido.  

A correção da Lei, que estava em pauta, começou a ser discutida. Uma lei diz que as conferências municipais 

devem ser realizadas a cada dois anos, e o regimento interno diz que tem que ser a cada quatro anos. Sendo 

assim, será solicitada a alteração da lei que cria. A mesma deve ser corrigida para estar de acordo com o 

regimento interno.  

A alteração do parágrafo único do artigo 1° da Lei nº 18/97 foi aprovada. 

O decreto foi aprovado, após ser lido por todos.  

A conselheira Carmen propôs, para a próxima reunião, discutir o regimento e acolher mais sugestões ao 

plano. Encaminhar o plano para conhecimento de todos para que seja aprovado na reunião do dia 

11/01/2022, prevista em calendário.  

A conselheira presidente Muriel fala sobre a pretensão em relação à convocação e documentação com 

antecedência para conhecimento de todos. 

A conselheira Graziela propôs que a reunião para aprovar o plano, no dia 11/01, seja em horário estendido, 

tendo início às 9 horas e término às 16 horas, com pausa de uma hora para o almoço. E que a reunião do dia 

01/02, das 14h às 17h, seja para alteração e aprovação do regimento.  

A conselheira Muriel pede que todos enviem os documentos anteriormente.  

A conselheira Camilla sugeriu uma comissão de comunicação. Sugeriu pauta. 

A conselheira Graziela lembrou que três, das pautas apresentadas pelo SindSaúde-PR, não foram 

contempladas. 

A conselheira Carmen convidou os conselheiros a participar dos eventos da saúde.  

A conselheira Letícia falou sobre o Novembro Azul, com seu Dia D em 25/11 na AMOSI no período da noite 

para a realização de exames e receber orientações sobre a prevenção.  

A conselheira Carmen expõe que a SMS está tentando um Urologista para diminuir a fila, que é uma das 

maiores, dos pacientes que ainda estão no aguardo das consultas. A conselheira Letícia completou dizendo 

que cada Unidade de Saúde terá o seu dia de atendimento específico de cuidado à saúde do homem. 

A conselheira Carmen comentou sobre a acolhida que as UBS’s estão fazendo. Cada Unidade faz a acolhida 

de acordo com sua rotina.  

A conselheira Alyne comentou sobre sugestões para melhorar a questão do agendamento. As conselheiras 

Carmen e Stefany comentaram sobre suas experiências nas Unidades. 

Por fim, a conselheira presidente Muriel a gradeceu a presença de todos.  

Eu, Gabriela, secretária executiva do conselho comentei sobre a gravação das falas na reunião para uma 

melhor absorção dos assuntos discutidos. Pedi permissão para que eu pudesse gravar.  

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

os presentes.  


