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ATA Nº 79 DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ. 1 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no Centro de 2 

Capacitação em Praia de Leste, deu-se início à Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 3 

Pontal do Paraná estando presentes os conselheiros Ademilson Vieira, Alyne Souza Paz Cunha, 4 

Camilla Beatritse Bezerra Bispo, Carmen Cristina Moura dos Santos, Cleusa Ferreira, Edson 5 

Nascimento, Graziela Basso Sternheim, Letícia Fernandes Andres, Marcelo Elísio Ribeiro Santin, on-6 

line com as conselheiras Andréa Zimmermann e Conceição Vieira ramos Constante e com a presença 7 

das ouvintes Ilza e Joseslaine, com a seguinte pauta: 1. Informe; 2. Plano Municipal de Saúde.  8 

Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada.  9 

A Conselheira Carmen solicitou uma pauta em relação ao Bolsa Família. A conselheira Graziela fez um 10 

questionamento se teria problema se essa pauta ficasse para a próxima, e a conselheira Carmen disse 11 

que sim. Sendo assim, a nova pauta foi inclusa, e ficou da seguinte maneira: 1. Informe; 2. Bolsa 12 

Família; 3. Plano Municipal de Saúde. 13 

Seguindo a pauta, a Conselheira Camilla falou sobre a reunião da comissão de comunicação que fez 14 

um cronograma que será apresentado na próxima reunião. Pediu esclarecimentos sobre a 15 

mudança/correção do decreto e a saída de algumas entidades.  16 

O Conselheiro Marcelo esclareceu a situação explicando que, conforme regulamento vigente, as 17 

entidades devem cumprir todas as exigências contidas no Processo Eleitoral do CMS de Pontal do 18 

Paraná. Sendo assim, conforme a Lei n° 167/1999, Artigo 3º, Inciso I – “Os representantes da 19 

comunidade serão indicados pelas Associações e entidades comunitárias legalmente constituídas e 20 

existentes no Município há pelo menos dois anos, mediante eleição realizada na CONFERÊNCIA 21 

MUNICIPAL DE SAÚDE.” Desta forma, foi informado a todos os presentes que as entidades Eco Pontal 22 

e AMEP deixaram de fazer parte deste Conselho.  23 

Seguindo os informes, a Conselheira Carmen falou sobre a elaboração do Plano Municipal da Pessoa 24 

com Deficiência. Informou ainda, sobre a reunião na SESA na data de dez de janeiro, onde estiveram 25 

presentes todos os municípios da região para tratar sobre o avanço da COVID e das estratégias de 26 

vacinação, onde houve o informe de envio de doses extras para turistas e o início da vacinação das 27 

crianças. Falou sobre a regularidade na entrega das vacinas para fixação dos dias de aplicação.  28 

A Conselheira Graziela falou sobre o envio de doses adicionais para suprir a necessidade da população 29 

flutuante que se encontra na cidade.  30 

O Conselheiro Edson falou sobre a feira na Escola Ilha do Saber, falou sobre a estrutura da APMF da 31 

Ilha do Saber. Comentou sobre críticas pela mudança do local de vacinação. 32 

A Conselheira Carmen completou essa fala, expondo o acordo com a Escola. A vacinação, de fato, 33 

ficaria até dezembro naquele local. Pois ao iniciar o ano letivo a Escola já tinha programação para 34 

retomada do uso da quadra.  35 

Falou sobre a descentralização da vacinação, porém para que isso ocorra, tem que haver uma 36 

regularidade no envio das vacinas. Deu exemplo da BCG que está em falta e sobre a solução logística 37 

encontrada para melhor atender a população. Da mesma forma tem sido feito com a vacinação contra a 38 

COVID que pretende fixar nas terças e quintas feiras.  39 

A Conselheira Graziela mencionou a importância da comissão de comunicação pelo fato de que a fala 40 

da Conselheira Carmen explicando sobre as vacinas deveria ser de domínio público por ser 41 
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esclarecedora. Em relação à mudança de local da vacinação contra COVID, comentou que as críticas 42 

vieram pelo fato do local ter ficado muito longe para algumas pessoas.  43 

A Conselheira Carmen relatou sobre a vacinação das crianças, a qual será exclusivamente para 44 

crianças matriculadas na rede ensino municipal e que a chegada das doses aconteceria em no máximo 45 

quinze dias para o início da imunização.  46 

Em relação a pandemia, explicou sobre o aumento da procura para realização de testes e sobre os 47 

atendimentos do Posto de Atendimento no Balneário de Ipanema, com uma média de 300 48 

atendimentos/dia, sendo uma média de 90 positivados/dia sem nenhum internado no município. Seria 49 

um posto somente de coleta, porém está com atendimento médico também. Esclareceu algumas 50 

questões relacionadas aos atendimentos e o momento atual da pandemia que exige atenção 51 

ambulatorial. Fala sobre a preocupação com os idosos e que existe o monitoramento dos positivados.  52 

A Conselheira Graziela solicitou reforço na fiscalização nas medidas de controle do contágio da COVID. 53 

A conselheira Carmen fala sobre o município ter recebido mais testes e que está com o RH triplicado.   54 

Passou-se para o próximo ponto de pauta, o Bolsa família. O Plano Inter setorial passou por todos os 55 

presentes. Os conselheiros falaram sobre a oportunidade de a criança estar na UBS para atualizar os 56 

dados exigidos pelo Bolsa. A conselheira Graziela pergunta sobre a porcentagem de crianças 57 

assistidas. A conselheira Carmen fala não saber ao certo, mas que estamos com uma porcentagem 58 

boa.  59 

Iniciou-se a leitura do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 onde foi apresentado o documento e lido a 60 

todos, as METAS, INDICADORES e AÇÕES. A conselheira Graziela sugeriu que as ações fossem 61 

dividas por ano, o que não foi aceito. Conforme as sugestões foram sendo apresentadas e aprovadas 62 

pela maioria dos votantes, as anotações foram feitas para correção e posterior envio aos Conselheiros 63 

através do grupo CMS 2021-2024 no aplicativo whatsapp. 64 

Findando-se a leitura do Plano, a Conselheira Graziela sugeriu a inclusão de algumas diretrizes que 65 

foram analisadas e discutidas, e conforme a estratégia de gestão, algumas delas serão incluídas no 66 

Plano. Sendo: Gestão, Controle Social, Ouvidoria, Monitoramento e Avaliação.  67 

Sendo assim, foi decidido realizar uma reunião extraordinária, no dia vinte e cinco de janeiro para 68 

apresentação do Plano com as correções e sugestões realizadas nesta reunião.  69 

Às dezesseis horas, finalizaram-se os trabalhos.  70 

Sendo assim, eu, Gabriela Maria Vieira Martins, lavro a presente ata, que segue assinada por mim e por 71 

todos os presentes.  72 


