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ATA Nº 81 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ. 1 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala de 2 

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

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

Alyne Souza Paz Cunha (AMCORESPP – Titular), Camilla Beatritse Bezerra Bispo (MAR BRASIL – 5 

Titular), Carmen Cristina Moura dos Santos (SMS – Titular), Edson Nascimento (APMF Ilha do Saber – 6 

Titular), Graziela Basso Sternheim (SindSaúde – Titular), Jorgia Stefany Pereira dos Santos (SMS – 7 

Titular), Letícia Fernandes Andres (SMS – Titular), e participação on-line das conselheiras Andréa 8 

Zimmermann (CRP – Titular), Cleusa Ferreira (PROVOPAR – Titular) e Muriel de Fátima Vicente 9 

(ABEM – Titular), com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata nº 79 e nº 80; 2. Aprovação da pauta; 10 

3. Informes; 4. Cronograma da Comissão de Comunicação; 5. Situação atual da COVID-19 no 11 

Município; 6. Regimento interno.  12 

Foi feita a leitura da ata de nº 79. A conselheira Graziela fez algumas contribuições em relação ao 13 

conteúdo da ata. Após isso, a ata foi aprovada. A ata de nº 80 vai ser revista em alguns pontos e será 14 

apresentada posteriormente. 15 

A Conselheira Graziela solicitou uma pauta de proposta de recomendação. A conselheira Carmen 16 

solicitou uma pauta sobre a construção de um PA. Sendo assim, as novas pautas foram inclusas, 17 

ficando da seguinte maneira: 1. Aprovação da Ata nº 79; 2. Aprovação da pauta; 3. Informes; 4. 18 

Cronograma de Atividades da Comissão de Comunicação; 5. Situação atual da COVID-19 no 19 

Município; 6. Regimento interno; 7. Proposta de Recomendação; 8. Construção de Pronto 20 

Atendimento.  21 

A conselheira Carmen falou sobre a vacinação das crianças passando o cronograma da semana e 22 

sobre a previsão de receber mais doses para ampliar a faixa etária. 23 

A conselheira Graziela sugeriu um horário aos finais de semana para vacinar os munícipes que 24 

trabalham fora. 25 

Em resposta, a conselheira Carmen disse que final de semana a procura é imensa por conta dos 26 

veranistas, mas que muitos já foram embora. Explanou a situação e vai estudar as possibilidades, 27 

sendo que dependemos da quantidade de doses recebidas. Falou também sobre o Dia D da Influenza 28 

para o dia 05 de fevereiro. 29 

A conselheira Alyne pergunta sobre a dose de reforço dos moradores de rua. 30 

A conselheira Carmen responde dizendo que não será feito da mesma maneira que a primeira 31 

aplicação e expõe que alguns moradores de rua já procuraram as unidades para fazer a dose de 32 

reforço. E terá que ser feito o levantamento das pessoas que ainda não fizeram essa dose.  33 

A conselheira Stefany ressalta que por ser uma parte da população que migra muito de uma cidade 34 

para outra tem-se um pouco de dificuldade para que seja cem por cento.  35 

A conselheira Carmen, no seu último informe, comemora que a procura dos postos de coleta diminuiu 36 

bastante. Falou sobre a reunião na SESA no dia de ontem. Explanou que a tendência é decair o número 37 

da procura, o número de casos e que vamos aprender a conviver com isso até que se possa decretar o 38 

fim da pandemia. O que estamos todos esperando. 39 

Explicou também que por falta de funcionários que estavam infectados e afastados, ficamos sem 40 

notificados no domingo, e isso acarretou no acúmulo de fichas para notificar. Tivemos aparição de 41 

novos casos, porém foram notificados nos dias seguintes.  42 

Tiveram dias que o posto de coleta atendeu a muito mais pacientes que o próprio PA de Praia de Leste. 43 

E fez questão de frisar a redução dos casos. E que essa é a tendência no Estado todo.  44 

Informou que o processo de informatização das Unidades de Saúde já está em andamento. 45 
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A conselheira Alyne comenta sobre cursos para conselheiros, se há possibilidade de os conselheiros 46 

atuais fazerem. Em resposta, a conselheira Carmen fala sobre organizar algum evento para 47 

conseguirmos fazer essa capacitação e sugere algumas entidades, como SindSaúde, podem ajudar. 48 

A conselheira Alyne diz que a mesa diretora fará uma proposta sobre formação e repassar para os 49 

demais conselheiros.  50 

A conselheira Camilla fala sobre o cronograma de atividades da comissão de comunicação. Suas 51 

reuniões são realizadas às últimas terças feiras do mês às 21:30h. Apresentou um plano de postagens 52 

para as redes sociais. Aproveitou para solicitar uma pauta de regimento interno da comissão de 53 

comunicação para próxima reunião.  54 

A conselheira Carmen fala sobre a situação da COVID-19 em nosso município. Tivemos uma redução 55 

dos positivados. E a tendência da curva é cair daqui para frente. 56 

A conselheira Graziela sugeriu que tenhamos gráficos para comparações. 57 

A conselheira Graziela fez a leitura da seguinte proposta de recomendação: 58 

“Durante o processo de votação do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, na reunião realizada no dia 59 

25 de janeiro de 2022, a Presidente do Conselho telefonou, de seu celular, para a conselheira titular 60 

representante da SMS Jorgia Stefany Pereira dos Santos, que estava participando de forma on line, 61 

avisando-a de que seria sua vez de votar. Quando questionada, a Presidente afirmou que a citada 62 

conselheira “estava na vacina, mas estava acompanhando a reunião”.  63 

Isso posto, sucinta algumas dúvidas: 64 

1- Se a conselheira Stefany estava na vacina, seria porque estava trabalhando, exercendo sua 65 

função, e sua presença naquele local se fazia necessária; 66 

2- Se estava trabalhando, como estaria acompanhando a reunião do conselho? 67 

3- E apesar de exposto acima, se estava acompanhando a reunião de forma on line, porque foi 68 

necessário ligar para avisá-la de que era sua vez de votar? 69 

Apesar desse voto não alterar a aprovação do Plano Municipal de Saúde, é importante que este 70 

Conselho se posicione pela defesa de sua credibilidade e seus princípios, sem falar na insegurança 71 

jurídica que esse fato pode criar, tendo em vista que a reunião foi transmitida via meet (onde fica 72 

gravada), e que existem postagens em rede social com fotos da equipe da vacina na qual a conselheira 73 

está presente, e que foram postadas durante a realização da reunião. 74 

De acordo com o Art. 16 do Regimento Interno do CMS/PPR: “As deliberações do Conselho Municipal 75 

de Saúde, observando o quórum estabelecido, serão tomadas pela maioria simples de seus membros, 76 

mediante: b) Recomendações sobre tema ou assunto específico que não é habitualmente de sua 77 

responsabilidade direta, mas é relevante e/ou necessário, dirigida a ator ou atores institucionais de 78 

quem se espera ou se pede determinada conduta ou providência. 79 

Recomendamos que esse voto e questão seja desconsiderado. 80 

Essa proposta deverá ser votada de imediato. ” 81 

A conselheira Jorgia Stefany deu seu parecer sobre a situação. Os conselheiros Edison, Carmen e 82 

Camilla deram seus pareceres em relação ao assunto e em seguida deu-se início à votação, ficando da 83 

seguinte maneira: 84 

Camilla – votou a favor da proposta. 85 

Graziela – votou a favor da proposta. 86 

Alyne – votou contra a proposta. 87 

Edison – votou contra a proposta. 88 

Carmen – votou contra a proposta. 89 

Letícia – votou contra a proposta. 90 

Stefany – votou contra a proposta. 91 

Andréa – votou contra a proposta. 92 

Muriel – abstém-se à proposta. 93 
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Sendo, 2 (dois) votos a favor da proposta de recomendação, 6 (seis) votos contra a proposta de 94 

recomendação e 1 (uma) abstenção, o voto da conselheira permanece válido.  95 

Em relação à construção do pronto atendimento, a conselheira Carmen explicou a burocracia de um PA 96 

e falou sobre a situação do atual Pronto Atendimento. A região na qual deverá ser construído o novo PA 97 

é ao lado da Policlínica com cerca de 900m² de área. Diz que Pontal não comporta UPA pela 98 

quantidade de moradores e que essa construção não será via Ministério da Saúde, mas sim via 99 

convênio com o Estado que disponibiliza de recurso financeiro. Ressalta que a UPA Praia Grande 100 

também é referência de Pontal do Paraná.  101 

A conselheira Carmen reafirma a necessidade da aprovação, pois o Estado exige a ata de Reunião 102 

aprovando. Como a ata depende de aprovação, será feita uma Resolução. 103 

A conselheira Graziela faz questionamentos em relação ao Plano. Gostaria de ter o Plano de Saúde em 104 

mãos para essa discussão, por isso sugeriu que a mesma retornasse quando o Plano estiver em mãos. 105 

A conselheira Carmen apresentou as condições do Estado para que o município consiga esse recurso.  106 

E o convênio do Estado, pois todo convênio possui contrapartida, e não sabemos quanto será o de 107 

Pontal.  108 

Deu-se a votação da seguinte maneira: 109 

Camilla – Aprova. 110 

Graziela – SINDSAÚDE e abstém dessa votação por não ter o Plano em mãos e deixa claro que é a 111 

favor de novos serviços ao município. 112 

Alyne – Aprova. 113 

Edison – Aprova. 114 

Carmen – Aprova. 115 

Letícia – Aprova. 116 

Stefany – Aprova. 117 

Andréa – Aprova. 118 

Sendo assim, com 7 (sete) votos e uma abstenção temos a aprovação. 119 

Sobre o regimento, a conselheira Graziela sugeriu que as correções fossem realizadas no ato da leitura, 120 

pois sua proposta foi feita em cima do atual Regimento. 121 

Os conselheiros concordaram. 122 

Sendo assim, deu-se início à leitura e alterações do Regimento. 123 

Sem tempo hábil para continuidade, decidiu-se continuar o Regimento na próxima reunião. 124 

Uma sugestão de reunião extraordinária para dia 22 de fevereiro para apresentação do 3º Relatório 125 

Quadrimestral foi dada.  126 

Finda-se a reunião.  127 

Sendo assim, eu, Gabriela Maria Vieira Martins, lavro a presente ata, que segue assinada por mim e por 128 

todos os presentes.  129 


