
ATA Nº 76 DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMTAL DO PARANÁ. 

 Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte e quatro minutos deu-

se início a reunião ordinária realizada no auditório da Casa da Cultura, no Balneário Primavera, tendo como 

pauta a apresentação da composição do CMS segundo à Conferência realizada em 18 de setembro de 2021. 

O conselheiro Edson solicitou uma retificação na ata de nº 75. Aonde consta ‘deficientes’ colocar ‘autistas’ 

também, sendo assim, a ata foi aprovada. O Sr. Manoel apresentou ao grupo de conselheiros os novos 

conselheiros. Foi solicitada a retificação dos nomes de alguns conselheiros que estavam com a grafia 

incorreta. A Sra. Carmen solicitou a palavra para informar junto com o Sr. Marcelo Elísio que todos os 

equívocos e erros serão retificados, assim como haverá colocação de mais dois conselheiros do seguimento 

de trabalhador. O Sr. Presidente do CMS, Manoel, informou a homologação dos conselheiros, e da mesa 

diretora. A Sra. Graziela solicitou a leitura das atribuições da mesa diretora do mesmo. Assim, o Sr. Manoel 

fez a leitura do texto que está no regimento sobre as comissões, sobre as jornadas e prerrogativas. Entrou-

se em questionamento qual seguimento teria a vez de compor a nova mesa diretora. Após algumas 

observações, chegou-se a conclusão que seria o seguimento de trabalhadores e usuários.  

Sendo assim, os Conselheiros Muriel, Ademilson, Alyne e Carmen se candidatam à nova mesa diretora. A 

conselheira Alyne falou sobre o conselho ser atuante e crítico nesse momento, e disse que gostaria de ser 

Secretária.  

Após, democraticamente, formou-se a nova mesa diretora, sendo composta da seguinte maneira: 

Presidente Muriel – Trabalhador 

Vice-presidente Carmen – Gestor 

Secretária Alyne – Usuário 

2º Secretário Ademilson – Usuário  

A Sra. Carmen incentivou aplausos para o novo Conselho Municipal de Saúde. A mesma se colocou à 

disposição de todos os demais conselheiros, sendo que no Conselho temos representantes da sociedade. 

A Sra. Carmen fez uma fala colocando-se à disposição enquanto Secretária de saúde, disse que a SMS está à 

disposição para sanar e esclarecer dúvidas referentes a quaisquer possíveis dúvidas que possam aparecer. 

Falou-se sobre a troca da Secretária executiva, passando a ser a Srta. Gabriela Maria Vieira Martins. Com a 

palavra a nova presidente do CMS, Sra. Muriel, fez sua apresentação perante os conselheiros. Falou sobre o 

compromisso de fiscalizar e facilitar, sobre demandas e a ajuda aos profissionais. Agradeceu a todos. 

A Sra. Graziela entregou um ofício solicitando documentos para a Secretária Gabriela e entregou um ofício 

solicitando pauta para a Presidente Muriel.  

Foi solicitada uma próxima reunião. Ficou decidido que teremos uma Extraordinária na próxima quarta-feira, 

dia 17/11.  A Sra. Alyne fala sobre a disponibilização no site. A Sra. Carmen Comenta sobre uma reformulação 

que está acontecendo no site.  

Comentou-se sobre o Regimento e a Lei que fala sobre o período em que a Conferência Municipal deve ser 

realizada. A mesma vai ser modificada, ficando esse período estipulado de 4 em 4 anos.  

Conferências podem ser realizadas a qualquer momento. Deu-se a diferença entre elas. A conferência que 

define os conselheiros que deverá ser feita a cada 4 anos.  

Sentiu-se necessidade de fazer uma reunião extraordinária na próxima semana, dia 17/11/2021.  



O Conselheiro Marcelo Elísio, falou sobre o site da Secretaria Municipal de Saúde que está em processo de 

construção e formatação. Bem como o site da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná que está para sofrer 

mudanças. Falou também sobre as reuniões que tem sido feitas com os grupos e associações do Município, 

para que haja mais participação, principalmente, da parte interessada. Que o intuito é que haja essa 

participação em massa.  

A conselheira Camilla falou sobre o local escolhido para a reunião, que poderia ter sido em um local mais 

democrático. O conselheiro Manoel explicou que a reunião ocorreu nesse espaço, única e exclusivamente 

por conta da quantidade de pessoas na reunião. Que nunca a intenção era enaltecer alguns e inferiorizar 

outros. A conselheira Camilla, continuando sua fala, expôs sua repudia a possíveis comentários e disse que 

não gostaria que acontecesse novamente exigindo respeito como ser humano.  

A conselheira Graziela falou um pouco sobre sua maneira de falar, o tom de sua voz. Que realmente é seu 

jeito falar alto, porém gostaria que as pessoas ouvissem as palavras e não apenas o tom de voz.  

A conselheira Carmen falou sobre o local da reunião. Que os espaços maiores que a prefeitura disponibiliza 

são em forma de auditório. Falou sobre a questão do respeito, inclusive nas redes sociais. Que não são 

apenas palavras mal proferidas direcionadas a certa pessoa que ofendem, mas expor imagens e inverdades 

também não é correto e se encaixa no desrespeito ao próximo. Comentou sobre alguns espaços da Saúde 

pública em Ponta do Paraná, frisando que é seu primeiro ano no Município, que algumas coisas levarão 

tempo para serem corrigidas, pois não vieram junto com ela. Que a saúde pública já vem com esse desgaste 

há algum tempo. 

A conselheira Muriel, com a palavra, falou sobre o Conselho ser democrático mesmo, e todos terem seu 

espaço para agregar ao Município.  

O conselheiro Manoel falou sobre um pouco de sua trajetória no CMS. Agradeceu pelo tempo que pôde 

contribuir com seu trabalho, deu boas-vindas aos novos conselheiros, se despediu e recebeu aplausos. 

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

os presentes.   

 

 


