
 

ATA Nº 072 DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE PONTAL DO PARANÁ. 

Aos vinte e cindo  dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, as quatorze horas e  vinte 
e dois 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: Marcia (usuário),Tania (trabalhador), João (usuário), Jhony 
(usuário),Edite (usuário), Stefany (gestão) Manoel (gestão), Ilza (usuário), Lucia 
(trabalhador),Sonia (usuário) Edson (usuário) Cleuza (usuário) Flavia (trabalhador) Sra. 
secretaria de Saúde Carmen Moura (gestão)  e a convidada da Sr Secretaria a Senhora 
Michele Straub  para esclarecimentos da conferencia iniciando a reunião extraordinária o 
presidente senhor Manoel deu as boas-vindas a todos os conselheiros, com a pauta 
principal sobre a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ ainda 
o presidente se informou com órgãos superiores (Conselho Estadual de Saúde) via email e 
que a ordem foi fazer a mesma com seus devidos cuidados a secretaria de saúde informou 
aos conselheiros a importância de se fazer a XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
NO MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA devido a nova realidade do município uma delas 
a pandemia do covid 19 o qual ainda à consequenciais e que provavelmente terá que ter 
novos planejamentos para a  saúde de Pontal do Paraná, em votação nominal Manoel sim, 
Carmen sim, Stefany sim, Tania sim,Edson sim,  Marcia sim, João absteve-se, Flavia sim, 
Jonny sim, Lucia sim, Edite absteve-se, fica aprovada a XII CONFERENCIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE FOI APROVADA POR  NOVE VOTOS AFAVOR E DUAS ABSTENÇÕES, na 
sequencia foi colocado em votação e aprovada também a comissão organizadora da 
mesma, a Sra. Stefani representando a gestão o senhor Edson representando os usuários 
e a Senhora Flavia representando os trabalhadores, Cleusa representando usuários . 
Dando continuidade foi aprovada a data da realização a qual será dia 18 de setembro de 
dois mil e vinte e um, Sr Edson falou sobre o laboratório que a universidade UFPR está 
manipulando vacinas, isso aconteça provavelmente em planejamento futuro, A próxima 
reunião será no dia 09 setembro 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.  

 


