
 

 

 

Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de Santo Antonio do Sudoeste – PR 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril, com início às dezesseis 

horas, na Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os 

conselheiros municipais de saúde e os novos representantes 

indicados pelos seguimentos eleitos na última conferência para 

reunião ordinária do Conselho. Dando início, Dariéli agradeceu a 

presença de todos e apresentou a pauta da reunião que era a 

apresentação dos novos Conselheiros de Saúde. Dariéli acolheu os 

novos conselheiros que se apresentaram com as indicações, 

explicou o papel dos conselheiros de saúde e sua importância para 

o município. Explanou que tudo o que ocorre na gestão da saúde 

primeiramente passa pela apreciação e aprovação do conselho. O 

atual conselho municipal de saúde para o biênio 2019/2020 contará 

com as entidades descritas a seguir. Representantes dos Usuários 

de Saúde: Igreja Católica, Igreja do Evangelho Quadrangular, 

Associação de Senhoras de Rotarianos-ASR, Lions Club, 

Associação dos Funcionários Públicos Municipais-ASPM, 

Associação dos Agricultores Familiares-APROSANTO. 

Representantes do Trabalhadores de Saúde: Conselho de 

Odontologia-CRO, Conselho de Assistência Social-CRESS e 

Conselho de Enfermagem-COREN. Representantes dos 

Prestadores de Serviços de Saúde: Hospital e Maternidade Santa 

Izabel e Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais-APAE. 



Representantes da Gestão em saúde: são indicados pelo Prefeito 

Municipal. O nome e documentação dos indicados está num arquivo 

em anexo. A Secretária de saúde Maria Elisa deu as boas-vindas a 

todos e explica que o conselho de saúde sempre foi atuante no 

município, e que está aberta a propostas, construindo uma parceria 

entre a gestão e a comunidade.  Dariéli disse que conselheiros são 

o elo entre a gestão e a comunidade e que esse elo deve ser 

fortemente construído para a melhoria da saúde, para todos. Sem 

mais, eu Cristiane Gomides Moro encerro a presente ata que segue 

com a lista de presença assinada por todos os presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


