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Aos quatorzes dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, as 

oito horas e trinta minutos, ocorreu a reunião ordinária do Conselho 

Municipal de Saúde de Içara - CMS, no auditório de reuniões da 

Secretaria de Saúde do Paço Municipal. Participaram da reunião os 

conselheiros: Ronaldo Caetano – Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde e representante da União das Associações Comunitárias de Içara,  

Letícia Laurindo Borges - Secretária do Conselho Municipal de Saúde, 

Rodrigo Milak- representante da SMS Elizeu Perazzoli – Representante 

do STTR, Iêde Cardoso dos Santos – Representante da AMPI, Saulo de 

Boit Goulart – Representante da secretaria de agricultura, Karla Vicente 

– Representante do Hospital São Donato, Mirian Balod – Representante 

da APAE, Graziela Zuchinalli – Representante da Enfermagem e Maria 

Isabel Mattos Silvestre de Brida- representante das entidades 

profissionais de odontologia. Pauta do dia, que foi aprovada pelos 

conselheiros: 1. Leitura da Ata da Reunião Anterior; 2. Prestação de 

contas do 1º Quadrimestre de 2022; 3. Relatório de Gestão de 2021. 4. 

Assuntos Diversos; 1. Leitura da Ata da Reunião Anterior- Letícia 

Borges leu a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada pelos 

conselheiros na referida reunião. 2. Prestação de contas do 1º 

Quadrimestre de 2022 - Santos Grassi Neto, contador do fundo 

Municipal de Saúde apresentou a prestação de contas do 1º 

Quadrimestre de 2022 que ficou para ser deliberada e aprovada na 

próxima plenária. 3. Relatório de Gestão de 2021- Rodrigo Milak 

apresentou o relatório de gestão do ano de 2021, o qual foi aprovado por 

todos os conselheiros presentes na referida reunião. 4. Assuntos 

Diversos - Foi comunicado sobre o dever de disponibilizar os materiais 

das reuniões na página do conselho municipal de saúde presente no site 

da prefeitura, para que a população consiga acessá-los. Também foi 

esclarecido sobre o oficio referente ao convênio 2018 enviado pelo 

Hospital São Donato, que é um convenio para equipamentos de 

escritórios, serão 120 dias para fazer a entrega desses equipamentos que 

serão usados no setor de ambulatório. Também foi definida a data da 

reunião extraordinária para a eleição do novo presidente do conselho.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a ata da reunião que 

por mim foi lavrada. Içara, 14 de julho de 2022, Letícia Borges.  

 


