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Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, as oito horas e trinta minutos  

ocorreu reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Içara - CMS, no auditório de reuniões 

da Secretária 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,  Júlia Goularte do Nascimento- Secretária do Conselho Municipal de Saúde, 

Ana Cristina Horr – representante dos profissionais de serviço social, Andreia Soares- representante 

da RFCC, Jane Regina Ramos- representante da AMPI, Elizeu Perazzoli, representante da STTR, 

Mirian Balod- representante da APAE, Graziela Zuchinalli- representante enfermagem, Sergio 

Pizzetti- representante da secretaria de finanças, Karla Vicente – representante do Hospital São 

Donato, Maria Isabel Mattos Silvestre de Brida- representante das entidades profissionais de 

odontologia, Rita Zanatta- representante da Pastoral da Saúde do Centro e Ismael Dagostin- 

representante . O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, abriu a reunião e apresentou a 

pauta do dia, que foi aprovada pelos conselheiros: 1. Leitura da Ata da Reunião Anterior; 2. 

Apresentação dos novos membros do conselho; 3. Aprovação continuidade dos 20 leitos de UTI do 

Hospital São Donato ; 4. Diretor do Hospital fará apresentação e responderá questionamentos; 5. 

Assuntos gerais. 1. Leitura da Ata da Reunião Anterior- Júlia Goularte do Nascimento leu a ata da 

reunião anterior, a qual foi aprovada pelos conselheiros na referida reunião.2. Apresentação dos 

novos membros do conselho- A Secretária do Conselho Municipal de Saúde, Júlia Goularte, leu o 

termo de posse dos novos representantes, os quais representam a Secretaria Municipal da Educação 

de Içara, os representantes das entidades dos profissionais de odontologia e da pastoral da Saúde do 

Centro. Estavam presentes, os novos representantes, Ismael Dagostin Gomes, Maria Isabel Mattos 

Silvestre de Brida e Rita de Cassia Zanatta. 3. Aprovação continuidade dos 20 leitos de UTI do 

Hospital São Donato- A Secretária do Conselho Municipal de Saúde leu a solicitação feita pelo 

Hospital São Donato, a qual foi aprovada pelos conselheiros na referida reunião.4. Diretor do 

Hospital fará apresentação e responderá questionamentos- Durante a plenária, o Diretor do 

Hospital São Donato e o Presidente, fizeram uma apresentação de dados e informações por meio de 

uma apresentação de slides. Aconteceram alguns questionamentos aconteceram durante a 

apresentação, os quais foram respondidos e esclarecidos.5 Assuntos gerais- Durante a reunião, a 

representante da Rede Feminina, Andreia Cristina Soares fez a proposta de fazer uma parceria com o 

Hospital São Donato, em relação a solicitação de um mamógrafo para ser instalado no Centro de 

Imagem do mesmo. O diretor do Hospital aprovou a ideia e todos os conselheiros também.  Nada 

mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a ata da reunião que por mim foi lavrada. Içara, 10 de 

Fevereiro de 2022, Júlia Goularte do Nascimento. 


