CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITÁ
BIÊNIO 2021/2022
Ata 005/2022
No dia 29 de setembro de 2022 reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Itá/SC as
07:30hs os conselheiros de saúde Marlone Prisch, Nádia Hensel, Altir Salvi, Juraci Mocellin, Lurdes
Calvi, Jean Carlos Del Posso, Juliana Batista, Elizabete Fontana, Odair Felippe e Eliane Lazzarotto. A
Sra Juliana Batista – Presidente do conselho municipal de Saúde deu as boas vindas e observando o
quórum regimental deu inicio a reunião, passando a pauta 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião
Ordinária 004/2022 , 2) Apreciação e aprovação das contas, 3) Assuntos Gerais. Juliana iniciou os
trabalhos com 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 004/2022: Após leitura da ata
da reunião anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. 2) Apreciação e aprovação das contas:
Dando sequência à pauta, a senhora Juliana passou a palavra para ao consultor Odair Felippe para a
apresentação do 2º Relatório Quadrimestral referente ao ano de 2022, referente aos meses de maio,
junho, julho e agosto do ano de 2022 do Município de Itá/SC, que foi aprovado por unanimidade por
todos os conselheiros. Apresentação do Demonstrativo da receita de Impostos Líquida e das Despesas
Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde – do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO),
relativo ao 4º bimestre do exercício de 2022, onde o município até o quadrimestre investiu 19,97% em
ações de saúde, foi colocado em pauta para apreciação e aprovado por unanimidade pelos
conselheiros. 3) Assuntos Gerais: questões relacionadas a perca do ICMS, que deverão impactar os
recursos destinados a Educação e Saúde, fila de atendimento de psicológica e não aprovação pela
Câmara Municipal de Vereadores de mais uma vaga para psicologia no quadro de profissionais. O
município realizou convenio com profissional de psicologia no município de Concórdia/SC, onde
colocara veiculo para o deslocamento dos usuários que aguardam atendimento prioritário.Nada mais
havendo a ser tratado a gestora deu por encerrada a Reunião e eu Eliane Raquel
Lazzarotto ................. lavrei e assinei a presente ata, que será assinada pelo demais participantes.

