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Aos doze dias do mês de Maio 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, Fabrício 

Possamai – Coordenador da Assistência Farmacêutica, Mônia Zanette – Representante 

do Almoxarifado da Saúde, Jane Ramos – Representante da AMPI, Maria Isabel de 

Brida – Representante do Conselho Regional de Odontologia, Karla Vicente – 

Representante do Hospital São Donato, João de Bitencourt – Representante da União 

dos Conselhos locais de Saúde do Município, Mirian Balod – Representante da APAE, 

Graziela Zuchinalli – Representante da Enfermagem e Andréia Cristina Pavei Soares – 

Representante da RFCC. 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. Leitura Relatório Final I Conferência de Saúde 

Mental; 3. Farmácia Popular e Farmácias Privadas; 4. Assuntos diversos.  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. Leitura Relatório Final I 

Conferência de Saúde Mental  – Em seguida, a Secretária do Conselho Municipal de 

Saúde de Içara, leu o Relatório Final da I Conferência de Saúde Mental, o qual foi 

aprovado por todos os conselheiros presentes na plenária. 3. Farmácia Popular e 

Farmácia Privada-  Na plenária passada, do dia 14 de Abril, o Representante das 

Farmácias, Marcelo Oliveira, trouxe um tema a ser discutido no Conselho Municipal de 

Saúde “ Farmácia popular em farmácias privadas” o mesmo, relatou anteriormente que 

a dispensação dos medicamentos nas Farmácias privadas estava muito baixa, por 

conta da grande dispensação nas Unidades de Saúde. Por conta disso, foi solicitado a 

Presença do Coordenador da Assistência Farmacêutica e a Representante do 

Almoxarifado da Saúde. Durante a plenária, o Coordenador da Assistência 

Farmacêutica explicou sobre as medicações básicas, as quais são fornecidas nas 

Unidades de Saúde, que anteriormente eram fornecidas na Farmácia Municipal, sobre 

os medicamentos de saúde mental, os quais são fornecidos também na Farmácia 

Municipal de Içara, entre outros programas que são fornecidos outros tipos de 

medicamentos, insulinas, entre outros. Fabrício Possamai explicou todo o trabalho feito 

por ele e pela representante do Almoxarifado da Saúde, Mônia Zanette, como eles 

faziam as compras de todos os medicamentos fornecidos pelo Município de Içara e 

como é efetuada essa padronização das medicações fornecidas pela REMUME, as 

quais são fornecidos nas Unidades de Saúde e nas Farmácias Privadas por meio da 

Farmácia Popular. Outros conselheiros deram suas opiniões sobre o assunto, e todos 

que estavam na referida reunião foram contra a retirada dos medicamentos básicos e 

básicos ampliados das Unidades de Saúde. 4. Assuntos diversos- No final na 

plenária, o atual Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ronaldo Caetano, falou 

sobre a eleição para um novo Presidente, pois o mesmo está a dois mandatos no cargo 

e não teria como renovar mais uma vez. Foram esclarecidas as datas para novos 

nomes até Agosto e a eleição de um novo Presidente em Setembro. Nada mais 

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

12 de Maio de 2022, Júlia Goularte do Nascimento. 


