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Ata elaborada conforme gravação em Mídia da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 1 
Saúde de Araruama, realizadas às 18h do dia 27 de janeiro de 2020, na Câmara Municipal de 2 
Araruama, para deliberarem sobre: 1 – Verificação de presença e existência de “quórum” 3 
qualificado para a instalação do colegiado pleno; 2 - Leitura e aprovação das ATAS 4 
anteriores; 3 – Despacho e Expediente; 4 – ORDEM DO DIA: 4.1- Expansão das ESF (Equipes 5 
de Saúde da Família), locais: Mataruna; Praia Seca e Areal (Outeiro/5 ESF). 5 – ASSUNTOS 6 
GERAIS. 7 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de 2020, às 18h, na Câmara Municipal de Araruama, 8 
foi dado início à Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Araruama, sendo abertos os 9 
trabalhos pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna, que iniciou a sessão com a chamada dos 10 
presentes, cumprindo assim o item  1 – Verificação de presença e existência de “quórum” 11 
qualificado para a instalação do colegiado pleno, Obtendo 13 (treze) membros Titulares e 4 12 
(quatro) Suplentes, totalizando em 17 (dezessete) o número de Conselheiros presentes à 13 
reunião do dia. A seguir, passou-se ao item 2 – Leitura e Aprovação das ATAS anteriores: 14 
sendo colocadas em votação as atas das reuniões Ordinárias dos dias 27 de Novembro de 2019 15 
e 16 de Dezembro de 2019, ambas APROVADAS de forma unânime pelos Conselheiros 16 
presentes. Passou-se ao item 3 – Despacho e Expediente; Ofícios enviados: Ofício n° 195/19 17 
CMS para SESAU/DIVEI: Solicitar que este departamento realize a troca da maçaneta da sala 18 
do CMS/AR; Ofício n° 205/19 CMS para SESAU/GABIN: Solicitar detalhamento sobre a 19 
expansão das equipes de ESF de Praia Seca e Mataruna. Solicitar elaboração do projeto de 20 
credenciamento das equipes seguindo modelo presente na Nota Técnica Nº 405/2018-21 
COGPAB/DAB/SAS/MS; Ofício n° 210/19 CMS para SESAU/GABIN: Solicitar autorização para 22 
acesso ao SARGSUS/DIGISUS da representante do CMS-AR Elizabete Aparecida de Oliveira; 23 
Ofício n° 211/19 CMS para MPF: Em resposta ao ofício nº 746/2019/MPF, o CMS-AR vem 24 
prestar informações sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, anos 2014 a 25 
2018; Ofício n° 212/19 CMS para SESAU/GABIN: Solicitar autorização de acesso ao SIACS das 26 
representantes do CMS-AR Elizabete Aparecida de Oliveira e Lucia Bedendo Vianna; Ofício n° 27 
001/20 CMS para SESAU: Solicitar a disponibilização da funcionária Cintia Cabral Vargas para 28 
a função de secretária executiva do CMS-AR; Ofício n° 002/20 CMS para SESAU/DIVEI: 29 
Solicitação de carro para o deslocamento da Comissão de Fiscalização para o dia 13/01/2020; 30 
Ofício n° 003/20 CMS para SESAU: Solicitar o processo administrativo referente ao projeto 31 
FISIOCASA. Reiterando o ofício 172/CMS–AR/2019 no qual as solicitações não foram 32 
respondidas; Ofício n° 004/20 CMS para Atos: Solicitar a publicação do Edital de Convocação 33 
para a Reunião Ordinária que acontecerá no dia 27 de janeiro de 2020 às 18h, na Câmara 34 
Municipal; Ofício n° 005/20 CMS para SESAU: Encaminhar as atas impressas das Reuniões 35 
Plenárias dos dias 25/11 e 16/12; Ofício n° 006/20 CMS para SESAU: Solicitar informações 36 
referentes ao PSF Sobradinho, e a mudança da equipe para um imóvel alugado; Ofício n° 37 
008/20 CMS para SESAU/GABIN: Em resposta ao Ofício 031/SESAU/GABIN, o CMS-AR 38 
comunica a aceitação da dilação do prazo de resposta. Porém, solicita que esta seja feita no 39 
prazo de dez dias; Ofício recebidos: Memorando nº 024/2019 FUMSA para o CMS: Envio de 40 
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documentação do Fundo Municipal de Saúde para análise das contas, em resposta ao Ofício 41 
nº 201/CMS-AR/19; Oficio n° 450/2019 SESAU para o CMS: Comunicar que o cadastramento 42 
da Presidente do CMS-AR e da Sra. Elizabete Aparecida de Oliveira no SARGSUS foi realizado 43 
pelos técnicos desta Secretaria Municipal de Saúde; Oficio n° 451/2019 SESAU para o CMS: 44 
Solicitação de dilação do prazo de resposta ao item 03, em resposta ao Ofício nº 204/CMS-45 
AR/19; Oficio n° 459/2019 SESAU para o CMS: Comunicar que a Sra. Elizabete Aparecida de 46 
Oliveira já se encontra com acesso ao sistema DigiSUS; Oficio n° 460/2019 SESAU para o CMS:  47 
Comunicar que o cadastramento do SIACS é realizado pelo presidente do Conselho ou o 48 
secretário executivo do colegiado e enviar a cartilha do Conselho Nacional de Saúde para 49 
maiores informações. Oficio n° 461/2019 SESAU para o CMS: Reenvio da 2ª Revisão do 50 
Programa Anual de Saúde (PAS) do exercício 2020; Oficio n° 008/2020 MPF para o CMS: 51 
Prorrogar tempo para resposta ao Ofício nº 327/2019 (dilação de prazo de 30 dias); Oficio n° 52 
029/2020 SESAU para o CMS: Convidar para a apresentação da audiência pública do 3º 53 
Quadrimestre de 2019; Oficio n° 031/2020 SESAU para o CMS: Solicitar dilação do prazo do 54 
Ofício 003/CMS-AR/2020; Oficio n° 003/2020 APAE para o CMS: Indicação dos novos 55 
membros da APAE no CMS-AR; Oficio n° 039/2020 SESAU para o CMS: Encaminhar o 56 
memorando nº 27/2020 da Direção da DISAF em resposta ao Ofício nº 205/CMS-AR/2019; 57 
Ofício n° 055/2020 MPF para o CMS: Encaminhar cópia do Ofício nº 75/2019/DEJUR; Oficio n° 58 
040/2020 SESAU para o CMS: Encaminhar o projeto de ampliação da ESF da Policlínica 59 
Mataruna; Oficio n° 042/2020 SESAU para o CMS: Encaminhar o projeto de ampliação da ESF 60 
de Bananeiras. Segue o item 4 – ORDEM DO DIA: 4.1- Expansão das ESF (Equipes de Saúde da 61 
Família), locais: Mataruna; Praia Seca e Areal (Outeiro/5 ESF): A Presidente Lúcia dá início à 62 
Ordem do dia informando que o material referente à expansão das Equipes de Saúde da 63 
Família (Mataruna, Praia Seca e Bananeiras) foram entregues pela coordenação no dia da 64 
Reunião Plenária (27/01/2020). Porém, por ser um material volumoso, torna-se inviável dar 65 
algum parecer sem antes haver uma avaliação mais minuciosa da Comissão Executiva. 66 
Deixando a cargo dos Conselheiros decidir o que seria mais prudente. O Sr. Fabrício Escudine 67 
solicita que a Secretaria de Saúde cumpra os prazos de resposta previamente estipulados, 68 
acha justo não realizar a votação na presente Plenária, mas enfatiza que, para facilitar o 69 
trâmite natural dos processos, deve haver um maior empenho por parte da Secretaria de 70 
Saúde para cumprir os prazos. A secretária de saúde Ana Paula concorda com a Presidente 71 
que o material deve ser lido atentamente antes de ser dado algum parecer, mas também 72 
ressalta a importância da aprovação de um projeto de atenção básica para o Município. 73 
Quanto ao não cumprimento dos prazos, evidencia a atual situação da Secretaria de Saúde – 74 
recebimento de novos funcionários e inaugurações de novas unidades – o que acaba at 75 
rasando o processo. Pede à Coordenadora da Atenção Básica, Maria Baía, que envie ao CMS-76 
AR o projeto da Casa Saúde para aprovação, pois a pretensão é que seja inaugurada no mês 77 
de fevereiro. Convida todos para acompanharem o início das obras em Sobradinho, onde há 78 
uma necessidade urgente. Com a palavra o Sr. Silvio Martins, ele pontua que, em relação à 79 
expansão das UBS, um assunto dessa natureza, antes de ser levado à Plenária, deve ser 80 
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analisado e discutido na reunião da Comissão Executiva, pois existe uma necessidade de 81 
ampliação expressiva. Pede também mais informações a respeito do hospital que será 82 
inaugurado, Hospital Jaqueline Prates – como fonte de recursos, o que será feito - para 83 
avaliação. A secretária Ana Paula solicitou que o parecer referente à ampliação das equipes 84 
fosse dado antes de março, por precisar de tempo hábil para compor o quadro de 85 
funcionários. Assume que houve um atraso por parte da Coordenação de Atenção Básica, mas 86 
necessita que seja votado o quanto antes. Por já haver uma data marcada para Reunião da 87 
Executiva para concluir o Regimento Interno (11/02/2020), a Presidente Lúcia sugeriu marcar 88 
uma Reunião da Executiva para a primeira semana de fevereiro (04/02/2020), às 9h, na sala 89 
do CMS-AR, para discutir a respeito da expansão das Equipes de Saúde da Família. Item 5 – 90 
ASSUNTOS GERAIS: Com a palavra o Sr. Daniel Macedo, ele lembra todos os Conselheiros a 91 
respeito da reunião com o Sandro do Fundo Municipal de Saúde. Solicita que seja feito um 92 
relatório e ele seja levado à Plenária, como foi informado que seria, naquela oportunidade. A 93 
respeito do Regimento Interno, ele concorda que deva ser atualizado, mas que essas 94 
atualizações devem vir acompanhadas de suas respectivas justificativas e, posteriormente, 95 
apresentadas a todos os Conselheiros. Entende que a administração do CMS-AR está em 96 
processo inicial, mas diz que, até hoje, aguarda a designação de coordenadores para as 97 
comissões (escolhidos pela própria comissão). Solicita que seja providenciado o pedido de 98 
afastamento do Conselheiro Raphael Gomes Coelho Pernambuco, representante suplente do 99 
Conselho Regional de Farmácia, reiterando a solicitação que já havia feito na Reunião Plenária 100 
anterior. A Presidente diz que o relatório não está pronto, mas que pode ser providenciado. 101 
Lembra a todos que todas as comissões foram aprovadas na Reunião Plenária do dia 25 de 102 
novembro de 2020 e já foi enviado para publicação. Assegura que, após a publicação, o nome 103 
de todos os coordenadores das comissões será passado na Reunião Plenária. Ao ressaltar a 104 
importância do cumprimento dos prazos, informa que o CMS-AR está se empenhando ao 105 
máximo para cumpri-los, embora hoje não possua a melhor estrutura. E, aliado ao fato de o 106 
Ministério Público estar solicitando o envio de todas as Resoluções, por vezes ocorre um certo 107 
atraso. Informa que a PAS 2020 foi aprovada em Reunião Extraordinária com as alterações e 108 
será enviada a todos. O Sr. Silvio Martins lembra a todos que a escolha dos coordenadores das 109 
comissões é uma decisão soberana de cada comissão, devendo apenas comunicar à 110 
Presidência tal decisão. Exceto a Comissão Executiva, que tem como coordenador o próprio 111 
Presidente, segundo o Regimento Interno. Agradece a Presidente pela presença de todos. 112 
Presenças Titulares: Ana Paula Bragança Correa, Maria Baia Calixto, Juarez Rodrigues, Daniel 113 
de Macedo Viana, Fabricio Teixeira Escudine, Glaucia Jaccoud Melo, Iracema S. Von Uslar, 114 
Silvio F. R. Martins, Leonardo Pereira de Oliveira, Paulo de Tarso P. Fonseca, Olir F. Pimentel, 115 
Lucia Bebendo Viana, Presenças Suplentes: Adriana Moutinho de Amorim, Paulo Mauricio 116 
Mazzei, Elizabete Aparecida de Oliveira, Edison Alves, Armando José R. Macedo. E, não 117 
havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 20:30, com a lavratura da 118 
ATA feita por Lucas Ribeiro Lodi, que segue assinada pelo mesmo e pela Presidente Sra. Lucia 119 
Bedendo Vianna.  120 


