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Ata elaborada conforme gravação em Mídia da Reunião Ordinária do Conselho 1 

Municipal de Saúde de Araruama, realizada às 18:50 do dia 09 de março de 2 

2020, na Câmara Municipal de Araruama, para deliberarem sobre: 1 – 3 

Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação 4 

do colegiado pleno; 2 - Leitura e aprovação das ATAS anteriores; 3 – Despacho 5 

e Expediente; 4 – ORDEM DO DIA: 4.1- O Conselho Municipal de Saúde vem 6 

solicitar a Plenário para apreciação e votação quanto encaminhamento ao 7 

Ministério Público Estadual, pela intervenção do Posto de Saúde de Sobradinho; 8 

4.2 - A SESAU encaminhe um responsável para prestar informações quanto à 9 

Campanha de Vacinação e divulgação; 5 – ASSUNTOS GERAIS.  10 

Ao nono dia do mês de março de 2020, às 18:50, na Câmara Municipal de 11 

Araruama, foi dado início à Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Araruama, 12 

sendo abertos os trabalhos pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna, que iniciou 13 

a sessão com a chamada dos presentes, cumprindo assim o item  1 – Verificação 14 

de presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação do 15 

colegiado pleno, Obtendo 10 (dez) membros Titulares e 5 (cinco) Suplentes, 16 

totalizando em 15 (quinze) o número de Conselheiros presentes à reunião do dia. 17 

A seguir, passou-se ao item 2 – Leitura e Aprovação das ATAS anteriores: sendo 18 

colocada em votação a ata da reunião Ordinária do dia 27 de janeiro de 2020, 19 

obtendo 11 (onze) votos a favor, ficando assim APROVADA. Passou-se ao item 3 – 20 

Despacho e Expediente; Ofícios enviados: Ofício n° 009/20 CMS para SESAU: 21 

Reiterando o Ofício Nº 006/CMS-AR/2020, o CMS/AR vem solicitar que as 22 

informações referentes ao PSF Sobradinho sejam fornecidas no prazo de 24h; 23 

Ofício n° 011/20 CMS para TI: Solicitar cartucho para impressora SAMSUNG 2020; 24 

Ofício n° 012/20 CMS para SESAU/TI: Reiterar o Ofício Nº 174/ CMS-AR /2019 25 

(pedido de uma impressora Multifuncional), na oportunidade solicitado também 26 

um nobreak; Ofício n° 013/20 CMS para SESAU/FUMSA/RH C/C: 27 

CONTROLADORIA/GABINETE: Solicitar para as devidas análises da prestação de 28 

contas de 2019, do período de janeiro a dezembro, que não vem sendo cumprido 29 

de acordo com a Resolução 106 de 26 novembro de 2018; Ofício n° 014/20 CMS 30 

para GAB. PREFEITA/ATOS: Encaminhar para publicação: Atas das Reuniões 31 

Ordinárias dos dias: 25/03/2019, 30/09/2019, 11/11/2019. Ata da Reunião 32 
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Extraordinária do dia 4/11/2019; Ofício n° 015/20 CMS para GAB. 33 

PREFEITA/ATOS: Solicitar a publicação das Resoluções que não foram publicadas 34 

até o momento. São estas: RESOLUÇÃO 124 25/11/2019, RESOLUÇÃO 125 35 

25/11/2019; Ofício n° 017/20 CMS para SESAU/FUMSA C/C: 36 

CONTROLADORIA/GABINETE: Solicitar, em relação a prestação de contas do 37 

exercício de 2019, que todos os balancetes apresentados ao CMS/AR têm que ser 38 

assinados pelo contador responsável; Ofício n° 020/20 CMS para SESAU/ 39 

COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA: Solicitar o quantitativo de efetivos 40 

alocados do concurso público e como será o chamamento para as equipes 41 

solicitadas da ESF. Ofício n° 021/20 CMS para GAB-PREFEITA/ATOS: Solicitar a 42 

publicação das atas que não foram publicadas até o momento. São estas: Ata da 43 

Reunião Ordinária do dia 16/12/2019; ata da Reunião Ordinária do dia 25/11/2019; 44 

Ofício n° 023/20 CMS para SESAU: Informar que na realização da Reunião 45 

Ordinária do dia 02 de março de 2020, acontecerá também uma reunião 46 

Extraordinária ás 19:00 horas com o assunto da pauta do edital em anexo; Ofício 47 

n° 024/20 CMS para SESAU: Informar que a Reunião Ordinária do dia 02 de 48 

março de 2020 ocorrerá às 18h, na Câmara Municipal de Araruama. Ofício n° 49 

025/20 CMS para GAB. PREFEITA/ATOS: Solicitar a publicação da Resolução Nº 50 

126 de 17 de fevereiro de 2020; Ofício n° 026/20 CMS para SESAU: Encaminhar a 51 

ata referente à Reunião Ordinária do dia 27 de janeiro de 2020 para leitura e 52 

apreciação; Ofício n° 027/20 CMS para SESAU/FUMSA/RH: Solicitar para as 53 

devidas análises da prestação de contas de 2019, do período de janeiro a 54 

dezembro, que não está sendo cumprindo, de acordo com a Resolução nº 106 de 55 

26 de novembro de 2018. Ofício n° 028/20 CMS para SESAU/DIVEI: Solicitar à 56 

DIVEI carro para o deslocamento da Presidente e dos Conselheiros para o dia 57 

27/02/2020 às 10:30. Ofício n° 031/20 CMS para GAB. PREFEITA/ATOS: 58 

Comunicar que a Reunião Ordinária do dia 02/03/2020 foi transferida para o dia 59 

09/03/2020; Ofício n° 032/20 CMS para CONTROLADORIA C/C: GAB. PREFEITA: 60 

responder ao Ofício GP nº 10/2020 e comunicar o não cumprimento deste, devido 61 

ao fato da necessidade de transferência da Reunião Plenária do CMS-AR para o dia 62 

09/03, às 18h, a pedido dos Conselheiros, em decorrência das fortes chuvas; Ofício 63 

n° 033/20 CMS para CÂMARA DOS VEREADORES: Solicitar a cessão do espaço 64 
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desta Câmara Municipal para a realização de nossa Reunião Ordinária, a ser 65 

realizada no dia 09 de março de 2020 às 18:00 horas. Ofício recebidos: Ofício nº 66 

016/2020 FUMSA para o CMS: Envio da Prestação de Contas – Janeiro 2020; 67 

Oficio n° 085/2020 SESAU/GABIN para o CMS: Informar que os agendamentos 68 

dos transportes deverão ser solicitados com 05 dias de antecedência; Oficio n° 69 

083/2020 SESAU para o CMS: Apresentação do Relatório de Prestação de Contas 70 

– 3º Quadrimestre de 2019; Oficio n° 074/2020 SESAU para o CMS: Informações a 71 

respeito dos médicos e enfermeiros para as novas equipes de ESF; Oficio n° 72 

009/2019 MS (SE/Superintendência Estadual) para o CMS: Prestação de contas 73 

do Município Araruama – PAS 2018 – Ausência de parecer do Conselho Municipal; 74 

Oficio n° 011/2020 COREN para o CMS: Indicar a enfermeira Ludmila de Oliveira 75 

Jacintho como suplente para representar esta autarquia no CMS-AR; Oficio n° 76 

010/2020 COREN para o CMS: Indicar a enfermeira Elisabete Aparecida de Oliveira 77 

como titular para representar esta autarquia no CMS-AR; Oficio n° 069/2020 78 

SESAU para o CMS: Solicitar dilação do prazo de resposta ao Ofício nº 79 

020/2020/CMS; Oficio n° 351/2020 SESAU para o CMS: Encaminhar resposta ao 80 

Ofício nº 009/2020/CMS; Oficio n° 346/2020 SESAU para o CMS: Encaminhar o 81 

projeto para implantar e credenciar uma equipe de ESF em Sobara; Oficio n° 82 

055/2020 SESAU/GABIN para o CMS: Encaminhar resposta ao Ofício nº 83 

009/2020/CMS; Oficio n° 047/2020 SESAU/GABIN para o CMS: Encaminhar 84 

projeto para implantar e credenciar a ESF de Sobara; Ofício n° 046/2020 85 

SESAU/GABIN para o CMS: Encaminhar o projeto de adesão para ampliação do 86 

número de equipes de saúde de família. Segue o item 4 – ORDEM DO DIA: 4.1- O 87 

Conselho Municipal de Saúde vem solicitar a Plenário para apreciação e 88 

votação quanto encaminhamento ao Ministério Público Estadual, pela 89 

intervenção do Posto de Saúde de Sobradinho: A Presidente Lúcia dá início à 90 

Ordem do dia informando a respeito do relatório disponibilizado na presente 91 

reunião, referente às visitas, solicitações e informações relacionados ao PSF 92 

Sobradinho. Diante da grave situação que o PSF se encontra, fora decido, na 93 

reunião da Comissão Executiva, trazer a Plenário o referido assunto para apreciação 94 

e votação quanto ao encaminhando ao Ministério Público Estadual, pela sua 95 

intervenção. Acrescenta ainda que a Defesa Civil esteve presente lá e constatou 96 



                                                                                      
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

que não tem como continuar funcionando daquela forma, o que foi agravado com 97 

as fortes chuvas e, até o momento, não foi iniciada obra alguma. Solicitou aos 98 

Conselheiros que se pronunciassem quanto a essa questão para que o CMS-AR 99 

possa se posicionar. O Sr. Silvio Martins pontua que o CMS-AR não pode mais se 100 

omitir e deve tomar uma decisão imperial, pois já se passaram oito meses desde o 101 

primeiro relatório elaborado e nada foi feito. Portanto, concorda em realizar a 102 

votação e deixar que o MPRJ delegue que seja tomada uma ação. O Sr. Paulo 103 

Mazzei destaca que não duvida das palavras ou da legitimidade do relatório, mas, 104 

por não ter tido tempo para analisá-lo, uma vez que foi recebido na presente data 105 

(09/03/2020), não se sente à vontade para dar um parecer favorável ou não. 106 

Solicita, portanto, um maior tempo para poder analisa-lo. O Conselheiro Paulo de 107 

Tarso não concorda com o pedido de análise solicitado por Paulo Mazzei, haja 108 

vista que este assunto já se vem postergando por sete meses e documentos foram 109 

enviados ao órgão que ele representa durante esse tempo. Portanto, o pedido de 110 

vista não se solidifica e a votação deve ser feita. O Conselheiro Fabrício Escudine 111 

entende o desagravo do Sr. Paulo Mazzei, porém lembra a todos que a questão de 112 

Sobradinho está registrada em todas as atas desde 30/09/2019. E que os 113 

Conselheiros, representando o CMS, devem proteger o usuário e o profissional da 114 

rede, que exerce sua profissão em um ambiente de risco. Logo, a votação se faz 115 

justificada tendo em vista a dificuldade do andamento das ações. Ainda que seja 116 

feito algum recurso por parte do Governo, ratifica a votação, em favor do usuário, 117 

pois ele é, sobretudo, acima de todos, seja presidência de Conselho, ou Prefeito. O 118 

Conselheiro Armando informa que visitou o PSF Sobradinho em cinco 119 

oportunidades e outro grande problema é o fato de o contrato de aluguel estar 120 

chegando ao fim e não ser levantada a hipótese de fazer uma ação no PSF 121 

próprio, que se encontra em situação desastrosa. Apesar da votação, sugere que 122 

seja cobrado o plano para a construção de um novo PSF, pois a utilização do 123 

imóvel alugado ou a reforma do PSF existente não seriam viáveis. A Conselheira 124 

Gláucia lembra que desde 2018 faz parte da Comissão de Fiscalização. Após visitar 125 

o PSF Sobradinho, pôde expressar, na Plenária, sua indignação – como ser humano 126 

– com a situação atual em que já se encontrava naquela oportunidade, exposto 127 

através de fotos anexadas ao relatório de 2019. Diz que, como defensores dos 128 
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seres humanos, não dá para não votar e impedir o seu funcionamento, pois após 129 

sete meses nada foi feito em prol do usuário daquela localidade. Convida todos os 130 

Conselheiros a se unirem e reivindicarem também um maior investimento por 131 

parte da prefeitura na estrutura do CMS-AR, como uma secretaria executiva, de 132 

que o CMS-AR tanto carece, e como está previsto na lei. Com a palavra a Sra. 133 

Maria Baia, ela lembra que fora informado que as obras em Sobradinho 134 

começariam na segunda semana de fevereiro, então explica que estas não 135 

puderam ser iniciadas devido às intensas chuvas. Informa que as obras no imóvel 136 

alugado começarão no dia 10/02/2020 e que o PSF Sobradinho ficará fechado a 137 

partir de 16/03/2020, sendo sua equipe transferida para o PSF São Vicente para 138 

atendimento durante o período de obras (30 dias). A Presidente Lúcia coloca, 139 

então, em votação o encaminhamento dos documentos referentes a Sobradinho ao 140 

MPRJ: obtendo 7 (sete) votos a favor, 3 (três) votos contrários e 2 (duas) 141 

abstenções, ficando assim APROVADO o encaminhamento ao MPRJ. 4.2 - A 142 

SESAU encaminhe um responsável para prestar informações quanto à 143 

Campanha de Vacinação e divulgação. O Conselheiro Silvio solicita, a respeito da 144 

Campanha de Vacinação, que seja informada sua programação (datas, lugares, 145 

doenças). A Diretora do Departamento de Saúde Coletiva, Dra. Nina Caratiero, 146 

informa que quem determina quando serão realizadas as campanhas é o Ministério 147 

da Saúde, não podendo a Secretaria Municipal de Saúde fornecer uma data sem 148 

antes haver um posicionamento do Ministério da Saúde. O que existe é uma 149 

previsão para o mês, mas não é possível fixar uma data. Isso só é possível depois 150 

que todas as vacinas já estão na rede de frios do Município. O Sr. Silvio questiona 151 

se a vacinação contra o sarampo existe no Município e se está atingindo a adesão 152 

esperada. A Dra. Nina confirma que existe em todos os municípios, desde o dia 153 

13/01 até o dia 13/03, mas que a adesão não está atingindo o esperado, 154 

principalmente devido ao desinteresse da população. O Sr. Silvio sugeriu então que 155 

o CMS-AR, representado por diferentes instituições religiosas, junto com a SESAU 156 

utilizasse essas instituições formadores de opinião para incentivar a adesão à 157 

vacinação. Para complementar, a Dra. Nina informa que entre março e abril deve 158 

acontecer a vacinação de H1N1, e, provavelmente, não ocorrerá a vacinação da 159 

antirrábica animal, pois o Ministério da Saúde não possui a vacina para distribuir 160 
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pelo país inteiro, sendo disponível apenas para a região Norte e Nordeste, a 161 

princípio. A respeito da divulgação, ela afirma que esta não é a causa de não 162 

alcançar a adesão esperada, pois este tem sido um tema amplamente debatido nos 163 

diferentes canais de informação. Respondendo ao questionamento do Sr. Silvio a 164 

respeito das ações por parte do Município contra a disseminação do coronavírus, 165 

ela explica que o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde e as 166 

secretarias municipais já começaram a estudar e realizar fluxos de atendimento, 167 

sendo criado o primeiro gabinete de crise para combate ao vírus, além do 168 

treinamento e capacitação do corpo médico e enfermeiros. A Presidente Lúcia 169 

pergunta se existe algo de concreto para Araruama a respeito da expansão do 170 

período de funcionamento do PSF para 12 horas. A Dra. Nina responde que há um 171 

enorme desejo por parte da SESAU em aderir a esse programa, mas que, para 172 

fazer o pedido de adesão deve haver três equipes de ESF na mesma unidade de 173 

saúde – apenas o PSF Mataruna possui – possuindo um CNES e três INEs, diferente 174 

do que há atualmente, o que impede o reconhecimento das equipes por parte do 175 

Ministério da Saúde, necessitando, portanto, de que ele aprove essa adequação 176 

para que possa ser realizada a adesão. Item 5 – ASSUNTOS GERAIS: O 177 

Conselheiro Silvio Martins, primeiramente, lembra a todos a hierarquia existente no 178 

CMS/AR: “Plenária é soberana, em segundo vem o Presidente, em terceiro a 179 

Comissão Executiva e depois as demais comissões. ” Convida então o Sr. Paulo 180 

Mazzei para participar de alguma comissão e também para auxiliar na elaboração 181 

do novo Regimento. Finaliza destacando o valor das campanhas de vacinação do 182 

Brasil em relação a outros países. A Conselheira Iracema faz uso da palavra para 183 

prestar informações referentes ao curso de capacitação que ocorrerá em 184 

Saquarema (quantitativo de vagas, modo de inscrição, critérios de escolha) com as 185 

datas previstas para 14/04, 15/04 e 16/04. O Sr. Fabricio Escudine informa que, 186 

desde novembro, foram enviados 24 Ofícios à SESAU, sendo 18 sem resposta. 187 

Também informa a respeito do Ofício nº 143/2020 enviado do CREFITO para 188 

SESAU/CMS-AR, a respeito da denúncia ao serviço de fisioterapia realizado no 189 

município. Pois, como os Ofícios do CMS/AR questionando a SESAU não foram 190 

respondidos, o próprio CREFITO tratou de enviar, determinando também o 191 

agendamento de uma reunião. Informa que o não cumprimento implicará o 192 



                                                                                      
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

fechamento das FISIOCASAS, embora ressalte que as irregularidades apontadas 193 

sejam sanáveis, tendo que ser respeitado, porém, o prazo estipulado. Por falta de 194 

quórum, não foi possível realizar a Reunião Extraordinária que ocorreria 195 

posteriormente, sendo remarcada então para o dia 16/03/2020, às 9h, na sala do 196 

CMS/AR. Agradece a Presidente pela presença de todos. Presenças Titulares: 197 

Maria Baia Calixto, Juarez Rodrigues, Fábio de Sant’Anna Magalhães, Fabricio 198 

Teixeira Escudine, Glaucia Jaccoud Melo, Iracema S. Von Uslar, Silvio R. F. Martins, 199 

Leonardo Pereira de Oliveira, Paulo de Tarso P. Fonseca, Lucia Bebendo Viana, 200 

Presenças Suplentes: Adriana Moutinho de Amorim, Paulo Mauricio Mazzei, 201 

Márcia Brandão W. S. Fanelli, Edison Alves, Armando José R. Macedo. E, não 202 

havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 20:45, com a 203 

lavratura da ATA feita por Lucas Ribeiro Lodi, que segue assinada pelo mesmo e 204 

pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna.  205 


