
                                                                                      
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA 
Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

Ata elaborada conforme gravação em Mídia da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 1 
Saúde de Araruama, realizadas ás 18h21min do dia 25 de março de 2019, na Sala do 2 
Conselho Municipal de Saúde de Araruama, para deliberarem sobre: 1 – Verificação de 3 
presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação do colegiado pleno; 2 - 4 
Leitura e aprovação das ATAS anteriores; 3 – Despacho e Expediente; 4 – ORDEM DO DIA: - 5 
4.1- Andamento dos preparativos da IX Conferência Municipal de Saúde; 4.2- A SESAU enviar 6 
um representante da secretaria para falar sobre o problema da marcação de consulta (falta 7 
de médicos) no PAM e UPA; 4.3- A SESAU enviar responsável para prestar esclarecimentos 8 
relacionados à falta de medicamentos.5 – ASSUNTOS GERAIS. 9 
Ao vigésimo quinto dia do mês de março de 2019, às 18h27min, na Sala do Conselho 10 
Municipal de Saúde de Araruama, foi dado início a Reunião do Conselho Municipal de Saúde 11 
de Araruama, sendo abertos os trabalhos pelo Presidente Dr. Juarez Rodrigues da Silva, que 12 
iniciou a sessão com a chamada dos presentes, cumprindo assim o item  1 – Verificação de 13 
presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação do colegiado pleno, 14 
obtendo 10 (dez) membros Titulares e 05 (cinco) Suplentes, totalizando em 15 (quinze), o 15 
número de Conselheiros presentes à reunião do dia. A seguir, passou-se ao item 2 – Leitura e 16 
Aprovação das ATAS anteriores, sendo colocada em votação, a ata da reunião Ordinária do 17 
dia 11 de março de 2019, obtendo 12 (doze) votos a favor, 01 (uma) abstenção, ficando assim 18 
APROVADA. Dando seguimento a reunião do dia, passou-se ao item. 3 – Despacho e 19 
Expediente; Ofícios enviados: Ofício n° 034/19 CMS para SESAU: indicar conforme solicitado 20 
02 conselheiros que farão parte da Comissão de Avaliação Técnica do Hospital São Silvestre: 21 
Sra. Armando Jose Rocha e Lucia Bedendo Viana; Ofício n° 040/19 CMS para Central de 22 
Regulação: solicitação do quantitativo de exames autorizados por setor e também das 23 
demandas reprimidas por exame; Ofício n° 041/19 CMS para Sesau:  atendendo a solicitação 24 
do Sindicato dos Servidores Municipais, através no oficio 034/2019, quantos agentes 25 
comunitários de saúde e guardas de endemias tem cadastro? Qual montante de recursos 26 
destinados aos mesmos? Qual valor pago a cada agente e guardas nos últimos seis meses?; 27 
Ofício n° 042/19 CMS para Sesau vem reiterar a solicitação feita através do oficio de 28 
031/2019 CMS no qual pede a secretaria que apresente o fluxograma com relação dos 29 
funcionários contratados e efetivos , suas funções, lotações, remunerações; Ofício n° 017/19 30 
CMS para OAB/Araruama solicitação de substituição de representante Iracema Anacleto Silva 31 
desta entidade no CMS; Ofício n° 046/19 CMS para ASCOM – solicitação da publicação do 32 
Regimento Interno da IX Conferencia Municipal de Saúde, que será dia 12/04/2019; Ofício n° 33 
049/19 CMS para DICAV solicita informações: quantos prestadores de serviços de mamografia 34 
no município? Qual quantitativo de exames realizados ao mês? Quais empresas e seus 35 
respectivos endereços. Ofícios recebidos: oficio n° 001/2019 AMAAREAL para o CMS. 36 
Indicação do Sr. Armando Jose para delegados na IX Conferencia Municipal de Saúde de 37 
Araruama; oficio n° 001/2019 Loja Maçonica Jamil Klauss para o CMS – Indicação do Sr. Silvio 38 
Ribeiro Franklin Martins e Suplente Sr. Ivan Mauricio; oficio n° 089/2019 SESAU para o CMS- 39 
em resposta ao oficio 042/2019 CMS e 01/2019, informa que foram encaminhados o 40 
fluxograma da Secretaria de Saúde e as funções dos funcionários; oficio n° 088/2019 SESAU 41 
para o CMS- resposta ao oficio 041/2019 CMS, informa que são cadastrados 70 agente 42 
comunitários de saúde, conforme detalhamento anexo; oficio n° 094/2019 Sesau para o CMS 43 
– encaminhar os indicadores de saúde estadual para apreciação e vistas; dito pelo Presidente 44 
que será visto numa reunião Executiva na próxima semana;  o item 4 – ORDEM DO DIA: 4.1- 45 
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Andamento dos preparativos da IX Conferência Municipal de Saúde; Pelo Presidente foi dito 46 
que os preparativos, confecção de convites, já estão sendo providenciadas pela comunicação 47 
social, pede a cada um dos conselheiros que vá fazendo convites as entidades. A única coisa 48 
que não foi feita ainda, parte principal é a questão do edital, preciso ter a assinatura da 49 
prefeita para publicação, pela Sra. Secretaria foi dita que já havia entregado, mas até o 50 
momento não se teve resposta, assim foi decidido que caso não esteja pronto, será assinado 51 
apenas pelo conselho e a secretaria, devido ao prazo de 15 dias. Ressalta o Presidente que as 52 
entidades devem enviar oficio indicando o delegado para conferencia. Foi dito pelo Presidente 53 
que a palestrante Mary Lane não participará da conferencia, assim deverá ser substituída. 54 
Pelo Presidente foi dito que o Regimento Interno foi lido em plenária, aprovado por todos, seu 55 
houver algum questionamento será resolvido pela comissão organizadora Sr. Silvio, 56 
conselheiro, pede para ler um trecho do regimento que veio de Brasília sobre as regras do 57 
Regimento Interno da conferencia municipal, pontuando o papel dos delegados. O Sr. Manoel 58 
de Jesus levanta a questão do próprio conselheiro que tenha conhecimento técnico sobre 59 
assunto em assumir a substituição da Mary Lane, respondido pelo Presidente que sim, desde 60 
que aceite o convite. A Secretaria de Saúde pede para se retirar da reunião pois estava na UPA 61 
sendo medicada, veio assim para não faltar a reunião do conselho, fala também sobre o item 62 
4.2 da pauta que é em relação a falta de médicos, como já é sabido os médicos não podem ter 63 
mais de dois vínculos, com a maioria dos nossos médicos decidiram sair, com o problema de 64 
falta de médicos na Upa e no PAM e demais, serão contratados novos médicos de forma 65 
emergencial. Segue então para o item 4.2- A SESAU enviar um representante da secretaria 66 
para falar sobre o problema da marcação de consulta (falta de médicos) no PAM e UPA. 67 
Devidamente explicado pela Secretaria de saúde. 4.3- A SESAU enviar responsável para 68 
prestar esclarecimentos relacionados à falta de medicamentos.  Na oportunidade, foi dito 69 
pela Secretaria que a responsável não pode comparecer, pois foi fazer uma prova, que na 70 
próxima reunião será informado as questões da pauta. Item 5 – ASSUNTOS GERAIS- Sr. 71 
Messias Neves ressalta o problema de saúde no país, que é o problema renal, este gravíssimo. 72 
Algum tempo atrás foi falado da questão da água, agora todos os jornais estão divulgando, 73 
dito pelo Presidente Juarez que os assuntos referentes a doenças que estão retornando 74 
devem ser discutidos dentro da conferencia, através de propostas para saúde, assim o gestor 75 
poderá colocar em prática. Informa o Presidente que os assuntos para pauta devem ser 76 
colocados pela comissão executiva, conforme já foi informado. Os conselheiros presentes 77 
ressaltam o problema do hospital, pelo Presidente foi dito que a questão dos médicos é fácil 78 
de resolvido desde que sejam feitos os planos de cargos e salários, o que já existe em lei, caso 79 
contrário não teremos médicos na cidade. Pelo conselheiro Silvio, foi informado sobre a 80 
reunião da Comissão Organizadora da Conferência de Saúde no dia 08/042019 as 09h na sala 81 
do CMS, diante da discussão mesmo relata que o relator do grupo na Conferência de Saúde 82 
será escolhido pelo próprio grupo de debate. Continuando falou sobre outro tema que 83 
poderia entrar na conferência sobre o coordenador do Fundo de saúde, o secretário de saúde 84 
sobre indicação do cargo, o Presidente diz que a lei que rege o Fundo de Saúde fala que o 85 
coordenador, pode ser indicado ou funcionário público, que o conselho já fez uma resolução 86 
sobre a matéria. Decidido que poderá ser debatido na Conferência de Saúde. O conselheiro 87 
Daniel, ressalta da importância de se trabalhar como conselheiro e que é feito por amor, visto 88 
que nem o orçamento destinado ao conselho foi efetuado pela gestão. A conselheira Nelly 89 
fala da consciência da situação do idoso no município, será informado da reunião. Sr. Messias, 90 
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conselheiro, pergunta se alguém tem o Regimento do Tribunal de Contas, e lê para os demais 91 
conselheiros um artigo desse regimento, fala que será proposto por ele sobre a isenção de 92 
imposto para remédio. A Conselheira relata que foi refeito a relatório da fiscalização no 93 
Hospital de São Vicente, adequando as leis e normas vigentes. Agradece o Presidente pela 94 
presença de todos. Presenças Titulares:  Ana Paula B. Correa, Fábio Magalhães, Daniel de 95 
Macedo, Patrícia Câmara, Lucia Bedendo Viana, Olir F. Pimentel, Maria Aparecida Gomes, 96 
Alvimar Albino, Silvio F. Martins.  Presenças Suplentes:  Claudia Ruback, Wedja Lima Seixas, 97 
Eduardo de São José, Glaucia J. Melo, Messias Neves, Nelly Fernandes Vieira, Armando José. E, 98 
não havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 20h00m, com a 99 
lavratura da ATA feita por Carla Otaviano Pinto, que segue assinada pela mesma e pelo 100 
Presidente Dr. Juarez Rodrigues da Silva.  101 


