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Ata elaborada conforme gravação em Mídia da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 1 
Saúde de Araruama, realizadas ás 18h35min do dia 11 de novembro de 2019, na Câmara 2 
Municipal de Araruama, para deliberarem sobre: 1 – Verificação de presença e existência de 3 
“quórum” 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- Leitura dos relatórios 5 
realizado pela Comissão de Fiscalização; 4.2- ; 5 – ASSUNTOS GERAIS. 6 
Ao decimo primeiro dia do mês de novembro de 2019, às 18h35min na Câmara Municipal de 7 
Araruama, foi dado início a Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Araruama, sendo 8 
abertos os trabalhos pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna, que iniciou a sessão com a 9 
chamada dos presentes, cumprindo assim o item  1 – Verificação de presença e existência de 10 
“quórum” qualificado para a instalação do colegiado pleno, obtendo 10 (dez) membros 11 
Titulares e 2 (dois) Suplentes, totalizando em 12 (onze), o número de Conselheiros presentes 12 
à reunião do dia. A seguir, passou-se ao item 2 – Leitura e Aprovação das ATAS anteriores, 13 
sendo colocada em votação, a ata da reunião Ordinária do dia 30 de setembro de 2019, 14 
obtendo 10 (dez) votos a favor, abstenção 02 (duas),ficando assim APROVADA. Dando 15 
seguimento a reunião do dia, passou-se ao item. 3 – Despacho e Expediente; Ofícios 16 
enviados: Ofício n° 154/19 CMS para Coordenação de nutrição: convida o responsável 17 
técnico  para reunião que será realizada na sal do CMS no dia 09/10/2019; Ofício n° 155/19 18 
CMS para Conselho Regional de Farmácia: conforme a solicitação através de e-mail 19 
encaminhar o nome dos que representaram Conselho Regional de Farmácia junto o nosso 20 
conselho conforme a conferência Municipal de Saúde que ocorreu em 14 de abril de 2019 em 21 
nosso município são estes o Senhor Daniel de Macedo Viana como titular e o senhor Rafael 22 
Gomes Coelho Pernambuco; Ofício n° 158/19 CMS para SESAU: solicita o relatório de 23 
fechamento da prestação de contas do ano de 2018; Ofício n° 157 CMS para Atos: o conselho 24 
vem por meio deste solicitar a publicação da ata da nossa reunião ordinária que foi realizada 25 
no dia 26 de agosto como também a publicação da resolução nº 119 de 30 de setembro de 26 
2019 que trata da prorrogação dos conselheiros; Ofício n° 159/19 CMS para SESAU:  a 27 
comissão de fiscalização vem por meio deste encaminhar o relatório de fiscalização 28 
apresentado hoje dia 9 de outubro de 2019 na sala do Conselho juntamente com a 29 
coordenação de nutrição do Hospital São Vicente de Paula; Ofício n° 160/19 CMS para SESAU:  30 
solicitar as seguintes informações em caráter de urgência, nos anos de 2017/2018 quantas 31 
policlínicas foram construídas e quantas foram reformadas; Ofício n° 160/19 CMS para ATOS: 32 
o conselho vem por meio deste publicar o edital de convocação da reunião seria realizada no 33 
dia 4 de novembro de 2019; Ofício n° 165 CMS para SEPOL: reitera a solicitação para este 34 
setor indicador dois membros para fazerem parte como titular e suplentes do Conselho 35 
Municipal de Saúde; Ofício n° 167 CMS para SESAU: encaminhar a resolução de nº 118 de 30 36 
de setembro de 2019 que se refere ao termo de posse dos membros do Conselho Municipal 37 
de Saúde para que seja homologado por vossa senhoria; Ofício n° 169 CMS para SESAU: 38 
encaminhar de nº 80 de 16 de Março de 2016 que refere ao organograma da Sesau e 39 
Conselho Municipal de Saúde; Ofício n° 168 CMS para Atos: publicação da resolução do n° 40 
118 se refere ao Termo de posse dos membros do CMS homologado pela secretária de saúde; 41 
Ofício n° 171 CMS para MPE via e-mail: solicitar dilação do prazo para resposta de ofício 579/ 42 
2019 requer que seja concedido o prazo de 15 dias para o cumprimento da solicitação pelo 43 
promotor de justiça;Ofício n° 174 CMS para TI:  solicita impressora multifuncional na 44 
oportunidade também o nobreak ambos de extrema necessidade para este conselho; Ofício 45 
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n° 175 CMS para SESAU:    solicitar um ventilador para o uso do Conselho até que seja 46 
instalado um aparelho de ar condicionado conforme já pedido anteriormente; Ofício n° 178 47 
CMS para DIVEI:   solicitar a divisão de veículos Divei, transporte para três conselheiros 48 
participaram do seminário TEC-RJ/2019 no dia 26 de novembro terça-feira saindo da 49 
Secretaria de Saúde às 7 horas com término previsto para as 17 horas na cidade do Rio de 50 
Janeiro; Ofício n° 179 CMS para SESAU:  solicitar que seja enviada a Peça orçamentária/2020 51 
desta secretaria de saúde para analisar do CMS de acordo com o parágrafo 2º do artigo 36 da 52 
lei complementar nº 141;  Ofício n° 181 CMS para SESAU: encaminhar a resolução nº 120 de 53 
outubro de 2019 do CMS referente a prestações de Contas do exercício 2018 (SESAU). Ofício 54 
recebidos: oficio n° 344/2019 SESAU para o CMS: encaminha o demonstrativo a lei de 55 
responsabilidade fiscal, restos a pagar no ano de 2018, anexo;  Oficio n° 347/2019 SESAU para 56 
o CMS; em atendimento ao Ofício 158 encaminhamos o relatório de despesas referente ao 57 
período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Oficio n° 348/2019 SESAU para 58 
o CMS: resposta ao oficio n° 144 encaminho a planta da clínica de saúde situada no bairro de 59 
sobara conforme anexo; Oficio n° 351/2019 SESAU para o CMS- em solicitação que consta no 60 
Ofício 160/CMS, informa que no referido período foi reformada a  Policlínica Parque 61 
Mataruna, ampliada a construção preexistente para sediar a Policlínica Fazendinha e 62 
construída a Policlínica Morro Grande; Oficio n° 363/2019 SESAU para o CMS: encaminho 63 
cópia do laudo pericial SEDEF 05/2019 referente ao PSF Sobradinho para conhecimento; 64 
Oficio n° 746/2019 MPF para o CMS: cumprimentando reitero pela segunda fez os termos do 65 
Ofício através do qual requisito de que informe se foram aprovadas as contas do Fundo 66 
Municipal de Saúde relativas aos anos de 2014 a 2018 em caso negativo requisito de 67 
apresentação dos motivos que levaram a rejeição das contas para comprimento fixo prazo de 68 
30 dias; Oficio n° 374/2019 SESAU para o CMS: solicito a cópia da resolução de nº 46 e da 69 
resolução de nº 56 referente a expansão da estratégia de saúde da família. Oficio n° 072/2019 70 
DEJUR para o CMS: resposta a solicitação do oficio 062/CMS/2019;  Oficio n° 371/2019 SESAU 71 
para o CMS:   encaminha a programação anual de saúde PAS do exercício de 2020 para 72 
apreciação com vistas a aprovação deste CMS; Oficio n° 387/2019 SESAU para o CMS; em 73 
resposta a solicitação do ofício n° 178, encaminho cópia da parte da lei de diretrizes 74 
orçamentárias referente ao ano de 2020 de saúde aprovada pela câmara dos vereadores em 75 
forma que até a presente data não houve aprovação da lei orçamentária anual para 2020 pelo 76 
legislativo municipal. O Sr. Silvio Martins pede a palavra e explica aos novos conselheiros 77 
como se procede a reunião plenária e sua logística de atuação. Na oportunidade pede a 78 
Presidente que o ultimo ofício enviado pela Sesau sobre a PAS seja colocado numa reunião da 79 
comissão executiva. A Presidente informa a presença do Conselheiro o Sr. Juarez Rodrigues. 80 
Segue o item 4 – ORDEM DO DIA: 4.1- Leitura dos relatórios realizado pela Comissão de 81 
Fiscalização:  Continuando a Sra. Mary Lane que cumprimenta a todos, esclarece sobre a 82 
programação Anual de Saúde que hoje está assumindo o departamento de planejamento da 83 
Sesau. Que a programação anual de saúde 2020 que este conselho aprovou o plano Municipal 84 
de Saúde do ano 2018 a 2021 e todo ano apresenta a programação que são aquelas metas 85 
que foram programadas e planejadas para o ano de 2020 que são retiradas do plano e 86 
colocadas para apreciação dos conselheiros junto com isso a lei de diretrizes orçamentárias 87 
também para 2020, colocando-se a à disposição para os devidos esclarecimentos. Pela 88 
Presidente foi solicitado uma inclusão de pauta referente a aprovação dos membros para que 89 
todos os relatórios, de todas as comissões e as fiscalizações inerentes destas, que seja 90 
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apresentado na última reunião plenária que será realizada em 16 de dezembro de 2019, 91 
aprovado por todos os presentes. Com a palavra o Sr. Paulo de Tarso, representante da 92 
entidade Observatório Social do Brasil em Araruama, diz que logo no início teve apresentação 93 
que foram enviados por e-mail, gostaria de fazer uma ressalva que não aprova pois ainda não 94 
recebeu, em segundo lugar sobre as pautas que foram lidas não sabe se houve respostas, 95 
como a parte de orçamento, que não se sabe o que se pode utilizar, que não se deva aprovar 96 
os orçamentos baseados nos fatos, respondendo em nome do observatório. Sr. Silvio, diz que 97 
a peça orçamentaria da saúde é obrigada passar previamente pelo CMS, esclarece que pelo 98 
menos nos últimos três mandatos a peça não vem para o conselho, nem para analisar e nem 99 
depois que está provado. Não se sabe onde está o dinheiro, onde está orçado tais previsões.  100 
Ressalta a importância dos relatórios feitos, como também a renovação de mais de 30% dos 101 
membros do conselho, importante dizer aos novos conselheiros que este CMS não é contra o 102 
governo, mas quer que a lei seja obedecido. Informa a Presidente que a solicitação da Peça 103 
orçamentaria foi cumprida pela Sesau, que é Ofício 387 lido aqui com cópia. Esclarece que 104 
precisa de dados para poder trabalhar, que a reprovação não é interessante para ninguém, 105 
mas que precisa de meios para trabalhar junto. O papel do CMS é muito importante, que pode 106 
participar de forma social dentro do governo, visto que precisa da nossa aprovação e o 107 
objetivo é caminhar juntos. Pede que sair da reunião de hoje com as comissões elaboradas 108 
pelo menos de finanças, e serem ratificadas em plenária a comissão executiva. A Sra. Glaucia 109 
informa que faz parte da comissão de fiscalização desde o ano passado, que não faz parte da 110 
atual formação da comissão de fiscalização, mas que estará sempre à disposição para ajudar. 111 
Lembra da fiscalização feita ao Hospital de São Vicente, de onde saiu os relatórios que irá criar 112 
um link para disponibilizar as fotos. A Presidente que os relatórios serão enviados a todos, de 113 
tudo que foi feito, decidido pela secretaria, de todas as demandas solicitadas na última 114 
reunião plenária do ano através de e-mail. Pede também a formalização das comissões, que 115 
serão apresentadas na próxima reunião. Provisoriamente formalizada a comissão executiva 116 
que terão os seguintes representantes: Governo: Maria Baia e Mary Lane, Gestores: Juarez 117 
Rodrigues e Fabio Magalhães, Usuários: Silvio Martins, Lucia Bedendo, Vera Lucia Rocha, 118 
Paulo de Tarso Fonseca, Leonardo Oliveira, Edison Alves, Armando Macedo, Olir Fernandes, 119 
Profissionais de Saúde: Elisabeth Oliveira, Ludmila Jacintho, Glaucia Melo e Thays Araujo. 120 
Sendo decidido que terá uma reunião da comissão executiva para compor os membros das 121 
comissões de fiscalização e de finanças. Após foi lido o ofício n° 180 do CMS/2019 com destino 122 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro referente a prestação de contas do exercício 123 
de 2018. Pela Presidente foi informado que esta já foi encaminhado para a Sesau e 124 
Controladoria e sugeri que a plenária aprove o envio ou não para o TC, sendo aprovada por 125 
todos os presentes, assinado pela comissão de finanças. O Sr. Paulo de Tarso pede a plenária 126 
uma moção de aplauso e agradece ao Presidente Juarez Rodrigues pelo empenho na gestão 127 
até o presente momento. Agradecendo a oportunidade de participar juntamente com o 128 
Observatório Social para agregar ao Conselho Municipal de saúde. Item 5 – ASSUNTOS 129 
GERAIS: Agradece a Presidente pela presença de todos. Presenças Titulares: Maria Baia 130 
Calixto, Juarez Rodrigues, Fabio de Santa’Anna Magalhães, Ludmila de Jacintho, Glaucia J. O. 131 
Melo, Vera Lucia da Rocha Azevedo, Silvio F. R. Martins, Leonardo Pereira de Oliveira, Paulo de 132 
Tarso P. Fonseca, Olir F. Pimentel, Lucia Bebendo Viana,  Presenças Suplentes:  Mary Lane 133 
Madureira, Gelson de Oliveira, Elizabete Aparecida de Oliveira, Francisco de Paula Rocha, 134 
Armando José R. Macedo. E, não havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a 135 
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sessão às 20h00, com a lavratura da ATA feita por Carla Otaviano Pinto, que segue assinada 136 
pela mesma e pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna.  137 


