
                                                                                      
 

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 1 

Municipal de Saúde de Araruama, realizada às 18:00 do dia 29 de junho de 2 

2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde e por sistema de 3 

videoconferência (aplicativo 8x8 meeting), para deliberarem sobre: 1 – 4 

Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação 5 

do colegiado pleno; 2 - Leitura e aprovação das ATAS anteriores; 3 – Despacho 6 

e Expediente; 4 – ORDEM DO DIA: 4.1- Aprovação do Relatório da Comissão 7 

Técnica de Ações do COVID-19; 4.2 - Quantos leitos existiam antes da 8 

pandemia e existem atualmente; 4.3 - Aprovação da Peça Orçamentária do 9 

Conselho Municipal de Saúde para ano de 2021; 5 – ASSUNTOS GERAIS.  10 

Ao vigésimo nono dia do mês de junho de 2020, às 18:00, na sala do Conselho 11 

Municipal de Saúde e por sistema de videoconferência, foi dado início à Reunião 12 

do Conselho Municipal de Saúde de Araruama, sendo abertos os trabalhos pela 13 

Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna, que iniciou a sessão com a chamada dos 14 

presentes, cumprindo assim o item  1 – Verificação de presença e existência de 15 

“quórum” qualificado para a instalação do colegiado pleno, Obtendo 9 (nove) 16 

membros Titulares e 3 (três) Suplentes, totalizando em 12 (doze) o número de 17 

Conselheiros presentes à reunião do dia. A seguir, passou-se ao item 2 – Leitura e 18 

Aprovação das ATAS anteriores: A respeito deste Item, a Presidente Lúcia 19 

informou que, como a ata da última Reunião Ordinária (09/03/2020) não fora 20 

enviada ao e-mail dos Conselheiros até a presente data, ela será levada para 21 

aprovação na próxima Reunião Ordinária junto com a ata da presente Reunião. 22 

Passou-se ao item 3 – Despacho e Expediente; Ofícios enviados: Ofício n° 035/20 23 

CMS para CONTROLADORIA: Remarcação da Reunião Extraordinária para o dia 24 

16/03/2020, para responder ao Ofício GP nº 10/2020; Ofício n° 037/20 CMS para 25 

SESAU: Solicitar um galão de água de 20 litros; Ofício n° 038/20 CMS para SESAU 26 

C/C FUMSA: Solicitar para as devidas análises da prestação de contas de 2019, do 27 

período de janeiro a dezembro, apresentar o Backup dos detalhamentos das 28 

respectivas “contas correntes” e suas movimentações financeiras do Fundo 29 

Municipal de Saúde (FUMSA); Ofício n° 039/20 CMS para CONTROLADORIA C/C 30 

GAB. PREFEITA: Encaminhar o Parecer da Comissão de Finanças do Relatório da 31 

Prestação de Contas do Exercício 2019, em resposta ao Ofício GP nº 10/2020; 32 
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Ofício n° 040/20 CMS para SESAU: Encaminhar a cópia das Resoluções nº 124, 33 

125 e 126; Ofício n° 041/20 CMS para GAB. PREFEITA/ATOS: Solicitar a 34 

publicação da ata da Reunião Ordinária 27/01/2020; Ofício n° 042/20 CMS para 35 

GAB. PREFEITA/ATOS: Solicitar a publicação da ata da Reunião Ordinária do dia 36 

30/10/17; Ofício n° 043/20 CMS para SESAU C/C DIRETORA DA SAÚDE 37 

COLETIVA: Solicitar uma cópia digital do plano de contingência do COVID-19; 38 

Ofício n° 044/20 CMS para SESAU: Em resposta ao Ofício nº113/SESAU/2020, o 39 

CMS/AR comunica que o endereçamento da solicitação que se faz remete-se ao 40 

Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO). Considera-se que o ofício supracitado 41 

foi enviado equivocadamente ao CMS/AR; Ofício n° 045/20 CMS para SESAU: 42 

Solicitar a relação atualizada dos leitos hospitalares que estão disponíveis em 43 

nosso município, e qual a quantidade de leitos do Hospital de São Vicente e do 44 

Hospital de Campanha “São Silvestre”, que não constam no Plano de Contingência 45 

do COVID-19; Ofício n° 046/20 CMS para SESAU: Solicitar a quantidade de EPIs 46 

que serão encaminhados para atender cada unidade relacionada no plano de 47 

contingência; Ofício n° 047/20 CMS para SESAU: Solicitar o projeto de adaptação 48 

e o contrato da casa alugada, na qual será alocado o PSF de Sobradinho, bem 49 

como o valor da obra empenhada; Ofício n° 048/20 CMS para MPRJ: Encaminhar 50 

o Relatório do PSF Sobradinho, referente à ata da Reunião Ordinária (09/03/2020); 51 

Ofício n° 049/20 CMS para GAB. PREFEITA/ATOS: Encaminhar o CD contendo as 52 

atas e resoluções referentes aos anos de 2018 e 2019 para publicação no portal do 53 

CMS/AR, no site da Prefeitura Municipal de Araruama. Ofício n° 050/20 CMS para 54 

GAB. PREFEITA/ATOS: Solicitar a publicação da Resolução nº 127; Ofício n° 55 

055/20 CMS para TI: Solicitar cartucho para impressora SAMSUNG 2020; Ofício n° 56 

056/20 CMS para SEPOL: Questionar se houve alguma alteração na linha de ação 57 

desta Secretaria para a prestação de atendimento aos moradores em situação de 58 

rua. Ofício n° 057/20 CMS para GAB. PREFEITA/ATOS: Encaminhar o CD 59 

contendo as atas e resoluções referentes aos anos de 2018 e 2019 para publicação 60 

no portal do CMS/AR, no site da Prefeitura Municipal de Araruama; Ofício n° 61 

058/20 CMS para CÂMARA DOS VEREADORES: Solicitar a cessão do espaço 62 

desta Câmara Municipal para a realização de nossa Reunião Extraordinária, a ser 63 

realizada no dia 18 de maio de 2020; Ofício n° 059/20 CMS para SESAU: Solicitar 64 
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o envio das alterações do Plano de Contingência para o enfrentamento ao 65 

Coronavírus; Ofício n° 060/20 CMS para Observatório Social: Solicitar 66 

informações; Ofício n° 061/20 CMS para SESAU: Informar que haverá uma 67 

Reunião Extraordinária, às 18h, na Câmara Municipal, no dia 18/05/2020; Ofício n° 68 

062/20 CMS para SESAU/Coord. Vigilância em Saúde/Coord. Vigilância 69 

Epidemiológica/Gab. Prefeita: Solicitar à SESAU uma reunião com os 70 

coordenadores responsáveis a fim de sanar dúvidas referentes ao Plano de 71 

Contingência; Ofício n° 063/20 CMS para Observatório Social: Responder ao 72 

Ofício nº 004/2020; Ofício n° 064/20 CMS para Câmara Municipal: Solicitar a 73 

cessão do espaço da Câmara para a reunião do dia 27/05/2020, às 14h; Ofício n° 74 

067/20 CMS para SESAU/Coord. Vigilância em Saúde/Coord. Vigilância 75 

Epidemiológica/Gab. Prefeita: Solicitar à SESAU uma reunião com os 76 

Coordenadores responsáveis da Vigilância em Saúde, da Vigilância Epidemiológica, 77 

e um representante do gabinete, a fim de sanar dúvidas referentes ao Plano de 78 

Contingência. A reunião on-line será realizada no dia 05/06/2020, às 16h. Ofício n° 79 

069/20 CMS para SESAU: Solicitar informações; Ofício n° 071/20 CMS para 80 

ATOS/GABINETE: Solicitar a publicação do Edital de Convocação para a Reunião 81 

Ordinária do dia 29/06/2020; Ofício n° 072/20 CMS para ATOS/GABINETE: 82 

Solicitar a publicação da Resolução 131: Ofício recebidos: Ofício nº 143/2020 83 

CREFITO para o CMS: Notícia de irregularidades – Projeto FISIOCASA; Oficio n° 84 

180/2020 MPF para o CMS: Reiterar o Ofício nº 327/2019-MPF; Oficio n° 85 

113/2020 SESAU para o CMS: Solicitar ao CREFITO que especifique quais são as 86 

informações desejadas; Oficio n° 114/2020 SESAU para o CMS: Encaminhar, em 87 

resposta ao Ofício nº 038, CD com as informações solicitadas; Oficio n° 097/2020 88 

SESAU/GAB para o CMS: Encaminhar os documentos, em resposta ao Ofício nº 89 

113/CMS-AR/2020; Oficio n° 137/2020 SESAU/GABIN para o CMS: Encaminhar o  90 

Relatório Anual de Gestão – RAG 2019; Oficio n° 020/2020 FUMSA para o CMS: 91 

Encaminhar a Prestação de Contas – Fevereiro 2020; Oficio n° 004/2020 92 

Observatório Social para o CMS: Solicitação de informações; Oficio n° 223/2020 93 

SESAU para o CMS: Informar que as cópias do Plano de Contingência foram 94 

encaminhadas para o e-mail do CMS-AR; Oficio n° 087/2020 SSMA para o CMS: 95 

Solicitar que sejam informadas as medidas de fiscalização deste Conselho acerca 96 
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das medidas da SESAU durante a Pandemia; Memo 018/2020 DIINF para o CMS: 97 

Remeter 01 impressora multifuncional a laser, nova, para atender às necessidades 98 

do setor; Oficio n° 230/2020 SESAU para o CMS: Comunicar que foi 99 

providenciada uma errata do Plano de Contingência COVID-19; Oficio n° 143/2020 100 

PROGE para o CMS: Resposta ao Ofício nº 062/CMS-AR/2020; Ofício n° 237/2020 101 

SESAU/GABIN para o CMS: Encaminhar o Relatório do 1º Quadrimestre; Memo 102 

002/2020 Comissão de Fiscalização para o CMS: Informar que foi decidido, em 103 

reunião, realizar uma fiscalização conjunta com a comissão de ações COVID-19, no 104 

dia 04/06/2020; Oficio n° 014/2020 Observatório Social para o CMS: Resposta ao 105 

Ofício 060/CMS-AR/2020; Oficio n° 031/2020 Vereadora Valéria para o CMS: 106 

Solicitar informações; Oficio n° 267/2020 SESAU para o CMS: Resposta ao Ofício 107 

069/CMS-AR/2020; Oficio n° 018/2020 Observatório Social para o CMS: 108 

Requerimento de informações à SESAU; Oficio n° 270/2020 SESAU para o CMS: 109 

Atualizar informações prestadas no Ofício nº 267/2020; Oficio n° 278/2020 SESAU 110 

para o CMS: Convidar os Conselheiros para participarem da inauguração do 111 

Hospital Municipal Dra. Jaqueline Prates (dia 27/06/2020). Segue o item 4 – 112 

ORDEM DO DIA: 4.1- Aprovação do Relatório da Comissão Técnica de Ações do 113 

COVID-19: A Presidente Lúcia dá início à Ordem do dia comentando a respeito do 114 

posicionamento do Conselheiro Juarez, que não concordou com o encerramento 115 

da Comissão de Ações Técnicas do COVID-19, uma vez que ela foi aprovada em 116 

uma Reunião Extraordinária. Ela informa que esta foi uma decisão da Comissão 117 

Executiva, em reunião, e que as competências da extinta Comissão seriam 118 

transferidas para a Comissão de Fiscalização e para a Comissão de Finanças. Além 119 

disso, foi decido também que, após a aprovação do Relatório da Comissão Técnica 120 

de Ações do COVID-19, será elaborada uma lista do que ainda deverá ser apurado 121 

pela Comissão de Fiscalização, pois muitos questionamentos não foram 122 

respondidos de forma concreta nas duas reuniões com o Governo. Então, coloca 123 

em votação o Relatório da Comissão do COVID-19. O Conselheiro Fabrício 124 

Escudine informa que foram estabelecidos três membros da Comissão para 125 

executarem as fiscalizações in loco (Leonardo, Armando e Fábio) e que ele se 126 

comprometeria a auxiliá-los a elaborar um documento que sirva de base para as 127 

fiscalizações, mas solicita à Presidente e à Comissão Executiva que não seja avisado 128 
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o dia da fiscalização, e que esta independa do carro da SESAU ou que não seja 129 

informado o destino com antecedência. E, em relação às respostas que foram 130 

dadas pelos gestores de saúde, solicita que sejam feitas de forma mais expressa, 131 

menos evasivas, adotando um viés mais técnico e não político. Declara também 132 

que contraria o Plano de Contingência, tendo em vista que não há explicação para 133 

toda a verba utilizada e onde está utilizada. A Sra. Adriana Moutinho informa que 134 

o CMS/AR encaminhou uma lista de perguntas à SESAU e foram feitas duas 135 

reuniões, nas quais os Conselheiros presentes se declararam satisfeitos com as 136 

respostas naquele momento. Informa também que o Sandro respondeu a respeito 137 

dos gastos do recurso externo com o COVID-19. Porém, existem outras coisas que 138 

foram compradas com recursos próprios da Prefeitura. E talvez, por essa razão, 139 

tenha ocorrido essa dúvida acerca da discriminação do que foi comprado, mas que 140 

a pergunta do CMS/AR se referia àquele recurso externo, especificamente. Sobre o 141 

questionamento acerca dos dez respiradores, explica que eles não estão constando 142 

porque não há fornecedores, impedindo a conclusão do processo. O Conselheiro 143 

Silvio considera o relatório pouco conclusivo. Considera que se deva exigir uma 144 

maior discriminação a respeito dos recursos recebidos e gastos, exige um 145 

esclarecimento mais objetivo. A Conselheira Elizabete, em relação aos dez 146 

respiradores citados, diz que, no documento enviado pelo Sandro, consta a data de 147 

aquisição dos respiradores existentes no Município, mas para esses novos 148 

respiradores não existe a discriminação. A Sra. Adriana Moutinho explica que esses 149 

respiradores discriminados não foram adquiridos devido à Pandemia, já havia um 150 

processo de compra anterior, e que após o início da Pandemia houve o pedido de 151 

mais dez respiradores. O Conselheiro Fabrício Escudine cita a Lei 12.527/2011 – Lei 152 

de Acesso à Informação – para demonstrar a necessidade, por parte da 153 

Administração Pública, de informar tudo, tecnicamente, de forma adequada, 154 

independente da pergunta. Pois, na reunião, os Conselheiros se mostraram 155 

satisfeitos apenas com as perguntas feitas naquele momento, mas que foi 156 

acordado que seria encaminhado um outro documento para serem respondidas de 157 

forma mais técnica, exigindo uma maior transparência. A Conselheira Elizabete, em 158 

relação ao relatório, propõe que a Comissão de Finanças fique encarregada da 159 

análise da verba pública para auxiliar de forma técnica a Comissão de Fiscalização. 160 
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A Presidente Lúcia concorda com a sugestão e incentiva uma maior participação 161 

dos Conselheiros na elaboração de propostas para um melhor andamento das 162 

ações do CMS/AR. O Conselheiro Fabrício considera que, para a Comissão de 163 

Finanças poder realizar sua análise, o documento deve vir de forma mais 164 

esclarecedora por parte da Prefeitura. Deste modo, reprova o Relatório, para que 165 

se tenha um material mais completo. O Conselheiro Fábio concorda com o voto do 166 

Fabrício e que as informações devam ser mais esclarecedoras. Os Conselheiros 167 

Paulo de Tarso, Silvio, Armando, Gláucia, Leonardo e Iracema também são a favor 168 

da reprovação do Relatório. A Conselheira Elizabete considera o Relatório aprovado 169 

com ressalvas, pois anda faltam as análises das Comissões de Fiscalização e de 170 

Finanças. A Sra. Adriana Moutinho acompanha o voto da Elizabete, A Presidente 171 

Lúcia se absteve. Portanto, com 08 (oito) reprovações, 02 (duas) aprovações e 01 172 

(uma) abstenção, foi considerado REPROVADO o Relatório da Comissão Técnica de 173 

Ações do COVID-19. A Presidente aproveita para informar que o CMS/AR não foi 174 

convidado para a elaboração do Plano de Contingência e também não vem sendo 175 

convidado para as reuniões semanais, também comenta sobre a falta de assistência 176 

àqueles infectados que estão domiciliados. Sendo sugerido pelos Conselheiros uma 177 

participação do CMS/AR no acompanhamento desses casos. 4.2 - Quantos leitos 178 

existiam antes da pandemia e existem atualmente: A Presidente Lúcia pede à 179 

Sra. Adriana Moutinho a informação de quantos leitos existiam no município antes 180 

da Pandemia e quantos existem atualmente. Ela informou que, naquele momento, 181 

sem os dados em mãos, só conseguiria recordar-se dos 24 leitos a mais em função 182 

do Hospital de Campanha COVID-19. O Conselheiro Silvio pergunta se existe a 183 

possibilidade de enviar um Ofício para a SESAU questionando quantos leitos 184 

existiam antes da Pandemia com as especificações de onde estão localizados. 185 

Questionar também se após a Pandemia eles serão desativados e quantos leitos 186 

novos existirão a partir da inauguração do Hospital Geral Dra. Jaqueline Prates. 187 

Esclarece que procura saber como os leitos estão distribuídos para atender aos 188 

casos de COVID-19 e para o atendimento eletivo, e se eles estão em condições 189 

adequadas para tal atendimento. A Presidente Lúcia informa que serão 190 

providenciados os Ofícios solicitados pelo Sr. Silvio. 4.3 - Aprovação da Peça 191 

Orçamentária do Conselho Municipal de Saúde para ano de 2021: A Presidente 192 
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Lúcia informa que a aprovação da Peça Orçamentária do CMS/AR para 2021 deve 193 

passar pela Comissão de Finanças, portanto será marcada uma reunião com a 194 

Comissão. O prazo para incluir este documento na LDO foi até o dia 30/04, então 195 

ele deve ser elaborado o mais rápido possível para ser pedida uma inclusão depois 196 

que passar pela Reunião Extraordinária. Item 5 – ASSUNTOS GERAIS: A Presidente 197 

Lúcia sugere que, como as Reuniões Ordinárias são online, elas sejam iniciadas 198 

mais cedo. Por decisão da maioria, ficou estabelecido o horário de início das 199 

Reuniões Ordinárias às 17:00. O Conselheiro Fabrício pede que os documentos 200 

enviados para a leitura dos Conselheiros sejam encaminhados no prazo de, no 201 

mínimo, 5 dias úteis antes da reunião. O Conselheiro Silvio comenta a respeito do 202 

número de faltas dos Conselheiros nas Reuniões Ordinárias, pois alguns já 203 

extrapolaram o limite de 3 faltas consecutivas, sem alguma justificativa. Sugere que 204 

sejam enviados Ofícios para as instituições solicitando algum posicionamento para 205 

que, se for o caso, haver substituição. Também lembra que atualmente, no 206 

CMS/AR, existem 19 instituições, está faltando uma instituição. Sugere que seja 207 

observada esta questão, pois mais um corpo técnico agregaria nas ações deste 208 

Conselho. O Conselheiro Fabrício sugere que seja feito um levantamento dos seis 209 

últimos meses para notificar as instituições exigindo uma justificativa por parte 210 

destas, ou até mesmo uma substituição. O Conselheiro Silvio cita o Art. 3º, 211 

parágrafo único do Regimento Interno que diz que o orçamento do CMS/AR será 212 

gerenciado por ele mesmo. A respeito da inclusão de mais uma instituição, o 213 

Conselheiro Fabrício explica que é necessário um Fórum para ocorrer essa 214 

elegibilidade. Agradece a Presidente pela presença de todos. Presenças Titulares: 215 

Fábio de Sant’Anna Magalhães, Elizabete Aparecida de Oliveira (ONLINE), Fabricio 216 

Teixeira Escudine (ONLINE), Glaucia Jaccoud Melo (ONLINE), Iracema S. Von Uslar 217 

(ONLINE), Silvio R. F. Martins (ONLINE), Leonardo Pereira de Oliveira, Paulo de 218 

Tarso P. Fonseca (ONLINE), Lucia Bebendo Viana, Presenças Suplentes: Adriana 219 

Moutinho de Amorim (ONLINE), Thays da Silva Araujo (ONLINE), Armando José R. 220 

Macedo. E, não havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão 221 

às 19:30, com a lavratura da ATA feita por Lucas Ribeiro Lodi, que segue assinada 222 

pelo mesmo e pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna  223 


