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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 27 de setembro de 2 

2021, na sala do Conselho Municipal de Saúde e por sistema de 3 

videoconferência (aplicativo Zoom), para deliberarem sobre: 1 – Verificação de 4 

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

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

4 – ORDEM DO DIA: 4.1 – Fiscalização, nas unidades Básicas de Saúde (UBS), 7 

Policlínicas de Saúde, Posto de Atendimento Médico (PAM) e Unidade de Pronto 8 

Atendimento (UPA), em relação aos atendimentos e consultórios 9 

odontológicos;4.2- A importância dos prazos da demanda dos Exames de Alta 10 

Complexidade; 4.3 - A falta da presença dos conselheiros representantes do 11 

Governo; 5 – ASSUNTOS GERAIS Ao vigésimo sétimo  dia do mês de setembro de 12 

2021, às 18:00, na sala do Conselho Municipal de Saúde e por sistema de 13 

videoconferência, foi dado início à Reunião do Conselho Municipal de Saúde de 14 

Araruama, sendo abertos os trabalhos pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna, 15 

que iniciou a sessão com a chamada dos presentes, cumprindo assim o item 1 – 16 

Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação 17 

do colegiado pleno, Obtendo 11 (onze) membros Titulares e 05 (cinco) Suplentes, 18 

totalizando em 16 (dezesseis) o número de Conselheiros presentes à reunião do dia. 19 

A Presidente Lúcia informa que com a totalização dos presentes, cumprindo assim o 20 

item  1, dando coro para iniciar  a reunião  plenária do dia 27/09/2021, do Conselho 21 

Municipal de Saúde e que ocorreu uma substituição do Conselheiro; Messias Neves 22 

da Silva pela Servidora: Rosilea Teixeira Siqueira, que a data do ofício foi constatada 23 

que  a partir  da data de entrega  representando assim,  o Sindicato dos Servidores 24 

Municipais de Araruama(SSMA),como suplente e logo em seguida, a Coordenadora 25 

de Odontologia; Gabriela Linhares Matias de Carvalho,  pede a palavra e faz uma 26 

observação: Como o nome dela,  não consta na ata de presença, mais ela  recebeu 27 

a pauta do Edital. E, como responsável pela Coordenação de Odontologia e 28 

Subsecretária de Saúde.  Está a designar e responder pelos os atos da Coordenação 29 

de Odontologia, e veio a informar a respeito do áudio, que ela veio encaminhar 30 

para a conselheira Lucia, comunicando sobre a sua participação e que foi feita uma 31 

observação em   relação que ela, leciona a noite em curso de graduação. E, se a 32 
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reunião puder ser realizada    em um horário mais favorável para melhor atender as 33 

necessidades do conselho, como exemplo; agora são:  18;30 horas, e ainda não se 34 

iniciou e quando for ás 19:00 horas, inicia-se á aula. Em virtude do fato, estou me 35 

expondo que será necessário me ausentar. Então, a Presidente, se pronuncia e 36 

convida a Dr. Gabriela, a participar mais vezes das nossas reuniões e faz uma 37 

colocação que a hora que ela quiser participar das reuniões que todas   são abertas 38 

e com participação públicas e você é nossa convidada e quando   chegarmos a 39 

Ordem do Dia, para melhor esclarecimento do item 4.1. Com a palavra a conselheira 40 

Elizabete, faz um esclarecimento a respeito da ata do dia 30/08/2021. De acordo 41 

com ata que foi enviada, tem uma explicação a respeito e foi feita uma “Minuta”, 42 

que teve que ser realizada por falta de falha no sistema de backup na gravação do 43 

áudio da gravação da reunião ordinária e foi colocando em votação. A conselheira; 44 

Mônica Cardoso Domingues, representante da Ordem dos advogados (OAB), não 45 

concordou, pois, a ata ficou muito sucinta e foram discutidas muitas informações 46 

importantes que foram constatados nós postinhos de saúde que não foram 47 

colocadas em reunião e ficaram sem registros. E que foi compactada para que 48 

fossem providenciadas nas fiscalizações que deveriam estar constando na ata. A 49 

conselheira Elizabete, se dispõem em explicar a falha que não conseguimos 50 

recuperar o áudio e se ocorrer a não aprovação pela maioria no dia hoje, nós 51 

poderíamos agendar uma nova reunião. A conselheira; Dr. Mônica, da (OAB) pede a 52 

palavra e fala das inspeções que foram feitas nas reuniões anteriores, nesta do mês 53 

de agosto, podem ser escritas e as decisões que foram tomadas e providenciadas. A 54 

conselheira Elizabete, pede a palavra e se prontifica que essas inspeções de 55 

remanejamentos foram feitas e também um resumo do parecer e depois foi 56 

encaminhado para a coordenação ao responsável da secretaria. A conselheira; 57 

Rosilea, representante do sindicato entrou online na reunião plenária. 58 

Cumprimentado, os demais conselheiros participantes e marcando a sua presença 59 

em pauta; E, a presidente, Lucia se prontifica a conselheira que já vinha feito a sua 60 

apresentação para os demais conselheiros em plenária e se justifica perante o fato 61 

ocorrido na gravação e pela dificuldade para a realização. Tivemos que anotar todos 62 

os tópicos para desenvolvimento em cima disso para reconstituição para a 63 

realização da minuta. Como, disse a conselheira; Dr. Mônica.  Faltou as falas fortes, 64 
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objetivas e completas no que foi escrita na MINUTA. Eu, aprovo. O principal ponto é 65 

o Relatório e no dia seguinte, foi entregue em forma de ofício e eles já estão 66 

providenciando; reformando, procurando dar férias e realizando obras e o que foi 67 

colocado pela comissão de fiscalização. A conselheira; DR. Mônica, explica-se que 68 

ela leu os ofícios referentes ao do sindicato, o que me parece que os problemas 69 

continuam existindo e permanecem. Os oficio, continuam falando da (UPA), dos 70 

Postinhos. Então, me incomodam. Porque, estou vendo que todo mês falam se, faz a 71 

reunião e concretamente nada está sendo realizado ao meu ver. Estou, me dispondo 72 

a pegar o carro e visitar os postinhos um a um desde da primeira reunião em que 73 

participei. Em relação aos exames que nós estamos discutindo á mais de 4 meses, 74 

continuam com os mesmos problemas. Que são de estrema necessidade para a 75 

população e se quer, não conseguem, realizar no mínimo os exames para fazer 76 

tratamento de urgências. Estou pensativa em realizar estas fiscalizações. A nossa 77 

população está abandonada em relação a saúde. Nós, não só podemos em pensar, 78 

só em COVID e VACINA. Os exames são urgentes e necessários para a população. 79 

Com a palavra a Conselheira; Elizabete, informa que os problemas continuam 80 

sempre pertinentes e procurando sempre em cada plenária, abordar o tema do mês 81 

e o do anterior. Porquê e mandamos os ofícios e ficamos aguardando o retorno das 82 

respostas também e outras questões que estão em andamento. Então, precisamos, 83 

fazer uma logística na fiscalização para sair em campo e depois fazermos os 84 

relatórios. E, a que questão do tempo em que nós não temos e nem os servidores 85 

administrativos suficientes, para dar o apoio e o manuseio na elaboração dos 86 

documentos do conselho. E, infelizmente os problemas continuam ainda e não 87 

temos os cem por cento resolvido.Com a palavra a conselheira; Lucia, complementa 88 

a respeito dos problemas das consultas, exames, obras pertinentes e informa que 89 

temos que dar o tempo para depois, retornarmos e verificarmos à situação. O 90 

processo é lento, mais está andando. Nós mandamos um ofício para solicitação de 91 

um representante para participação da Reunião Plenária, da Coordenação de 92 

Regulação e infelizmente, não tivemos o retorno da Alta Complexidade. E, temos 93 

muitas dúvidas pertinentes a marcação, demanda e estrutura que possam tirar 94 

muitas das nossas dúvidas... com a palavra a conselheira; Gláucia, representante do 95 

Conselho de Nutrição, pegando o ensejo da conselheira; DR. Mônica, e destacou-se 96 
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que é uma luta muito grande e desde que entrou no Conselho, e que nós, não 97 

temos os funcionários que deveriam estar atuando; como a regra de estrutura do 98 

Conselho de Saúde. A prefeitura não nós dar o Secretário Executivo, não nos dar os 99 

funcionários. Nós temos que pressionar de uma forma que o governo nós ofereça 100 

os funcionários que é de fato do direito. Afinal, foi estabelecido na estrutura 101 

administrativa do Conselho de Saúde. Nós tínhamos uma funcionária que não era 102 

efetiva da prefeitura, era contratada. E, foi feito um Concurso Público e o Lucas veio 103 

trabalhar conosco, administrativo. O Rômulo que vem ajudando muito agente. Mais 104 

ele não e obrigado a fazer o trabalho de secretário executivo. Nós, não temos 105 

“Secretária Executiva”, e temos verba para isto. Ele vem nós apoiando e ajudando e 106 

a Elizabete também, mais nós temos que cobrar e achar um meio de ver a 107 

funcionalidade do Conselho de Saúde. A conselheira; Dr. Mônica, concorda 108 

plenamente, mais a lentidão na saúde, causa morte diárias e nós temos vividos 109 

momentos, muito complicados pela falta de exames que nem cumprem o 110 

judicialmente. Eu hoje, conversei com o Secretário da Segunda Vara Cível e o 111 

primeiro caso atendido, foi uma reclamação e teve que entrar com uma “liminar”. 112 

Eu, me sinto até impotente em participar do Conselho de Saúde, Então, a 113 

presidente; coloca em aprovação ou não. A conselheira; Rosília, pede a palavra e faz 114 

uma complementação do assunto em pauta: Por gentileza, por estar chegando 115 

agora no Conselho e por já ter sido conselheira oito anos, mais estou ouvindo a Dr. 116 

Mônica e a representante do Conselho de Nutrição. Eu gostaria de uma informação: 117 

Ao enviar aos ofícios para Secretaria de Saúde, cobrando as informações. Se foi 118 

dado os prazos para as respostas ou providencias, sobre a pena de 119 

encaminhamento ao Ministério Público. A presidente, Lucia, confirma que sim. Eu, 120 

concordo com a Dr. Mônica está falando. Tudo na Lei existe um prazo. Você leva o 121 

problema para os gestores, leva pela segunda vez e com prazo de e providências. 122 

Ela tem muita razão em necessidade para a população com relação as os exames de 123 

alta e média complexidade. Porque uma simples ultrassonografia abdominal está 124 

levando quase dois anos para se conseguir. E, muito raramente quando se tem 125 

conhecimento e se consegue, com três ou quatro meses. Até lá, a pessoa estiver 126 

com câncer já morreu, mesma coisa, o setor da Regulação para se conseguir uma 127 

cirurgia ou encaminhamento para o Hospital do Câncer e até o paciente já morreu 128 
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sem ter o atendimento do INCA. A conselheira; Elizabete, pede a palavra e se 129 

pronuncia a respeito do tópico que temos em pauta para ser discutido e abordado 130 

o respectivo assunto: Se não, não vamos dar continuidade pauta e da prossegue 131 

com a votação; Sebastião, você aprova a Ata. Aprova, Karla; aprova, Fábio; aprova 132 

Elizabete; aprova, Pedro; aprova, Marcia; aprova, Gláucia, aprova, Cid; aprova, 133 

Iracema; aprova, Leonardo; aprova, Mônica, não aprova, Armando; aprova, Lúcia; 134 

aprova, Totalizando, Doze (12) Aprovações e um (01) não aprovação. Sendo assim, 135 

aprovada a ATA. O Passou-se ao item 3 – Despacho e Expediente: Ofícios 136 

enviados: Ofício n° 094/21 CMS para ATOS/GABIN: Solicitar a publicação do Edital 137 

da Reunião Ordinária do dia 27 de setembro  de 2021; Ofício n°095/21 CMS para 138 

SESAU/RH: Solicitar substituição do servidor lotado no Conselho; Sr. Lucas Ribeiro 139 

Lodi, por motivo de aprovação em outro concurso; Ofício n° 096/21 CMS para 140 

CESRJ:Venha informar que a’ IX Conferência Municipal de Saúde” , foi realizada 141 

em 12/04/2019 e provavelmente  ocorrerá a próxima em 2022 ; Ofício nº 097/21 142 

CMS para SESAU/DISAF: Encaminhamento do parecer da Comissão de Fiscalização 143 

nas Policlínicas e Unidades  Básicas de Saúde;    Ofício n° 098/21 CMS para 144 

SESAU/CODONTO: Assunto: Encaminhamento do Ofício do Conselho Regional de 145 

Odontologia com a indicação dos Conselheiros representantes ;Ofício n° 099/21 146 

CMS para MPRJ 3º PROMOTORIA: Em resposta ao ofício nº 1.160/2021 3PJTC-147 

CF – Referente: MPRJ 2018.00869852 – PA101/2019 – Objeto” Acompanhar e 148 

fiscalizar o cumprimento das Cláusulas  do termo de ajustamento de conduta – TAC 149 

,referente ao Conselho Municipal de Saúde”  ;Ofício n° 100/21 CMS para 150 

SESAU/Coordenação de Odontologia ;Assunto: Informações dos horários  de 151 

atendimento nas UBS e nas Policlínicas.; Ofício n°101/21 CMS para 152 

SESAU/Recursos Humanos ;Assunto: Reiterar o ofício de 153 

nº095/CMS/AR/2021.Lotação do Servidor; para efetuar a substituição do servidor 154 

efetivo que estava,  lotado neste Conselho Municipal de Saúde; O Sr.º Lucas  Ribeiro 155 

Lodi, com a função administrativa.Ofício nº 102/CMS/AR/2021 – Destino 156 

:SESAU/CENTRAL DE REGULAÇÃO ;convidar  a responsável pela Central de 157 

Regulação Municipal ;Sr.ª Raquel da Silva Oliveira para a reunião Plenária a ser 158 

realizada no dia 29/09/2021. Ofício nº 103/CMS/AR/2021; Destino: GABINETE DA 159 

PREFEITA: Assunto: Comunicação; informar que os senhores conselheiros 160 
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representantes do governo e Gestores Públicos: O Sr.º José Domingues Eurico – 161 

Titular e o Sr.º Paulo Maurício Mazzei – Suplente, representantes da Secretaria de 162 

Política Social, Trabalho e Renda (SEPOL), encontram-se ausentes para deliberarem 163 

em nossas reuniões. Ofício nº 104/CMS/AR/2021 – Destino: SESAU/DIVEI – 164 

ASSUNTO: Solicitação de um veículo para realização da fiscalização do CMS/AR no 165 

dia 23/09/2021; E-mail: Para a SEPOL/10/09/2021; Assunto: Informar pela vossa 166 

representação da Secretária de Política Social, Trabalho e Renda, dentro de nossas 167 

representatividades para participarem das Reuniões Ordinária e Extraordinárias. 168 

Ofícios recebidos. Ofício Nº228/2021/1PJTC; REF: IC01-124/15 – MPRJ 169 

201500610927; Cópia da promoção de arquivamento do Inquérito Civil 01-124/15 170 

para ciência. Fofoca/CES-RJ Nº 54/2021; Comissão de Legislação do SUS, em 171 

resposta ao ofício nº 069/CMS-AR/2021, solicita esclarecimento sobre a Consulta 172 

Técnica. Ofício Nº005/2021/DEODO; Assunto: Informação Faz; informar conforme 173 

solicitação pelo Of. Nº100/CMS-AR/2021. Ofício SSMA Nº413/2021; Assunto: 174 

Solicitação; vem respeitosamente, requerer ao CMS-AR que intervenha perante o 175 

poder Executivo local que nossas gestantes e puérperas possam cumprir suas 176 

atribuições de forma remota, de forma a garantir saúde e vida das servidoras e de 177 

seus filhos. Ofício SSMA Nº 415/20121 Assunto: Solicitação; vem respeitosamente, 178 

requerer ao CMS-AR Fiscalizar as repartições Públicas e escolas municipal para 179 

verificar o protocolo sanitário e fiscalize as unidades de saúde, segurança, para 180 

confirmar o fornecimento de insumos de higiene pessoal e equipamentos de 181 

proteção individual dos servidores e dos contribuintes. Ofício SSMA nº406/2021; 182 

Assunto: Substituição de Conselheiro – Vimos por meio deste, requerer a V.S.ª. a 183 

substituição do conselheiro; Messias Neves da Silva pela servidora Rosilea Teixeira 184 

Siqueira, a partir desta data. Ofício Nº 247/2021Ref: Protocolo 198/2019 – MPRJ 185 

2017.01221452. Reiterar o ofício nº139/2021, encaminhando cópias em anexo e 186 

servindo-me do presente para esclarecer se a maternidade existente no Hospital 187 

Municipal Dr.ª Jaqueline Prates se atende em forma satisfatória ás gestantes do 188 

município de Araruama. Ofício Nº 437/2021 SESAU; Assunto: Apresentação do 189 

Relatório do Segundo Quadrimestre de 2021.Segue o item 4 – ORDEM DO DIA: 190 

4.1 - Fiscalização, nas unidades Básicas de Saúde (UBS), Policlínicas de Saúde, 191 

Posto de Atendimento Médico (PAM) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 192 



                                                                                      
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

em relação aos atendimentos e consultórios odontológicos; Com a palavra a 193 

Presidente; Lúcia informa que nós recebemos um ofício do Sindicato dos Servidores 194 

Municipais ,no mês passado para incluir na pauta anterior, Mais não teve tempo 195 

hábil , por causa da publicação do edital de convocação , então eu conversei com 196 

os conselheiros do Conselho Regional de Odontologia e este oficio, veio especifico 197 

para tratar do assunto. Com os problemas dos dentistas, dos técnicos da saúde 198 

bucal, da estrutura física e da organização dos consultórios odontológicos, tínhamos 199 

que efetuar uma fiscalização com a comissão; que é composta pelo Fábio o 200 

coordenador, Leonardo, Armando e Márcia  que faz parte da comissão de 201 

fiscalização para verificar as condições para e avaliar o que estava na pauta e 202 

colocar na plenária .Então, nós pedimos o carro para a comissão de fiscalização para 203 

um dia, que foi na quinta -feira retrasada e infelizmente o carro não pode ser 204 

utilizado o dia inteiro, pois  apresentou defeitos mecânicos; óleo e freio  e  não 205 

pode ser mais  usado na parte da tarde. E, o motorista não se prontificou em 206 

verificar se tinha outro veículo disponível para uso do Conselho. Tudo é feito com 207 

sacrifício para podermos realizar e fazer o acontecer. Inclusive, a fiscalização foi feita 208 

com o meu veículo particular, então eu quis colocar para vocês estas informações. 209 

Porque nós precisamos transpor para a Secretaria de Saúde, que o papel do 210 

conselho não é só ficar aprovando aquilo que muitas vezes eu já falei, inclusive para 211 

o pessoal da própria administração da secretaria e também, que não é só do 212 

interesse do próprio governo. Nós temos que entender, que o Conselho é um 213 

Colegiado. Onde os usuários estão aqui dentro, os profissionais de saúde também e 214 

os que trabalham como prestadores de serviços. Ou, começamos uma coisa onde 215 

teremos mais facilidade em fazer. E, ter uma relação em que nós precisamos ter. O 216 

conselho precisa conseguir fiscalizar; era um projeto meu quando eu me candidatei 217 

a presidente. Como a conselheira Elizabete disse: É sugerir, melhorar, colocar coisas 218 

novas e não conseguimos. Nós, só estamos cumprindo o que o Ministério Público 219 

cobra da secretaria e depois da gente para verificar se todas informações vão 220 

conciliar. Foram os documentos atrasados de gestões anterior. É, muito exaustivo. 221 

Mais, eu sou uma pessoa que não desisto. Essa fiscalização da odontologia é muito 222 

importante na Atenção Básica, por ela tem a verba especifica, para os dentistas 223 

recebendo o valor, os técnicos da saúde e a montagem dos consultórios. É uma 224 



                                                                                      
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

verba pública, então precisa verificar o que está funcionado e verificar o que está 225 

acontecendo com os profissionais. Complementando, nós não conseguimos concluir 226 

todas as visitas das unidades de saúde. Nós conseguimos fiscalizar cinco (05), 227 

unidades Básicas.  Todas as que nós visitamos não tinham o dentista; uma estava 228 

gravida, outra de férias, uma tinha saído, outra pediu demissão, chegando agora e 229 

não tinha paciente e não ficou. Existe uma demanda e o único profissional de saúde 230 

bucal que em encontramos, foi em Boa Perna. Nós precisamos ter dados para 231 

responder ao sindicato e inclusive. E, que possamos em apresentar a Coordenadora, 232 

Drª, Gabriela o que se verificou e foi constatado. E, como conselho, colocar o que 233 

foi encontrado para senhora responder. Nós ainda não concluímos só para o mês 234 

agora. A presidente Lucia; pede a palavra e solicita que a Coordenadora de 235 

Odontologia possa explicar... e passou a palavra ao conselheiro Cid, pois, a 236 

Coordenadora já se encontrara em horário de aula. Então, conselheiro Cid Cesar, da 237 

pronunciamento a palavra e explica que foi falado a respeito da assiduidade dos 238 

servidores e como eu cometei na outra reunião; a relação do profissional e o 239 

município deveria ser visto como uma mão dupla; para que o município nós forneça 240 

o material e nós executamos os serviços e os usuários é quem ganha. O mesmo 241 

citou a questão salarial do município, que pode influenciar o resultado do que está 242 

sendo entregue ao usuário do SUS, esclareceu que isso não justifica a inadequação 243 

do serviço. Informou a evolução do processo aberto pelo CRO sobre o salário 244 

oferecido no Edital do concurso de 2019, destacando que somente fala da classe à 245 

qual ele representa, que não basta somente dar o material à equipe que o serviço 246 

funcionará como esperado. O conselheiro; Sebastião alegou que esse processo deve 247 

ser acompanhado com o setor jurídico, que os questionamentos quanto ao tipo de 248 

vínculo do servidor, carga horária e lotação não foi informado, e que os dentistas 249 

aceitaram trabalhar pelo valor salarial divulgado no referido concurso, não 250 

justificando assim suas faltas. A Presidente Lúcia informou que a fiscalização 251 

permanecerá nas unidades restantes. A palavra foi passada para a Assistente de 252 

Saúde Bucal, Ana Clara, que iniciou retomando o assunto já discutido em reunião 253 

passada, reivindicando a insalubridade que não é paga a categoria, valor salarial e 254 

escala de local de trabalho variável. O Conselheiro Fábio destacou que a na última 255 

fiscalização feita em Morro grande ou Itatiquara a dentista solicitou exoneração 256 



                                                                                      
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

devido a questão salarial. A Conselheira Mônica questionou ao Conselheiro Cid 257 

Cesar, como é feito o raio-x para fazer o tratamento dentário e onde é feito, ao que 258 

o Sr. Cid Cesar responde que era solicitado ao paciente que realizasse o exame por 259 

meios particulares ou que o paciente autorizasse o tratamento sem a radiografia, 260 

mas que este exame é extremamente necessário para a execução do trabalho. Na 261 

Unidade de Pronto Atendimento, o exame consegue ser relevado por se tratar de 262 

emergências e não haver condições de instalar um aparelho na unidade por 263 

inadequação do ambiente. No passado, havia uma máquina de raio-x no PAM e 264 

uma Técnica de Saúde Bucal para operar o equipamento, porém o conselheiro não 265 

soube definir se o aparelho está ou não em funcionamento. A Conselheira Ana Clara 266 

entrou falando que o profissional de saúde bucal não tem interesse em se manter 267 

nesta função devido ao risco a saúde e falta de remuneração para tal. Os membros 268 

do conselho reconheceram a necessidade de um Técnico de Radiologia para 269 

manipular o equipamento. A Conselheira Rose inteirou sobre o projeto de 270 

odontologia separado das UBS, mas que devido a seu afastamento, não sabia o 271 

andamento, e que pode ser observado é que, em teoria, todo projeto apresentado 272 

pelo gestor é perfeito, mas na hora da pratica, quando funciona, pois, quando a 273 

verba é liberada o projeto é arquivado, ou quando o projeto funciona é falho. O Srº 274 

Cid Cesar esclarece que a premissa do projeto pressupõe a destinação de verbas 275 

federais através do projeto “Brasil Sorridente”, com implementação dos CEOs 276 

(Centro de Especialidade Odontológica), que a informação era que a Prefeitura havia 277 

perdido o prazo. Porém o presidente do CRO articulando junto com o Governo do 278 

Estadual, dentro dos mesmos moldes do “Brasil Sorridente” que o prazo havia 279 

vencido, um projeto com destinação de verba do Governo Estadual para a 280 

implementação dos CEOs no Município, que previa além de toda a questão 281 

orçamentária para contratação e pagamento de Cirurgiões Dentistas, TSBs, compra 282 

de equipamentos, material de consumo, pagamento de aluguel, que viabilizaria a 283 

implementação dos CEOs no Município, havia um incentivo de verba de acordo com 284 

a quantidade de paciente/atendimentos realizados. A Conselheira Monica pede a 285 

palavra, onde declara que o Conselho Municipal deveria oficiar a prefeitura 286 

questionando o motivo o qual perdeu o prazo de habilitar o projeto e a verba para 287 

o tratamento da população quanto ao serviço dentário, assim como outras verbas 288 
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que são perdidas, como o projeto em que havia um caminhão/ônibus, prestando o 289 

serviço dentário itinerante, que acabou devido a perda de prazo para a verba foi 290 

encerrado. A Presidente Lucia justifica que este projeto citado não passou pelo 291 

Conselho Municipal, e que os projetos que o Conselho aprova como o “Programa 292 

de Sexualidade Feminina”, são acompanhados, a destinação da verba e sua 293 

distribuição no programa e sua execução. Destacou que o Conselho tem a função 294 

de acompanhar o recebimento e destino das verbas direcionadas ao Município, bem 295 

como se o projeto ou programa estão em funcionamento e recebendo esse recurso. 296 

A Conselheira Carla informa que nas unidades de atenção básica, a verba vem após 297 

a execução do projeto, e de acordo com a produtividade ocorrida. 4.2- A 298 

importância dos prazos da demanda dos Exames de Alta Complexidade A 299 

presidente Lúcia inicia sua fala afirmando que este assunto já foi debatido em cerca 300 

de quatro assembleias, e que a Secretária de Saúde sugeriu que fosse convidada 301 

para a reunião a Coordenação da Regulação Municipal, comparecendo somente a 302 

Sra. Paula Araújo, que estava iniciando neste cargo de coordenação, que informou a 303 

dificuldade em organizar a regulação. Foi também convidada para esta reunião 304 

mediante ofício, a Dra. Raquel, que não compareceu ou respondeu ao ofício. A 305 

presidente do conselho completa que, a Sra. Paula Araújo solicitou um prazo para 306 

que ela pudesse se organizar, e assim, ela enviou relatório com as demandas 307 

anteriores indicando o atraso na execução desses procedimentos e que os casos de 308 

urgência e de emergência ela os prioriza. A Conselheira Elizabete acrescenta que 309 

somente os dados da Regulação Municipal foram entregues, que a Regulação 310 

Estadual não foi apresentado nenhum tipo de relatório e que eles estão em fase de 311 

implementação de novo sistema de regulação. 4.3 - A falta da presença dos 312 

conselheiros representantes do Governo: A presidente Lucia faz uma colocação 313 

que desde a mudança de representante da SEPOL, quando o “Zezinho” assumiu, não 314 

houve presença do representante, mesmo sendo convocado por ofício, mensagens e 315 

outros meios de comunicação. Foi feito então um oficio para a Prefeita tomar 316 

ciência e reiterar quem assumiria o cargo, mas não houve resposta e, que desta 317 

forma, seria enviado novo oficio para as devidas providencias pois, caso o 318 

conselheiro tenha 3 faltas na reunião ordinária ou extraordinária no ano corrente, a 319 

pessoa é afastada como representante e é solicitado à instituição uma substituição, 320 
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para caso não venha o titular, o suplente comparecer. A conselheira Rose questiona 321 

a quantidade de representantes dos gestores, pois não obedece a paridade, existem 322 

6 representantes de gestores sendo 3 titulares e 3 suplentes, enquanto prestadores 323 

de serviço existem 4 sendo 2 titulares e 2 representantes, pois está em desacordo 324 

com a lei, devendo ser revisto a quantidade desses representantes. A presidente do 325 

conselho comunicou que fará o devido acompanhamento. 5 – ASSUNTOS GERAIS: 326 

A presidente Lucia inicia falando do caso do Sr. Valdir Alves Marinho, paciente com 327 

80 anos, que está acamado, teve isquemia, e necessita de fisioterapia em casa, ele 328 

abriu processo judicial, onde a defensoria definiu que ele deveria fazer fisioterapia 329 

domiciliar 3 vezes na semana e, que a esposa do sra. Valdir informou que o 330 

departamento jurídico da Saúde, reduziu para 2 vezes na semana e em horário que 331 

conflita com suas refeições. A Presidente Lucia declarou que estava colocando o 332 

assunto em pauta pois a esposa do requerente ficou de apresentar o processo 333 

judicial para que sejam tomadas as devidas providencias. A Conselheira Rose chama 334 

a atenção para a necessidade de mais atenção a esses pacientes acamados que não 335 

recebem o devido tratamento. O conselheiro Armando informa que foi procurado 336 

por um usuário do SUS para receber uma denúncia, e orientou que o mesmo 337 

procurasse a Ouvidoria da Saúde e realizar uma queixa, e depois enviasse uma de 338 

mesmo teor para o Conselho Municipal. Esse documento foi entregue a Presidente 339 

do Conselho, encaminha do para o Gabinete da Secretaria de Saúde. Desta forma o 340 

paciente foi clinicado e já está de posse das solicitações de exame. Esse caso ilustra 341 

a necessidade de uma fiscalização ativa presencialmente, que por via online não 342 

atende a necessidade. Ao termino desta colocação a reunião é dada como 343 

encerrada sem mais colocações. 344 

Presenças Titulares: Karla Cristina Teixeira (ONLINE), Fábio Sant’anna, Elizabete 345 

Aparecida de Oliveira (ONLINE), Márcia Brandão Wili da Silva Fanelli, Gláucia 346 

Jaccoud O. Melo (ONLINE), Leonardo Pereira de Oliveira, Cid Cesar Gatti, Juarez 347 

Rodrigues da Silva(ONLINE), Mônica Cardoso Domingues(ONLINE),  Iracema de 348 

Souza Von Uslar (ONLINE), Lucia Bebendo Viana Presenças Suplentes: Sebastião 349 

Carvalho, (ONLINE),  Pedro Augusto Simas Bandeira(ONLINE),, Armando José R. 350 

Macedo,Ana Clara Viegas Siqueira Santos, Rosilea Teixeira Siqueira(ONLINE),  E, não 351 

havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 20:30, com a 352 
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lavratura da ATA feita por Marcele da Silva Castro, que segue assinada pelo 353 

mesmo e pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna . 354 


