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Ata elaborada conforme gravação em Mídia da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 1 
Saúde de Araruama, realizadas ás 18h36min do dia 30 de setembro 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- A SESAU designar 5 
profissional responsável pela vacinação sobre sarampo; 4.2- Reavaliação das aprovações das 6 
Ubs-Areal; 5 – ASSUNTOS GERAIS. 7 
Ao trigésimo dia do mês de setembro de 2019, às 18h36min na Câmara Municipal de 8 
Araruama, foi dado início a Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Araruama, sendo 9 
abertos os trabalhos pelo Presidente Dr. Juarez Rodrigues da Silva, que iniciou a sessão com a 10 
chamada dos presentes, cumprindo assim o item  1 – Verificação de presença e existência de 11 
“quórum” qualificado para a instalação do colegiado pleno, obtendo 08 (oito) membros 12 
Titulares e 03 (três) Suplentes, totalizando em 11 (onze), o número de Conselheiros presentes 13 
à reunião do dia. A seguir, passou-se ao item 2 – Leitura e Aprovação das ATAS anteriores, 14 
sendo colocada em votação, a ata da reunião Ordinária do dia 26 de agosto de 2019, obtendo 15 
09 (nove) votos a favor, abstenção 01 (hum),ficando assim APROVADA. Aprovação da 16 
RESOLUÇÃO N° 119/2019/CMS, ficando APROVADA. Dando seguimento a reunião do dia, 17 
passou-se ao item. 3 – Despacho e Expediente; Ofícios enviados: Ofício n° 138/19 CMS para 18 
Atos: Publicação da ata de 26/08/2019 e publicação da resolução de nº 116 de 26 de agosto 19 
de 2019 que trata da prorrogação do mandato dos conselheiros por mais 30 dias; Ofício n° 20 
146/19 CMS para SESAU: meio deste encontro Ofício nº 290 de 2019 onde nós foi enviado o 21 
processo nº 420 sobre a empresa Alporges ultrassonografia informar e requerer o seguinte 22 
que o referido processo para o Conselho Municipal de Saúde; Ofício n° 149/19 CMS para 23 
SESAU:  informa que a reunião extraordinária, foi acordada em plenária do dia 26/08/18; 24 
Ofício n° 148/19 CMS para SESAU:  o pedido de conserto do ar condicionado instalado na sala 25 
do Conselho que tem de vista a proximidade do verão; Ofício n° 137 CMS para Sesau:  saber 26 
unidade básica de saúde UBS aprovada de acordo com a resolução do Conselho de saúde 27 
requer quais foram concluídas dois quais são e construção três quais não foram feitas quatro 28 
quais iniciaram suas obras e não foram concluídas 5 nação dado aos recursos daquelas 29 
unidades que não foram iniciadas em concluídas 6 Em qual conta foi devolvido aos recursos 30 
utilizados das unidades não concluídas ou não iniciados. Ofício n° 144/19 CMS para SESAU: 31 
solicitar que seja enviada e de conselho cópia do processo administrativo 2068 de 2018 da 32 
empresa Projetare Construção e Urbanismo e cópia da planta do projeto da construção da 33 
unidade de saúde que vem sendo executado no bairro Sobara; Ofício n° 151/19 CMS para 34 
SESAU/FUMSA: vem por meio deste de acordo com a lei municipal 813 lei federal 80 35 
resolução 453 Araruama o Conselho Municipal de Saúde vem por meio deste em 36 
conformidade Ofício 311 2019 em caráter de urgência do relatório detalhado do 2º 37 
quadrimestre 2019; Ofício n° 152/19 CMS para DIVEI: vem por meio deste em conformidade 38 
com Ofício 118 2019 148 de 13 de Setembro enviados a SESAU reiterar o pedido de conserto 39 
do ar condicionado instalado na sala do Conselho; Ofício n° 145 CMS para Central de 40 
Regulação: solicitação de informações sobre as demandas reprimidas. Ofício recebidos: oficio 41 
n° 299/2019 SESAU para o CMS. Convidar para apresentação da audiência pública referente 42 
ao 2º quadrimestre 2019 Maio que será realizada no dia 25 de setembro às 18 horas; Oficio n° 43 
320/2019 SESAU para o CMS; em resposta a convocação para reunião dia 16 de setembro de 44 
2019, esta secretaria informa que devido à falta de tempo hábil recebido edital não será 45 
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possível comparecimento dos profissionais municipais responsáveis pela área técnica dos 46 
assuntos em Pauta outros Secretaria Municipal de Saúde está à disposição para quaisquer 47 
esclarecimentos Desde que seja comunicada com prévia antecedência. Oficio n° 329/2019 48 
SESAU para o CMS: resposta ao oficio n° 151/cms/2019, anexo; Oficio/memorando n° 49 
036/2019 Central de Regulação para o CMS- vem participar dos dados referente a solicitação 50 
do Ofício n° 145 em resposta desta central de regulação Discriminados; Oficio n° 579/2019 51 
MPE/RJ para o CMS: vem pelo presente que aponte objetivamente se as cláusulas do TAC em 52 
anexo foram cumpridas. Anexo; Oficio n° 340/2019 SESAU para o CMS:  informa que foi 53 
realizada a readequação da planta física da unidade de saúde de família de Sobara, conforme 54 
solicitado; Oficio n° 352/2019 SESAU para o CMS em resposta ao Ofício 129/19 55 
encaminhando os nomes dos titulares e suplentes, titular Ana Paula Correa Bragança, 56 
Suplente:  Maria Regina Duarte Martins, titular Maria Baia Calixto, suplente Mary Lane 57 
Madureira. Segue o item 4 – ORDEM DO DIA: 4.1- A SESAU designar profissional responsável 58 
pela vacinação sobre sarampo: Com a palavra a coordenadora da Saúde Dra. Nina, fala sobre 59 
a vacinação de sarampo que está transcorrendo normalmente no nosso município “ o 60 
sarampo ele faz parte de rotina do calendário vacinal brasileiro de imunização e a gente não 61 
tá tendo nenhum problema com relação a isso, o Estado do Rio de Janeiro chamou todos os 62 
coordenadores do programa nacional de humanização normalmente se faz campanha de 63 
multivacinação acontece em setembro esse ano foi Agosto e Setembro. Esse ano por 64 
problemas técnicos do Ministério da Saúde dificuldade de compra da vacina, na verdade a 65 
dificuldade do ministério não foi com relação a compra, mas sim com relação aos Laboratórios 66 
produtores de vacina terem disponibilidade de entregar o produto”. Deixa claro que o 67 
desabastecimento da vacina pentavalente não é do município de Araruama é do Ministério da 68 
Saúde o Ministério da Saúde a quantidade adequada de vacina pentavalente para distribuição 69 
para todos os municípios do Brasil, o Estado não está recebendo logo o município de 70 
Araruama também não está recebendo assim como todos os outros municípios e quando vem 71 
a unidade que mal dá para um dia no Cine. Continuando fala que a campanha de 72 
multivacinação deveria já ter acontecido, nessa campanha de vacinação aproveita para 73 
colocar a caderneta da Criança em dia. A EPP que também estava desabastecida, quando 74 
chega na época da campanha de multivacinação ela já vem um número muito grande para 75 
todos os municípios e a gente consegue colocar o calendário vacinal das Crianças em dias. 76 
Informa que esse ano isso não vai acontecer porque o Ministério da Saúde não conseguiu 77 
comprar pois não tem laboratório para entregar o produto para o ministério da saúde, Visto o 78 
problema que está enfrentando de sarampo em vários estados e inclusive no estado do Rio de 79 
Janeiro, o Ministério da Saúde pediu para intensificar, fazer uma campanha de vacinação de 80 
sarampo será realizado em duas etapas, os técnicos costumam dizer que isso não é uma 81 
campanha mas sim uma intensificação de caderneta vacinal, a campanha é aquela que 82 
determina uma idade e vacina todo mundo, A campanha vai ser dividida em duas etapas: a 83 
primeira etapa do dia 7/10 ao dia 25/10, com o dia D dia 19/10, neste dia vamos colocar em 84 
dia a caderneta de vacina com relação a tríplice viral que é a vacina que a gente tem um 85 
componente do sarampo, dos 6 meses até cinco anos, lembrar é 4 anos 11 meses e 29 dias, a 86 
segunda etapa a gente vai fazer o período do dia 18/11 ao dia 30/11 será realizada a 87 
vacinação de adultos jovens não vacinados na faixa etária de 20 a 29 anos com dia D de 88 
mobilização Nacional no dia 30/11 e lembrar que todas as datas e todas essas estratégias de 89 
vacinação não é do município de Araruama e sim pré determinada pelo Ministério da Saúde. 90 



                                                                                      
 

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

Os locais de vacinação serão todos os postos de saúde e o CIMI, Sobradinho, Boa Vista, 91 
Itatiquara, Paracatu, Bananeiras, Policlínica da Fazendinha Policlínica de Ponte dos Leites, 92 
Policlínica de Morro Grande, Praia Seca, Iguabinha, Mataruna e São Vicente e a gente 93 
estabeleceu os horários respeitando sempre os horários de almoço de todas as unidades,  de 94 
8 ao 12h, de 13h as 16h, tirando a exceção do CIMI que segunda quarta e sexta eles vão 95 
vacinar de uma das 13 horas às 16:30 e às terças e Quintas de 7:30 ao meio-dia para 1:00 às 96 
14:30 e nos dias 19/10 e no dia 30/11 em todos os postos de saúde. Com a palavra o Sr. Silvio 97 
fala sobre o resgate do sarampo do Brasil, não se vê uma campanha, hoje que estamos 98 
falando sobre isso, por sem um assunto pertinente, sobre a falta de planejamento no Brasil, 99 
uma doença que junto com a caxumba, varíola, mata. Ressalta importância dos meios de 100 
comunicações de Araruama que como as rádios podem ajudar na divulgação. Pede atitude 101 
mais decisiva do próprio poder Legislativo para aqueles que não tem muito acesso. A Dra. 102 
Nina informa mais uma vez que os laboratórios não estão conseguindo produzir as vacinas, 103 
visto que o Brasil e o Canadá, tem uma política muito forte, então outros países começaram a 104 
comprar as vacinas quando se espalhou o sarampo para mundo inteiro. Diz que na página do 105 
Ministério da Saúde tem toda a cobertura sobre a vacinação, infelizmente os responsáveis 106 
não estão levando seus filhos para vacinar, por mais que se tenha um PSF faça uma política, 107 
não se pode obrigar as mães ou responsáveis por suas negligencias. Assim o próprio Conselho 108 
e a casa de vereadores fazer essa fiscalização. Pede o Sr. Silvio que seja mais divulgado sobre 109 
quem deve ou não tomar a vacina. A palavra foi passada para o Sr. Tadeu que gostaria de ver 110 
a viabilidade de ceder partes das informações, de forma objetiva para população como data e 111 
local. Agradece a atenção da Dra. Nina, ressalta a necessidade da vacinação, até mesmo 112 
preocupação do Governo porque as pessoas não vão se vacinar, ficando abaixo do esperado. 113 
A Secretaria de Saúde pede que a Dra. Nina explique sobre o calendário das vacinas, que fala 114 
do programa nacional de imunização, determinado pelo Ministério da Saúde, para determinar 115 
quem deve e quando serem vacinados, também fala que nesse ano não teremos a campanha 116 
antirrábica animal que seria realizado em outubro, mais uma vez o laboratório não conseguiu 117 
produzir as vacinas, porem devem a princípio, no final de novembro a dezembro, porem nada 118 
é oficial. Deixa claro que o Brasil tem um bom programa de imunização, também como de 119 
diminuir a carga viral do HIV como o Brasil tem. Com a palavra o Sr. Manoel de Jesus, que 120 
informa que o endereço da Posto Mataruna está equivocado sendo o nome correto Parque 121 
das Araras que está no mapa da cidade. Apela mais uma vez, já foi pedido na câmara um 122 
documento pois não existe posto de saúde dentro do Mataruna, fala da campanha de 123 
vacinação nas escolas, utilizando as igrejas, associação dos moradores, deixa relatado sobre a 124 
falta de informação nos jornais locais pelo setor de divulgação do Prefeitura. Passando para o 125 
item 4.2 Reavaliação das aprovações das Ubs-Areal: Pela Secretaria de Saúde foi dito que na 126 
seção anterior tinha sido falado para não desativar Ponte dos Leites, devido ao seu 127 
crescimento, existe propostas de montar no Areal. Reformar o Posto de Ponte dos Leites, 128 
pedido feito pela própria população devido à distância. O Sr. Silvio lembra que na Conferência 129 
Municipal de Saúde um dos projetos apresentados foi ampliação das UBS com maior 130 
cobertura, parece que a cobertura ainda é baixa no município, com qualidade, fazer Areal sem 131 
descredenciar Ponte dos Leites. A Elizabete conselheira, lembrou da questão do Outeiro, 132 
respondido pela Secretaria que no momento não seria possível realizar a obra, que existe 133 
mais de 70 obras já aprovadas pelo MS, da pretensão de fazer novos postos, sendo no 134 
momento utilizado o posto de Ponte dos Leites. Tadeu pergunta sobre a situação do PSF de 135 
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Paraty, e outros que as obras começaram e pararam, existe algum projeto? Respondido que 136 
existe um inquérito administrativo, pois foi recebido no governo anterior e que deverá ser 137 
devolvida para o Governo do Estado, se devolve o dinheiro ou dá continuidade as obras 138 
paradas. Hoje a obra que está em construção é de Iguabinha. A Dra. Nina, lembra ao CMS que 139 
tanto o plano plurianual, colocou que deveria bater 50% de cobertura do PSF, hoje se tem 140 
43% junto ao Ministério da Saúde. Se for aberta só mais uma PSF não chega a 50%, cada vez 141 
que não se atinge uma meta, o valor que a Secretaria de Saúde arrecada frente a outros 142 
programas, deixa de receber na atenção básica. Lucia Bedendo, conselheira, esclarece que 143 
não é para fechar Pontes dos Leites mesmo construindo no Areal. A Secretaria diz que Ponte 144 
dos Leites precisa passar por uma obra, pois não está em condições de uso, avisa também que 145 
já mandou comprar um ar condicionado para sala do CMS. Continuando Lucia Bedendo que 146 
cumprimenta a todos diz que sua maior preocupação e de todos os conselheiros é em relação 147 
a Sobradinho após uma visita no local, que o certo seria fechar Sobradinho, “as pessoas do 148 
lado de fora na varanda porque tem medo que aquilo ceda, entendo o problema da prefeitura 149 
que já alugou uma casa, até a população já foi a ouvidoria para fazer reclamação”.  Que 150 
gostaria de uma reunião para conversar sobre Sobradinho. Não gostaria que esse assunto 151 
fosse ao MP e pedir uma fiscalização, também do corpo de bombeiro. Informa que na visita a 152 
Sobara foi visto que tem uma clínica feita com planejamento, perguntamos quantas pessoas 153 
que são atendidas, falaram que pelo menos 500 pessoas serão atendidas ali. A secretaria os 154 
informou que o posto foi adequado incluindo a sala de vacina, sobre o posto de Sobradinho 155 
foi recebido notificação com prazo de 90 dias para readequar, conforme as outras clinicas 156 
foram adequadas. Pela Lucia foi dito que foi feito um relatório sobre as visitas e será 157 
encaminhado. Pela Secretaria foi respondido que o PSF de Sobradinho foi inaugurado no 158 
governo de Francisco Ribeiro e desde então nada foi feito, “difícil pegar uma casa 159 
desorganizada e colocar em ordem de uma hora para outra, agora está vindo e as obras estão 160 
acontecendo, como foi alugado a casa em Sobradinho”. O Presidente informa que devem ter 161 
em mente que o CMS é órgão deliberador, tem uma resolução do CMS que fala que os 162 
projetos de construção civil antes de serem executados devem passar antes pela avaliação do 163 
conselho, caso contrário dá prejuízo para o próprio município, devem estar juntos para não 164 
acontecer nenhum embate, estamos em 2019 quase 2020 e cadê a peça orçamentaria, ainda 165 
não foi levada ao conselho para discussão juntamente dentro da parte orçamentária com a 166 
programação anual 2019. O Sr. Olir ressalta a importância que o CMS está aqui para ajudar a 167 
secretaria, mas o conselho não deve pedir autorização para efetuar a fiscalização. Item 5 – 168 
ASSUNTOS GERAIS: O Presidente, Sr. Juarez, informa que hoje conseguiu atingir quase a 169 
totalidade de membros para assumir conselho, estava faltando a documentação da 170 
Associação de contadores de Araruama, o Conselho de Farmácia ficou de até quinta-feira 171 
encaminhar o memorando com indicação. Lido quais entidades que farão parte do próximo 172 
conselho e as pessoas que já foram indicados para representar suas entidades. Pela 173 
conselheira Glaucia foi ressaltado as condições da cozinha do hospital de São de Vicente. A 174 
nutricionista Sra. Juliana explica que esta em nome da coordenação que não pode vir, fala do 175 
relatório sobre o assunto do gás. Pelo Sr. Silvio foi dito que o relatório será discutido pelos 176 
conselheiros em momento oportuno. O Presidente reafirmou que de início esse relatório seria 177 
lido e discutido internamente, junto com o representante e saber o caminho que o CMS irá 178 
dar, como também discutir o relatório das UBS. Após lido o nome das entidades e seus 179 
membros o Presidente informa que mediante a isso o prazo para posse venceu hoje, pede um 180 
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prazo de mais 15 dias para fazer a resolução e homologação, que na próxima reunião será a 181 
posse. Com a palavra Sr. Manoel de Jesus, diz que estranhou que a entidade não manda 182 
documentos tendo que o CMS solicitar o envio. O Presidente informa que o Conselho Nacional 183 
que os Conselhos Municipais passe para mesa diretora a comissão executiva. O Presidente 184 
comunica sobre o 1° Fórum do Conselho do Idoso dia 01/10/2019 no Teatro Municipal de 185 
Araruama, convite deixado pela Sra. Nely. Sr. Silvio informa sobre as palestras com o tema “ O 186 
idoso no século XXI. ” O conselheiro Sr. Armando pede informações sobre a entrega do 187 
convite na Igreja Batista de Araruama, por não ter outra forma o mesmo foi entregue pelo 188 
conselheiro. Agradece sobre a vacinação dos animais Sr. Jair, vacinaram 600 animais. 189 
Questiona sobre a falta de laudo nos exames de radiografia, se é normal pegar o laudo? A 190 
Secretaria informa que UPA não dá laudo, apenas a radiografia, que é mostrado ao médico. O 191 
poeta Jomar Dias encerra recitando uma poesia sobre O Rei dos Reis. Agradece o Presidente 192 
pela presença de todos. Presenças Titulares: Ana Paula B. Correa, Juarez Rodrigues, Fabio de 193 
Santa’Anna Magalhães, Ludmila de Jacinto, Daniel de Macedo, Lucia Bebendo Viana, Olir F. 194 
Pimentel, Silvio Franklin Martins.  Presenças Suplentes:  Claudia Ruback, Gelson de Oliveira, 195 
Elizabete Aparecida de Oliveira, Glaucia Jacoud, Armando José. E, não havendo mais nada a se 196 
declarar, foi dada por encerrada a sessão às 20h15m, com a lavratura da ATA feita por Carla 197 
Otaviano Pinto, que segue assinada pela mesma e pelo Presidente Dr. Juarez Rodrigues da 198 
Silva.  199 


