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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 25 de janeiro 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 – Calendário das Reuniões Ordinárias do CMS/AR para 7 

o ano 2021; 4.2 – Calendário da Prestação de Contas para o ano 2021 – 8 

Resolução Nº 133 para apreciação e aprovação; 4.3 – Definição da data para a 9 

realização do Fórum para representatividade de profissionais de saúde e 10 

usuários para o preenchimento das vagas do colegiado, no CMS/AR; 5 – 11 

ASSUNTOS GERAIS. 12 

Ao vigésimo quinto dia do mês de janeiro de 2021, às 18:00, na sala do Conselho 13 

Municipal de Saúde e por sistema de videoconferência, foi dado início à Reunião 14 

do Conselho Municipal de Saúde de Araruama, sendo abertos os trabalhos pela 15 

Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna, que iniciou a sessão com a chamada dos 16 

presentes, cumprindo assim o item 1 – Verificação de presença e existência de 17 

“quórum” qualificado para a instalação do colegiado pleno, Obtendo 06 (seis) 18 

membros Titulares e 02 (dois) Suplentes, totalizando em 08 (oito) o número de 19 

Conselheiros presentes à reunião do dia. A Presidente Lúcia informa que a 20 

Comissão Executiva, na reunião realizada às 17h do mesmo dia (25/01/2021), 21 

decidiu que a presente Reunião Ordinária seria realizada sem a publicação da ata 22 

pela prefeitura (ATOS Oficiais) e sem exigência de quórum para sua realização, pois 23 

existem assuntos pendentes. A ata será elaborada e enviada ao MPRJ 24 

acompanhada de um relato acerca de tudo o que CMS/AR vem passando em 25 

relação à não publicação de seus atos administrativos por parte da Prefeitura. A 26 

seguir, passou-se ao item 2 – Leitura e Aprovação das ATAS anteriores: Foi 27 

colocada em votação a ata da Reunião Ordinária do dia 30/11/2020. Sendo 28 

APROVADA pelos (08) oito Conselheiros presentes. Entretanto, a Conselheira 29 

Mônica explica que, ao aprovar a ata, espera ver um maior resultado efetivo das 30 

decisões. Então, informa que a aprovação da presente ata será acompanhada de 31 

observações/questionamentos (por ela redigidos) para serem enviados pelo 32 
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CMS/AR, em forma de Ofício, à SESAU. Passou-se ao item 3 – Despacho e 33 

Expediente: Ofícios enviados: Ofício n° 125/20 CMS para ATOS: Solicitar a 34 

publicação da ata da Reunião Ordinária do dia 26/10/2020; Ofício n° 126/20 CMS 35 

para ATOS: Solicitar a publicação do Edital da Reunião Ordinária do dia 36 

14/12/2020; Ofício n° 127/20 CMS para ATOS: Solicitar a publicação do Edital da 37 

Reunião Ordinária do dia 28/12/2020; Ofício nº 128/20 CMS para ATOS: Reiterar 38 

o Ofício nº 125/CMS-AR/2020 solicitando a publicação da Ata da Reunião 39 

Ordinária do dia 26/10/2020; Ofício n° 129/20 CMS para ATOS: Encaminhar a 40 

relação de ATAS e RESOLUÇÕES em pendência de publicação; Ofício n° 130/20 41 

CMS para SESAU/FUMSA: Solicitar os backups dos relatórios da prestação de 42 

contas entregues ao CMS/AR; Ofício n° 131/20 CMS para SESAU/FUMSA: Solicitar 43 

informações referentes ao Ofício nº 045/FUMSA/2020; Ofício n° 001/21 CMS para 44 

ATOS/GABIN: Solicitar a publicação do Edital da Reunião Ordinária do dia 25 de 45 

janeiro de 2021; Ofício n° 002/21 CMS para SESAU/DISAF: Encaminhar o Edital da 46 

Reunião Extraordinária do dia 25 de janeiro de 2021; Ofício recebidos: Ofício nº 47 

061/2020 FUMSA para o CMS: Prestação de contas – Janeiro a Novembro/2020; 48 

Ofício n° 072/2021 GABIN/DISAF para o CMS: Projeto da Policlínica de Boa Perna; 49 

Ofício n° 039/2021 SESAU/GABIN para o CMS: Convidar para a apresentação da 50 

audiência pública do 3º Quadrimestre de 2020; Ofício n° 002/2021 DEJUR para o 51 

CMS: Apresentação de documentação/relatórios; Ofício n° 016/2021 SSMA para o 52 

CMS: Solicitar o acompanhamento do CMS/AR acerca da vacinação; Ofício n° 53 

054/2021 SESAU/GABIN para o CMS: Substituição de representantes. Acerca do 54 

Ofício n° 002/2021 DEJUR, a Presidente Lúcia informa que a Comissão de 55 

Fiscalização já está elaborando um parecer do CMS/AR em resposta e, 56 

posteriormente, será enviado aos demais Conselheiros. Segue o item 4 – ORDEM 57 

DO DIA: 4.1 -  Calendário das Reuniões Ordinárias do CMS/AR para o ano 58 

2021: A Conselheira Elizabete, em relação ao Calendário enviado aos Conselheiros, 59 

questiona se todos estão de acordo com as datas das Reuniões Ordinárias para o 60 

ano de 2021. Sendo APROVADO por todos os Conselheiros presentes à reunião; 61 

4.2 - Calendário da Prestação de Contas para o ano 2021 – Resolução Nº 133 62 

para apreciação e aprovação: A Conselheira Elizabete informa que todo ano o 63 

CMS/AR envia à SESAU as datas para o recebimento dos balancetes, bem como 64 
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das ações relacionas ao Plano Municipal de Saúde. Coloca, então, em votação a 65 

Resolução nº 133, que trata dessa questão. Sendo APROVADA pelos Conselheiros 66 

presentes. 4.3 - Definição da data para a realização do Fórum para 67 

representatividade de profissionais de saúde e usuários para o preenchimento 68 

das vagas do colegiado, no CMS/AR: Em relação a este item, a Conselheira 69 

Elizabete sugere que o Fórum seja realizado dia 08 de março, às 18h, com uma 70 

parte dos Conselheiros presentes na sala do CMS/AR e outra parte presente 71 

através de videoconferência, em uma outra plataforma a ser definida. Sendo 72 

ratificado por todos os Conselheiros presentes. Item 5 – ASSUNTOS GERAIS: A 73 

Presidente Lucia, em relação às vacinas, informa que a Secretaria Estadual de Saúde 74 

enviou um documento informando que o município recebeu 3.210 vacinas no total. 75 

Já foi dado início à vacinação, voltada – nesta primeira fase - aos profissionais da 76 

linha de frente da saúde, asilos, população quilombola e alguns deficientes. E, para 77 

dar continuidade ao protocolo do Ministério da Saúde, serão vacinados os idosos 78 

acima de 80 anos e dada continuidade aos profissionais de saúde. Mas o CMS/AR 79 

quer algo mais oficial, como um documento informando a quantidade real de 80 

vacinas que chegaram e qual será o plano de vacinação da Prefeitura. A Presidente 81 

Lucia informa que é importante o CMS/AR ter esse controle; porém, desde o início 82 

da pandemia, o CMS/AR não vem sendo convidado para participar das reuniões, 83 

seja para sugestões, seja para a elaboração do Plano de Contingência. A 84 

Conselheira Mônica cita a respeito da exposição a que são submetidos os 85 

funcionários devido à falta de cuidados por parte dos empresários. A Conselheira 86 

Márcia explica que, enquanto representante do CREFITO, ela precisa verificar, no 87 

hospital, se lá existem profissionais aptos a trabalhar com aparelhos respiradores, 88 

pois não podem ser feitos por enfermeiras de UTI como está sendo feito em São 89 

Vicente, deve ser feito por um profissional de fisioterapia. E, até o momento, não 90 

se sabe a quantidade de profissionais operando os respiradores ou quantos 91 

respiradores existem. Então, é necessário fazer uma fiscalização nesses locais e, 92 

caso ainda haja impedimentos para a sua execução, procurará o respaldo para que 93 

o CREFITO, enquanto autarquia, faça uma fiscalização nesses locais. A Conselheira 94 

Mônica questiona, a respeito dos testes realizados pela Pacheco ou LAPEC, se os 95 

resultados são comunicados e se há algum controle. A Conselheira Elizabete 96 



                                                                                      
 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

informa que existe um controle, pois cada unidade tem que ter um profissional 97 

que faça um cadastro, a fim de fazer as notificações através de um site próprio. 98 

Porém, ela acredita que não adianta apenas fazer os testes e notificar sem haver 99 

um real acompanhamento. A Presidente Lucia questiona se todos concordam em 100 

elaborar este Ofício solicitando esclarecimentos em relação à vacinação. Sendo 101 

ratificados por todos. A Presidente também informa que foi procurada pelo SEPE – 102 

Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Eles queriam um parecer do 103 

CMS/AR acerca do retorno às aulas. Então solicita que cada Conselheiro envie seu 104 

posicionamento ao grupo do CMS/AR para que possa ser elaborado um parecer e 105 

enviá-lo. A Presidente informa que a presente ata, após sua aprovação, será 106 

enviada ao MPRJ. Explica que a Secretária, em relação à não publicação dos atos 107 

do CMS/AR, encaminhou esta questão ao jurídico da Prefeitura, que prestará 108 

esclarecimentos. Mas informa que, de qualquer forma, manterá sua decisão de 109 

enviar ao MPRJ. Presenças Titulares: Fábio de Sant’Anna Magalhães, Elizabete 110 

Aparecida de Oliveira, Márcia Brandão Wili da Silva Fanelli, Leonardo Pereira de 111 

Oliveira, Mônica Cardoso Domingues (ONLINE), Lucia Bebendo Viana, Presenças 112 

Suplentes: Thays da Silva Araújo, Armando José R. Macedo. E, não havendo mais 113 

nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 19:00, com a lavratura da 114 

ATA feita por Lucas Ribeiro Lodi, que segue assinada pelo mesmo e pela 115 

Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna  116 


