
                                                                                      
 

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 31 de maio de 2021, 2 

na sala do Conselho Municipal de Saúde e por sistema de videoconferência 3 

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

existência de “quórum” qualificado para a instalação do colegiado pleno; 2 - 5 

Leitura e aprovação das ATAS anteriores; 3 – Despacho e Expediente; 4 – 6 

ORDEM DO DIA: 4.1 – Relatórios das Fiscalizações realizadas pelo CMS/AR no 7 

mês de maio; 5 – ASSUNTOS GERAIS: Apresentação dos Conselheiros do 8 

CMS/AR a pleitear a vaga de representante da Baixada Litorânea no Conselho 9 

Estadual de Saúde 10 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio de 2021, 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 08 (oito) 16 

membros Titulares e 04 (quatro) 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: Foram colocadas em  votação as atas das 19 

Reuniões Ordinárias dos dias 29/03/2021 e 26/04/2021. Sendo APROVADAS pelos 20 

Conselheiros presentes. Passou-se ao item 3 – Despacho e Expediente: Ofícios 21 

enviados: Ofício n° 060/21 CMS para MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 22 

DE JANEIRO 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO 23 

DE CABO FRIO: Encaminhar o relatório das fiscalizações realizadas nos locais de 24 

vacinação contra COVID-19; Ofício n° 061/21 CMS para Controladoria Geral do 25 

Município: Informar que não foi possível enviar a documentação solicitada até a 26 

presente data devido à falta de oportunidade para reunir a Comissão de Finanças; 27 

Ofício n° 062/21 CMS para SESAU: Encaminhar o Ofício nº 060/CMS-AR/2021 28 

(resposta ao Ofício nº 533/2021 do MPRJ) com os relatórios de fiscalização em 29 

virtude da RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 07/2021.; Ofício nº 063/21 CMS 30 

para GABIN/ALMOXARIFADO: Solicitar a manutenção de serviços elétricos com 31 

auxílio de um profissional que possa substituir as lâmpadas fluorescentes, que 32 
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estão queimadas, por lâmpadas de LED; Ofício n° 064/21 CMS para ATOS/GABIN: 33 

Solicitar a publicação do Edital da Reunião Ordinária do dia 31 de maio de 2021; 34 

Ofício n° 066/21 CMS para Controladoria Geral do Município: Encaminhar o 35 

Parecer do Conselho Municipal de Saúde em relação à Prestação de Contas 36 

Exercício 2020, em resposta ao Ofício CGM-GP nº 014/2021. Ofício recebidos: 37 

Ofício nº 533/2021 MPRJ para o CMS: Encaminhar a Recomendação 38 

Administrativa nº 07/2021; Ofício n° 014/2021 Controladoria Geral do Município 39 

para o CMS: Encaminhar o parecer do CMS/AR quanto à fiscalização da aplicação 40 

dos recursos destinados às ações e serviços de saúde, abrangendo todo o exercício 41 

de 2020; Ofício n° 248/2021 SESAU/GABIN para o CMS: Convidar para a 42 

apresentação da audiência pública do 1º Quadrimestre de 2021; MEMO n° 43 

1265/2021 SESAU/RH para o CMS: Solicitar que seja enviada ao RH/SESAU a folha 44 

de ponto mensal dos servidores lotados neste setor; Ofício n° 262/2021 45 

SESAU/GABIN para o CMS: Encaminhar o Plano Municipal de Saúde (PMS) 46 

quadriênio 2022-2025; Ofício n° 018/2021 FUMSA para o CMS: Prestação de 47 

Contas – Março e Abril/2021; Ofício n° 265/2021 SESAU/GABIN para o CMS: 48 

Encaminhar a prestação de contas do 1º Quadrimestre do ano de 2021. Segue o 49 

item 4 – ORDEM DO DIA: 4.1 - Relatórios das Fiscalizações realizadas pelo 50 

CMS/AR no mês de maio: O Conselheiro Fábio informa que os Conselheiros da 51 

Comissão de Fiscalização realizaram fiscalizações nos postos de vacinação e 52 

puderam perceber que tem sido realizado um bom trabalho, seguindo de forma 53 

correta. Informa que a única ressalva apontada no relatório - já encaminhado - foi 54 

a respeito de uma caixa térmica, que possuía uma temperatura acima do 55 

recomendado pelo MPRJ. Porém, de modo geral, a Comissão considera positivo o 56 

trabalho de vacinação que tem sido realizado. A Presidente Lúcia informa que 57 

todos os presidentes dos Conselhos de Saúde da Baixada Litorânea receberam a 58 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 07/2021 do MPRJ, pedindo para que fosse 59 

verificado o andamento da vacinação. Informa à Coordenadora da Saúde Coletiva 60 

Karolina Araújo que posteriormente a Comissão realizará uma nova fiscalização 61 

para que seja encaminhado um novo relatório informando que aquela ressalva 62 

apontada foi corrigida. A Coordenadora Karolina Araújo informa que, após a 63 

fiscalização realizada, foi colocado um freezer no local para haver uma troca mais 64 
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rápida de gelox, não permitindo esse aumento de temperatura. A Conselheira 65 

Mônica expõe seu descontentamento com a vacinação e relata a respeito de um 66 

familiar, com trombose, que, antes de tomar a vacina, precisou passar pelo médico 67 

para obter um laudo, devido à contraindicação da vacina AstraZeneca aos 68 

pacientes com trombose. Ao tentar ser vacinada após a data estipulada para 69 

portadores de comorbidades, portando o laudo, não pôde ser vacinada. Solicita 70 

esclarecimentos a respeito desta questão. A Coordenadora Karolina Araújo informa 71 

que já foi feita a vacinação das comorbidades e agora está sendo realizado por 72 

idades. Houve uma atualização no Plano Nacional de Imunização determinando 73 

que pode ser realizado concomitantemente. Informa também que, quando existe 74 

um laudo informando que a pessoa não pode tomar a vacina AstraZeneca, existe 75 

um livro de espera, pois o Ministério da Saúde não está disponibilizando vacina de 76 

CoronaVac 1ª dose para nenhum município, pois não há produção, apenas 77 

disponibilizando para 2ª dose. Portanto, existe o livro de espera para pessoas que 78 

não podem tomar AstraZeneca, para isso a pessoa precisa de um laudo médico 79 

descrevendo o porquê não pode tomar esta vacina, que é anexado e encaminhado 80 

ao Ministério da Saúde. Havendo sobra de vacina de CoronaVac, as pessoas do 81 

livro de espera são chamadas, também para não haver desperdício de dose – 82 

informa que, atualmente, 1267 pessoas não voltaram para tomar a 2ª dose de 83 

CoronaVac. Destaca que em nenhum município está tendo a vacina CoronaVac, 84 

não apenas em Araruama. Também informa que foi feita mais de uma semana de 85 

vacinação para as comorbidades e vai haver uma repescagem para quem não pôde 86 

ser vacinado. Segundo a atualização do Plano Nacional de Imunização, a partir do 87 

momento que todos os trabalhadores municipais de educação forem vacinados, 88 

poderão ser vacinados, concomitantemente, as comorbidades e prioridades 89 

juntamente com as idades. Informa que o livro de espera se encontra na Saúde 90 

Coletiva, onde é feito o agendamento e que, no caso destas pessoas que não 91 

retornaram para receber a vacina, é realizada uma busca ativa para entrar em 92 

contato com estas pessoas. O Conselheiro Fábio comenta sobre o outro relatório 93 

da Comissão de Fiscalização, a respeito de uma empresa que trabalha na Saúde 94 

Coletiva realizando exames de imagem. Comenta que existe uma insatisfação dos 95 

usuários quanto à demora para marcar os exames e conseguir os resultados. A 96 
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Comissão de Fiscalização se deslocou até a Saúde Coletiva para realizar a 97 

fiscalização, lá lhes foi informado que a empresa trabalha de 15 em 15 dias, sem 98 

possuir uma data especifica para trabalhar, não está sendo realizada a marcação 99 

das consultas, os funcionários da Saúde Coletiva não possuem informações sobre a 100 

empresa e não havia nenhum representante da empresa no local. A Presidente 101 

Lúcia informa que, diante do que foi relatado, e diante da insatisfação dos usuários 102 

e prejuízo devido ao longo tempo de espera para serem realizados os exames, será 103 

feito um levantamento, elaborado um novo relatório com as Comissões Executiva e 104 

de Finanças e encaminhado à Secretária de Saúde, solicitando explicações do que 105 

vem ocorrendo. A Conselheira Mônica questiona se foi feito um relatório a respeito 106 

do funcionamento da policlínica. O Conselheira Fábio informa que já foram 107 

realizadas as fiscalizações, mas o relatório está em processo de elaboração. Em 108 

relação à Policlínica de Boa Perna, a Presidente Lúcia informa que o CMS/AR 109 

aprovou a implantação de 5 equipes, mas foi verificado que não existem 5 equipes 110 

trabalhando lá. Na Policlínica do Areal, foram solicitadas 5 equipes, mas o CMS/AR 111 

não aprovou. Foi pedido que o CMS/AR retificasse. Será então elaborado um 112 

documento explicando por que o CMS/AR quer permanecer apenas com 3 equipes 113 

no Areal, mas na prática não existe nenhuma equipe bem estruturada. Na 114 

Policlínica do Mataruna, informa que foram solicitadas 3 equipes, e, 115 

posteriormente, foi solicitada mais uma. Na época, o CMS/AR aprovou com a 116 

condição de que fosse montada uma farmácia no Mataruna, para facilitar o 117 

deslocamento da população - o que não foi feito. Informa que tudo será relatado 118 

e enviado à Secretária de Saúde com os devidos questionamentos, pois, apesar de 119 

ser um trâmite demorado, a verba para estruturar as policlínicas já foi recebida. A 120 

Conselheira Mônica diz que, antes de serem inauguradas, elas devem ser 121 

estruturadas e defende que seja encaminhado um comunicado ao MPRJ. A 122 

Presidente Lúcia informa que, antes de enviar ao MPRJ, deve seguir o seguinte 123 

procedimento administrativo: enviar o relatório para a Secretária de Saúde com 124 

prazo para resposta, pois o promotor só o acatará se perceber que já foi tentado 125 

administrativamente e não há mais o que ser feito. A Conselheira Mônica informa 126 

que entrou em contato com MPRJ, e lhe foi passada a informação de que existem 127 

muitos processos contra a saúde no município de Araruama e lhe foi solicitado 128 
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que enviasse as atas das reuniões do CMS/AR. Então sugere que seja enviada toda 129 

documentação (atas e relatórios) ao MPRJ. A Presidente Lúcia, em relação às 130 

policlínicas, diz que não pode ser deixado da forma que está, o CMS/AR aprovou e 131 

agora tem que ser verificado por que não está sendo executado. Item 5 – 132 

ASSUNTOS GERAIS: A Presidente Lúcia informa que a Conselheira Iracema é a 133 

atual representante da Baixada Litorânea no Conselho Estadual de Saúde, porém 134 

ela informou que não pretende continuar com essa vaga. Haverá uma eleição para 135 

definir o novo representante e o Conselheiro Leonardo possui interesse em 136 

concorrer a essa vaga. Solicita que a Conselheira Iracema fale a respeito deste 137 

assunto. A Conselheira Iracema informa que, quando houve a última eleição, 138 

Araruama ficou como representante suplente da Baixada Litorânea, cabendo a 139 

titularidade a Saquarema. Na época, havia a intenção de fazer uma visitação em 140 

cada Conselho da região, porém demorou a sair a publicação oficial, não lhes 141 

permitindo direito a voto. Logo após a publicação, iniciou-se a Pandemia, 142 

dificultando a exposição decorrente das visitações, permitindo apenas as reuniões 143 

online. Informa que a eleição foi um pouco tumultuada, utilizando o critério de 144 

antiguidade para eleição dos representantes, o que gerou divergências, pois alguns 145 

apoiavam que fossem escolhidos os mais ativos. Os municípios mais antigos 146 

(Araruama e Saquarema) foram escolhidos para esta representação, havendo, 147 

porém, divergências quanto a esta escolha. Informa que a impossibilidade de 148 

atuação de forma efetiva devido a estes bloqueios citados é o principal motivo de 149 

sua saída. Explica que o edital ainda não foi publicado porque a Comissão eleitoral 150 

ainda está se reunindo e em processo de definição. Presenças Titulares: Karolina 151 

de Araújo Barbeiro (ONLINE), Fábio de Sant’Anna Magalhães, Elizabete Aparecida 152 

de Oliveira, Márcia Brandão Wili da Silva Fanelli, Leonardo Pereira de Oliveira, 153 

Mônica Cardoso Domingues (ONLINE), Iracema de Souza Von Uslar (ONLNE), Lucia 154 

Bebendo Viana. Presenças Suplentes: Gabriela Linhares Matias de Carvalho 155 

(ONLINE), Cassandra Soares de Oliveira (ONLINE), Armando José R. Macedo, Thays 156 

da Silva Araújo (ONLINE). E, não havendo mais nada a se declarar, foi dada por 157 

encerrada a sessão às 19:30, com a lavratura da ATA feita por Lucas Ribeiro Lodi, 158 

que segue assinada pelo mesmo e pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna  159 


