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Ata elaborada conforme gravação em Mídia da Reunião Ordinária do Conselho 1 

Municipal de Saúde de Araruama, realizada às 19:25 do dia 25 de outubro 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–Relatórios da Fiscalização da Equipes de Saúde Bucal; 7 

4.2-Relatório da Fiscalização na Escola Municipal João Brito de Souza (Ofício nº 8 

438 do SSMA); 4.3–Presença do responsável pelos Exames de Alta 9 

Complexidade; 4.4 – Discussão do ofício nº413/2021 do SSMA, sobre servidoras 10 

gravidas, retornarem aos seus postos de serviço, presencialmente; 5 – 11 

ASSUNTOS GERAIS 12 

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro de 2021, às 19:25, 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; 2 – Leitura e 18 

aprovação das Atas anteriores; Ata da Reunião do dia 27 de setembro de 2021, 19 

aprovada por 10 membros do conselho /e 1 abstenção. 3 – Despacho E 20 

expediente; Ofícios Enviados: Ofício nº 109/2021 CMS para SESAU/Coordenação 21 

de Farmácia Levantamento - falta de medicamentos nos município do ERJ; Ofício 22 

nº 110/2021 CMS para SESAU/Coordenação Odontologia Solicita dados 23 

referente ao Programa Brasil Sorridente; Ofício nº 111/2021 CMS para SESAU 24 

Encaminha Resolução de nº 141 de 30 agosto de 2021 referente ao Projeto do 25 

Programa Saúde Sexual Reprodutiva; Ofício nº 113/2021 CMS para SSMA/Escola 26 

Municipal João Brito de Souza Considerando o Ofício nº 438/2021 SSMA, solicita 27 

avaliação da denúncia; Ofício nº 116/2021 CMS para SESAU/Central de 28 

Regulação reitera Ofício nº 102 CMS, que convida responsável pela Central de 29 

Regulação e a Sra. Raquel da Silva Oliveira, para reunião ordinária do dia 30 

25/10/2021 as 18h na sala do Conselho Municipal de Araruama; Oficio nº 31 

117/2021 CMS para SESAU/DIVEI Solicita veículo para ser usado em Fiscalizações 32 
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nas unidades de Odontologia; Ofício nº 118/2021 CMS para SESAU Encaminha 33 

Edital da Publicação da Reunião Ordinária do dia 25 de outubro de 2021; Ofício 34 

119/2021 CMS para ATOS/GABIN Solicita publicação da ata da Reunião Ordinária, 35 

realizada no dia 27 de setembro de 2021; Ofício 120/2021 CMS para SESAU 36 

Reenvia Memorando 005/CMS/21 e oficio 011/CMS/21. Ofícios Recebidos: 37 

Memorando nº 2633/2021 GABIN SESAU para o CMS Informa que todo 38 

processo deverá ser entregue ao Protocolo SESAU para então ser encaminhado ao 39 

setor de destino. Memorando nº 170/2021 DENUT para o CMS Solicita 40 

empréstimo da sala para treinamento da área técnica em 14/10/2021 das 13h30 às 41 

17h; Memorando nº 175/2021 DENUT para o CMS Solicita empréstimo da sala 42 

para treinamento da área técnica em 25/10/2021 das 13h30 às 17h. Ofício 43 

006/2021 DEODO para o CMS Resposta ao Oficio 110/CMS-AR/2021; Ofício 44 

SSMA nº 438/2021 para o CMS Solicita avaliação de denúncia e fiscalização da 45 

E.M. João Brito de Souza;  Ofício SSMA nº 413/2021 para o CMS Solicita 46 

intervenção por parte do Conselho sobre o retorno as atividades das gestantes e 47 

puérperas. E-mail Reclamação para o CMS Questiona o “Passaporte de Vacina” 48 

para pessoas que optaram por não tomar a vacina contra COVID-19 e seus direitos 49 

em constituição, A Conselheira Dra. Mônica, questiona “Passaporte Sanitário” e a 50 

demora na atualização dos dados do vacinado no sistema do SUS e eventual 51 

lançamento errôneo na marca da vacina informada. O Conselheiro CID comenta o 52 

ofício enviado pelo Departamento de Odontologia, a respeito da CEO sugere que 53 

deveria ser acompanhada pelo CMS-AR e a coordenação quanto à implantação das 54 

unidades, pois há 2 anos, o mesmo não identificou nenhuma ação para a 55 

implementação dos CEO, a respeito do serviço de radiologia odontológica, é dito 56 

que está em funcionamento, só que não foi informado formalmente. A Conselheira 57 

Elizabete sugere uma reunião da Comissão Executiva com a responsável pela 58 

odontologia no município para verificar carga horária, Portaria nº 2.539, de 26 de 59 

setembro de 2019 e afins, para sanar essas questões insistentemente levantada nas 60 

reuniões. 4 – ORDEM DO DIA 4.1 – Relatórios da Fiscalização da Equipes de 61 

Saúde Bucal; A presidente do Conselho informa que a fiscalização foi encerrada no 62 

dia desta reunião (25 de outubro de 2021) e, dessa forma o relatório será 63 

apresentado na próxima reunião Plenária do Conselho, após passar por aprovação 64 
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dos membros da fiscalização e Comissão Executiva. Justificou ainda, a dificuldade 65 

de realizar fiscalizações, devido a indisponibilidade de carro da Secretaria de Saúde 66 

e conciliar o horário entres os membros deste conselho, informou também que 67 

para a realização desta fiscalização foi usado o carro particular da mesma. 4.2 - 68 

Relatório da Fiscalização na Escola Municipal João Brito de Souza (Ofício nº 69 

438 do SSMA); A Presidente do Conselho inicia explicando que o SSMA, 70 

encaminhou ofício solicitando a fiscalização específica da E.M. João Brito de Souza, 71 

devido ao grande número de denúncias/queixas e, solicitou ao Conselho uma 72 

fiscalização em todas as escolas Municipais. O que os membros da Comissão 73 

Executiva decidiram que é impraticável a realização desta fiscalização nas 53 74 

unidades de ensino, sugerindo que as escolas municipais do interior ou área rural 75 

de Araruama fossem fiscalizadas por este conselho e, as escolas da área urbana 76 

fiscalizadas pelo SSMA, já que existe uma Comissão de Saúde no Sindicato além de 77 

carro próprio. A presidente passa a palavra ao Conselheiro Fabio Magalhães, que 78 

leu o relatório onde informa que a Escola está cumprindo todo o protocolo de 79 

enfrentamento ao COVID-19, tapete de higienização, totem de álcool na entrada, 80 

álcool gel em todas as dependências da escola, higienização das salas após as 81 

aulas, distanciamento das carteiras e alunos, vacinação de todos os servidores em 82 

dia, e dos alunos até 12 anos, não havendo nada que desabone a Escola Municipal 83 

João Brito de Souza. 4.3–Presença do responsável pelos Exames de Alta 84 

Complexidade; nesta reunião estava presente a Sra. Raquel, responsável pelo setor 85 

de Regulação desses exames há pouco mais de 1 mês. A presidente Lúcia inicia 86 

referindo-se a demora da realização de certos exames que chegam a durar anos. 87 

Estava presente a Sra. Juliana Quintanilha, que em agosto/2020 cadastrou seu filho 88 

para realização de certo exame, com o alerta da médica que fosse realizado antes 89 

da criança completar 2 anos de idade. Hoje, com 2 anos e 7 meses, a criança ainda 90 

não foi chamada para tal exame. E afirmou que há pouco tempo entraram em 91 

contato com sua sogra (que também deixou telefone para contato), para saber se 92 

a criança já havia realizado o exame, a sogra informou que ainda aguardavam, ao 93 

que a atendente pediu que elas aguardassem que retornariam marcando o exame, 94 

mas também não aconteceu. A Sra. Raquel, esclarece que o setor é destinado a 95 

orientar o fluxo de consultas, exames de alta complexidade e cirurgias, e como 96 
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Central Municipal, estão pactuados com o Estado do Rio de Janeiro e alguns 97 

prestadores de serviço pagos pelo Município de Araruama. No caso da Sra. Juliana, 98 

oftalmológico, depende do Estado. Informa também que o setor trabalha com 7 99 

sistemas operacionais Municipais, Estaduais e Federais (SER, SISREG, RESNIT, EZUS, 100 

TRS, CLINICOS e Sistema de Regulação com Cabo Frio – o qual o município 101 

transfere a verba referente ao exame), cada qual com um grupo de especialidades, 102 

onde o paciente é cadastrado, porém fica na dependência da oferta de vaga, o 103 

que não justifica o tempo de espera na realização dos procedimentos. As vagas 104 

para os procedimentos são definidas em reunião do Superintendente com a(o) 105 

Secretária(o) Municipal de Saúde e definidas através de PPI (Programação Pactuada 106 

Integrada). A conselheira Márcia, questiona o caso da Sra. Juliana, já que a cidade 107 

possui um Hospital dos Olhos no distrito de São Vicente de Paula. A chefe da 108 

Regulação esclarece que o referido hospital não atende crianças com menos de 8 109 

anos, já que em alguns casos requer sedação para realizar o procedimento em 110 

crianças. Ficou acordado entre a Sra. Juliana e a Sra. Raquel que, se encontrarão 111 

para verificar o motivo da demora. 4.4 – Discussão do ofício nº413/2021 do 112 

SSMA, sobre servidoras gravidas, retornarem aos seus postos de serviço, 113 

presencialmente; A Presidente do Conselho deve ser direcionado um ofício para o 114 

RH da Secretaria de Administração, já que não ocorre somente na secretaria de 115 

saúde, para verificar os procedimentos cabíveis em tais casos. 5 – ASSUNTOS 116 

GERAIS Nenhum conselheiro tem questionamento. Presenças Titulares: Fábio de 117 

Sant’Anna Magalhães, Juarez R. da Silva (ONLINE) Elizabete Aparecida de Oliveira 118 

(ONLINE), Márcia Brandão Wili da Silva Fanelli, Iracema S. Von Uslar (ONLINE), 119 

Leonardo Pereira de Oliveira (ONLINE), Mônica Cardoso Domingues (ONLINE), 120 

Lucia Bedendo Vianna, Cid Cesar Gatti, Presenças Suplentes. Thais da Silva Araújo, 121 

Ana Clara Viegas dos Santos, Armando José da Rocha Macedo. E, não havendo 122 

mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 20:29, com a lavratura 123 

da ATA feita por Marcele da Silva Castro, que segue assinada pelo mesmo e pela 124 

Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna. 125 


