
                                                                                         
 

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

Ata elaborada conforme gravação da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araruama, 1 
realizada às 19:40 do dia 20 de dezembro 2021, na sala do Conselho Municipal de Saúde de Araruama e por 2 
sistema de videoconferência (aplicativo ZOOM), para deliberarem sobre: 1 – Verificação de presença e existência 3 
de “quórum” qualificado para instalação do Colegiado Pleno; 2 - ORDEM DO DIA: 2.1 – Apreciação e aprovação da 4 
Resolução Nº 140 de 20 de dezembro de 2021, referente a Programação Orçamentária Anual do CMS/AR do 5 
Exercício de 2022; 2.2 - Calendário para a Prestação de Contas para o ano de Exercício 2022, Resolução N° 143 6 
de 20 dezembro de 2021, para apreciação e aprovação. 7 
Ao vigésimo dia do mês de dezembro de 2021, às 19:40, na sala do CMS/AR, foi dado início à Reunião do Conselho Municipal 8 
de Saúde de Araruama com a Presidente Lucia Bedendo realizando a chamada dos presentes, cumprindo assim o item 1 – 9 
Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação do colegiado pleno: Obtendo um 10 
total de 06 (seis) membros Titulares e 04 (quatro) Suplentes, totalizando em 10 (dez) o número de Conselheiros presentes 11 
à reunião do dia. A Presidente Lúcia informa que por decisão da Comissão Executiva, ficou decidido que esta Reunião 12 
Extraordinária poderia ser realizada sem exigir o mínimo de 12 (doze) Conselheiros presentes. A seguir, passou-se ao item 13 
2 - ORDEM DO DIA: 2.1 – Apreciação e aprovação da Resolução Nº 140 de 20 de dezembro de 2021, referente a 14 
Programação Orçamentária Anual do CMS/AR do Exercício de 2022: A conselheira Elizabete inicia com a leitura das 15 
Metas e Ações do CMS/AR para o ano de 2022, que são: Divulgar ações próprias via web, rádio local e carro de som; 16 
Participar da Conferência de Saúde do Trabalhador; Adquirir Material permanente; Adquirir equipamentos; Criar fórum dos 17 
conselhos responsáveis pelas políticas sociais no município; Implantar política de capacitação dos Conselheiros. 18 
Totalizando R$139.665,67. Os conselheiros questionam a aquisição de um carro para atender as necessidades de 19 
deslocamento para uma fiscalização. O conselheiro Armando lembra de quando o conselho detinha um carro, que também 20 
atendia a Secretaria de Saúde, que facilitava as ações externas do conselho e, que havia inclusive um motorista a 21 
disposição do conselho. A presidente do conselho questiona se a solicitação do carro pode ser feita em data futura, devido 22 
ao inconveniente de retificar a Resolução, fica definido através de votação que o carro será solicitado em data futura, e 23 
que enquanto isso, o conselho permanecerá solicitando a Divisão de Veículos (DIVEI) a disponibilidade de um carro para as 24 
ações externas. Aprovando por maioria presente a Resolução nº 140 de 20 de dezembro de 2021. 2.2 - Calendário para a 25 
Prestação de Contas para o ano de Exercício 2022, Resolução N° 143 de 20 dezembro de 2021, para apreciação e 26 
aprovação: Alguns conselheiros informam que não receberam o calendário, abrindo votação para a aprovação do 27 
calendário, havendo 1 (uma) abstenção, por votação a Resolução nº 143 de 20 de dezembro de 2021, é aprovado. 28 
Presenças Titulares: Juarez R. da Silva (online), Fábio S. Magalhães, Elizabete Aparecida de Oliveira, Márcia Brandão W. S. 29 
Fanelli, Leonardo Pereira de Oliveira, Lucia Bedendo Vianna Presenças Suplentes: Sebastião Carvalho, Pedro Augusto 30 
Simas Bandeira (online), Ana Clara Viegas Siqueira dos Santos (online), Armando José da Rocha Macedo. E, não havendo 31 
mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 20:00, com a lavratura da ATA feita por Marcele da Silva 32 
Castro que segue assinada pela mesma e pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna. 33 


