
                                                                                      
 

 

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 Municipal de Saúde de Araruama, 1 
realizada às 20:05 do dia 20 de dezembro de 2021, na sala do Conselho Municipal de Saúde e por sistema de 2 
videoconferência (aplicativo Zoom), 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 anteriores; 3 – 4 
Despacho E expediente; 4 – ORDEM DO DIA 4.1 – Calendário das Reuniõ es Ordinárias do CMS/AR para o ano 2022; 5 
4.2 – Apreciação do Relatório e complementação ao parecer da Comissão de Fiscalização dos consultórios 6 
odontológicos, das Policlínicas, UBS, CIMI, UPA, PAM e Consultório Móvel; 5 – ASSUNTOS GERAIS. 7 
Ao vigésimo dia do mês de dezembro de 2021, às 20:05, na sala do Conselho Municipal de Saúde e por sistema de 8 
videoconferência, foi dado início à Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Araruama, sendo abertos os trabalhos pela 9 
Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna, que iniciou a sessão com a chamada dos presentes, cumprindo assim o item 1 – 10 
Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação do Colegiado Pleno; Obtendo 05 11 
(cinco) membros Titulares e 04 (quatro) Suplentes, totalizando em 09 (nove) o número de Conselheiros presentes à 12 
reunião do dia. A Presidente Lúcia informa que por decisão da Comissão Executiva, ficou decidido que esta Reunião 13 
Ordinária poderia ser realizada sem exigir o mínimo de 12 (doze) Conselheiros presentes. A seguir, passou-se ao item 2 – 14 
Leitura e aprovação das Atas anteriores; Foi colocada em votação a ata da Reunião Ordinária do mês de outubro, 15 
sendo APROVADA pelos Conselheiros presentes. A aprovação da ata de novembro foi transferida pois não havia sido 16 
elaborada até a presente data pela Oficial Administrativa. 3 – Despacho E expediente; Ofícios Enviados: Memorando nº 17 
007/CMS-AR 2021 para Almoxarifado Solicita material descartável para o café da Reunião Ampliada na AFADA em 27 18 
de dezembro de 2021; Ofício nº 129/CMS-AR/2021 para SESAU encaminha cópia da Resolução Nº 138 de 30 de 19 
novembro de 2020, que se refere ao plano anual de saúde (PAS) 2021 com cópia de sua publicação; Ofício Nº 130/CMS-20 
AR/2021 para GABIN/ATOS Solicita publicação do Edital da Reunião Ampliada, realizada em 24 de dezembro de 2021, na 21 
AFADA; Ofício Nº 131/CMS-AR/2021 para GABIN/ATOS Solicita publicação da Resolução Nº 140 de 20 de  dezembro de 22 
2021, referente a programação orçamentária anual do CMS/AR para o exercício 2022; Ofício Nº 132/CMS-AR/2021 23 
para GABIN/ATOS Solicita publicação da Resolução Nº 143 de 20 de  dezembro de 2021, que se refere ao calendário de 24 
prestação de contas dos exercício 2022; Ofício Nº 133/CMS-AR/2021 para GABIN/ATOS Solicita publicação da Ata da 25 
Reunião Ordinária realizada em 25 de outubro de 2021; Ofício Nº 126/CMS-AR/2021 para GABIN/ATOS Solicita 26 
publicação da Resolução Nº 142 de 16 de Março de 2019, referente a prestação de contas do exercício 2019; Ofício Nº 27 
127/CMS-AR/2021 parar GABIN/ATOS Solicita publicação do edital da Reunião Ordinária do dia 20 de Dezembro de 28 
2021; Ofício Nº 134/CMS-AR/2021 para SESAU Solicita nomeação de representante da Coordenação de Saúde Mental 29 
para compor a Comissão de Saúde Mental; Ofício Nº 135/CMS-AR/2021 Solicita um profissional do quadro da Saúde 30 
Mental para participar como palestrante na Reunião Ampliada do dia 27 de dezembro de 2021; Ofício Nº 136/CMS-31 
AR/2021 para SESAU Solicita apoio para montar o coffee break da Reunião Ampliada da Saúde Mental. Ofícios 32 
Recebidos: Ofício Circular OC/CES-RJ Nº015/2021 Prorrogação das etapas preparatórias e municipais da 5ª 33 
Conferencia Nacional de Saúde Mental (Resolução nº 667/2021); Ofício nº 514/SESAU/ GABIN/2021 Informa que a 34 
profissional Selma Alcantara Bragança Ferreira, será a palestrante da reunião do dia 27 de dezembro de 2021, na AFADA; 35 
Ofício Nº 513/SESAU/GABIN/2021 Informa nomeação da sra Selma Alcantara de Braganca Ferreira para compor a 36 
Comissão de Saúde Mental a ser apresentada na Reunião Ampliada de 27 de dezembro de 2021; Memorando nº 37 
047/2021 - DECAU Solicita a sala do Conselho para realização de Roda de Conversa e Oficina com a e quipe da 38 
regulação, no dia 28 de  dezembro de 2021 das 13h as 15h. Ofício Nº 044/FUMSA/2021 Encaminha balancetes de 39 
Prestação de Contas – Novembro/2021; Memorando SEFAZ nº 365/2021 com cópia ao CMS-AR Solicita dados 40 
referente ao Ofício MP.1690/2021-3PJTCOCR – PA 101/2019 – MPRJ 2018.00869852, para apresentação de prestação de 41 
contas das verbas destinadas ao Conselho Municipal de Saúde. 4 – ORDEM DO DIA 4.1 – Calendário das Reuniões 42 
Ordinárias do CMS/AR para o ano 2022; A conselheira Elizabete propõem a votação do calendário, que é aprovado 43 
com a ressalva de permitir alteração quando necessário; 4.2 – Apreciação do Relatório e complementação ao 44 
parecer da Comissão de Fiscalização dos consultórios odontológicos, das Policlínicas, UBS, CIMI, UPA, PAM e 45 
Consultório Móvel: A Presidente do Conselho informa que o relatório ficou a cargo do representante do CRO, que 46 
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solicitou o adiamento da entrega do documento para janeiro de 2022; 5 – ASSUNTOS GERAIS A Presidente do conselho 47 
informa e convida todos os conselheiros, para comparecimento na reunião no dia 27 de dezembro de 2021, na AFADA. A 48 
responsável pelo órgão, propem a criação de um ambulatório dentro da AFADA, para atendimento dos portadores do HIV 49 
de forma mais eficaz, já que muitos não buscam as unidades básicas. A instituição já possui profissionais voluntariados 50 
para o atendimento, mas que precisa estruturar e equipar o espaço. A presidente do conselho conta que a representante 51 
da instituição estará presente na reunião de janeiro, onde sera discutido mais amplamente a criação desse ambulatório. 52 
O conselheiro Armando Macedo solicita que seja apurado a possibilidade do retorno das reuniões à Camara Municipal de 53 
Araruama, devido a sua localização, e já estar acontecendo reuniões dos vereadores no local. A presidente afirma que 54 
não é responsabilidade do governo, mas o Conselho deve primeiramente realizar uma reunião em janeiro de 2022, para 55 
votação sobre o encerramento da reunião mista (presencial e online); segundo ponto é solicitar a Camara. O conselheiro 56 
ressalta que as reuniões com participação online deixa muito na esfera da teoria, sem atividade prática de membros do 57 
conselho. O visitante Sr Jesus pergunta por que no município de Araruama só há dois locais de vacinação contra o 58 
COVID-19, fazendo com que a população mais distante como Praia Seca, Iguabinha, Morro Grande entre outros, tenham 59 
que vir ao centro da cidade para conseguir a vacina, que certa autoridade (não identificada) justificou que o custo é 60 
muito alto e a equipe de saúde muito pequena para atender todas as áreas, o que não justifica, uma vez que verba existe. 61 
Ao que os conselheiros apresentam ao representante do Governo, o conselheiro suplente Sebastião, proposta de colocar 62 
um ônibus gratuito para deslocamento dessa população mais distante até o ponto de vacinação, ou que haja um dia de 63 
vacinação na unidades de saúde locais, com ampla divulgação, para que essa parte da população possa ter acesso a este 64 
serviço de saúde. Essas propostas serão avaliadas pelo governo para a execução de forma mais viável atender a 65 
população. Presenças Titulares: Fábio de Sant’Anna Magalhães, Juarez R. da Silva (ONLINE) , Elizabete Aparecida de 66 
Oliveira, Márcia Brandão Wili da Silva Fanelli, Leonardo Pereira de Oliveira, Lucia Bedendo Vianna; Presenças Suplentes. 67 
Sebastião Carvalho, Ana Clara Viegas dos Santos (ONLINE), Armando José da Rocha Macedo, Pedro Augusto Simas 68 
Bandeira (ONLINE). Visitantes Jesus. E, não havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 20:29, 69 
com a lavratura da ATA feita por Marcele da Silva Castro, que segue assinada pela mesma e pela Presidente Sra. Lucia 70 
Bedendo Vianna. 71 


