
                                                                                      
 

 

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 18:32 do dia 14 de fevereiro de 2 

2022, 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; 4 6 

– ORDEM DO DIA 4.1 – Possibilidade de montar um ambulatório na estrutura da 7 

AFADA (Assistência Filantrópica A Aids de Araruama), com a presença da 8 

presidente da entidade; 4.2 – Questionamentos acerca da Testagem do Covid-19, 9 

com a presença da responsável do setor; 5 – ASSUNTOS GERAIS. 10 

1 – Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a 11 
instalação do Colegiado Pleno; Obtendo 05 (cinco) membros Titulares e 06 (seis) 12 
Suplentes, totalizando em 09 (nove) o número de Conselheiros presentes à reunião 13 
do dia. A Presidente Lúcia informa que por decisão da Comissão Executiva, ficou 14 
decidido que esta Reunião Ordinária poderia ser realizada sem exigir o mínimo de 12 15 
(doze) Conselheiros presentes. A seguir, passou-se ao item 2 – Leitura e aprovação 16 
das Atas anteriores; Foi colocada em votação da ata da Reunião Ordinária do mês 17 
de Novembro sendo APROVADA pelos Conselheiros presentes, a ata da Reunião 18 
Ordinária do mês de Dezembro também foi APROVADA com abstenção de 01 (um) 19 
conselheiro. 3 – Despacho E expediente; Ofícios Enviados: Oficio nº 019/CMS-20 
AR/2022 para SESAU/DIPES: Informa retor de servidora; Oficio nº 020/CMS-21 
AR/2022 para MPRJ – Promotoria de Justiça de Família, Infância e Juventude de 22 
Araruama: Resposta ao Ofício 305/2021 – a cerca da falta de maternidade da rede 23 
de saúde, apenso ao Ofício 006/HMJP/2022; Oficio nº 021/CMS-AR/2022 para 24 
Associação Médica de Araruama, Iguaba Grande e Saquarema informa lista de 25 
documentos necessários para indicação de membro para o CMS-AR; Oficio nº 26 
022/CMS-AR/2022 para SESAU: Solicita cópia do contrato de lucação da casa onde 27 
hoje funciona a UBS de Sobradinho, no prazo de 10 dias (enviado em 25/02/2022); 28 
Oficio nº 023/CMS-AR/2022 para SESAU: Solicita copia do contrato de locação que 29 
abrigam as “Casa Fisio”, no prazo de 10 dias (enviado em 25/02/5022); Oficio nº 30 
024/CMS-AR/2022 para SESAU: Solicita copia do contrato de locação que abrigam 31 
as “Casa Saúde”, no prazo de 10 dias (enviado em 25/02/2022); ); Oficio nº 32 
025/CMS-AR/2022 para SESAU c/c para Secretaria de Obras: reitera Ofº 003/CMS-33 
AR/2022, que solicita plantas e orçamento da cnstrução da Central de Medicamentos 34 
Municipal e do Centro de Diagnostico e Imagem, no prazo de 03 dias (enviado em 35 
25/02/2022); Oficio nº 026/CMS-AR/2022 para SESAU: solicita o processo nº 36 
1486/2021, que trata da contratação da empresa de contrução civil para executar a 37 
construção da Central de Medicamentos, no prazo de 10 dias (enviado em 25 de 38 
fevereiro de 2022). Ofícios Recebidos: Ofício SESAU/GABIN nº 089/2022 parar 39 
CMS-AR: Apresentação do Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre de 2021, que 40 
será apresentada em audiência pública no dia 18/02/2022, as 16hs (Oficio recebido 41 
em 18/02/2022 as 14:36); Memorando nº 06/2022 parar CMS-AR: Resposta ao 42 
Memo nº 016/CMS-AR/2022, informando a disponibilidade de uma van com motorista 43 
para atender o Conselho na Conferencia Regional da Baixada Litorânea de Saude 44 
Mental; Ofício nº 007/FUMSA/2022 parar CMS-AR: Solicita parecer de Prestação de 45 
Contas de 2021; Ofício nº 008/FUMSA/2022 parar CMS-AR: reitera Ofício nº 46 
002/FUMSA/2022 anexo, para atualização do SIOPS, Ofício nº 002/FUMSA/2022 47 
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para SEPLAN – Secretaria de Planejamento, solicita a relação de todos os 48 
conselheiros com os dados pessoais atualizados. 4 – ORDEM DO DIA: A Presidente 49 
do Conselho, Sra Lucia Bedendo, solicita a inversão de pauta; sendo aceita pelos 50 
demais conselheiros. 4.2 – Questionamentos acerca da Testagem do Covid-19, 51 
com a presença da responsável do setor; a presidente inicia relatando que os 52 
agentes de comunitários de saúde queixaram-se quanto a exposição nas Unidades 53 
Basicas de Saúde, uma vez que havia fila de carros em torno dos mesmos para fazer 54 
a testagem e, que os agentes ficam muito sujeitos não só ao COVID, mas a qualquer 55 
outra transmissão e insalubridade. A Sra Karolina Barbeiro informa que recebeu uma 56 
Norma Técnica do Ministério da Saúde, disponibilizando testes para realização em 57 
massa, e verificando que os sintomas estavam mais brandos, não havia mais a 58 
necessidade de que a testagem em massa fosse realizada no Hospital de Campanha 59 
ou na UPA, sendo as unidades básicas de saúde os locais de mais fácil acesso a 60 
população. Informa também que o Ministerio Público ofereceu a capacitação dos 61 
profissionais responsáveis pela execução dos testes. O que motivou a implantação 62 
destes testes nas unidades básica foi o contato que a população já tem com eles, e 63 
no caso de localidades distantes, facilitaria o acesso a toda população sem ônus. A 64 
Sra Karolina ressalta que o Ministério da Saúde primeiro enviou uma Norma Técnica 65 
informando que o município receberia a quantidade de testes para ser feito em 66 
massa, porém, o Ministerio enviou outra Norma Técnica informando que não haveria 67 
como suprir essa testagem em massa, e que deveriam fazer o teste e retestagem 68 
somente os sintomáticos. A conselheira Rosilea Siqueira, solicita a Sra Karolina, que 69 
seja enviada ao Conselho uma copia destas normas técnicas. A conselheira informa 70 
que mesmo tendo justificado o motivo dos testes serem realizados nas unidades 71 
básicas de saúde, causou muito transtorno nas unidades em sua rotina, misturando 72 
pacientes para realizar o teste de covid, com idosos marcados para consulta, crianças 73 
a serem vacinadas, entre outros, pois não era respeitado o horário divulgado para 74 
realização de testes, sobrecarregando os servidores da unidade, uma vez que o 75 
quadro de servidores está reduzido. A Sra Rosilea adverte que não há equipamento 76 
de proteção individual adequado, que com muita dificuldade conseguiram receber as 77 
mascaras N95 para todos os servidores das unidades. Outro fator que a conselheira 78 
questiona é o não pagamento de insalubridade a todos os profissionais da unidade de 79 
saúde, independente da função. A conselheira afirma ainda que em unidade de saúde 80 
maiores como o Hospital Municipal Jaqueline Prates, há o pagamento de 81 
insalubridade a todos os profissionais, independente do cargo exercido. Em resposta 82 
aos questionamentos da sra Rosilea, no que se refere ao fluxo de testes do Covid, a 83 
Sra Karla Cristina Teixeira afirma que realizou uma reunião com as enfermeiras e 84 
depois as enviou um memorando informando algumas adequações a conduta, sendo 85 
realizada as rotinas na parte da manhã e testagem no período da tarde, para não 86 
haver esse contato. No que se refere aos EPIs, a enfermeira responsável pela 87 
unidade, deveria enviar junto ao pedido de material, o pedido de EPIs, que desde o 88 
inicio da pandemia, as unidades recebiam os equipamentos, desde que 89 
devidademente especificado eram enviados. A enfermeira e conselheira Elizabete 90 
Aparecida de Oliveira informa que haviam esses equipamentos disponíveis nas 91 
farmácias das unidades, bastando o servidor retirar na farmácia, que o que pode ter 92 
ocorrido, foi a falta de pedido através da enfermeira responsável. A Sra Karolina 93 
temina sua fala informando que buscará junto a secretária de saúde, a procuradoria 94 
ou a prefeita, estudar o que pode ser feito diante das queixas. 4.1 – Possibilidade de 95 
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montar um ambulatório na estrutura da AFADA (Assistência Filantrópica A Aids 96 
de Araruama), com a presença da presidente da entidade; A Sra Lucia Bedendo, 97 
informa  que a presidente da entidade Dra Claudia não pode estar presente, mas 98 
que esteve outro dia junto com a comissão executiva e informou que a AFADA, 99 
desejaria ter um ponto de atendimento dentro da AFADA. A conselheira Sra Karolina, 100 
informa que já houve uma conversa junto a secretária quanto a solicitação, mas se 101 
fazia necessário um documento com a proposta com as as necessidades da entidade 102 
e o que já possui. A sra Lucia lembra que na conversa que houve com a 103 
representante, foi informado que a AFADA não atende somente residentes do 104 
município de Araruama, mas dos diversos municípios da região, devendo ser feito um 105 
levantamento da existência ou não da instituição em outros municípios, e que 106 
entidade envie sua proposta documentada. A conselheira Rosilea, alerta que essa 107 
entidade recebia uma verba para sua manutemção, mas devido a uma insuficiência 108 
de esclarecimento do destino da verba, perdeu o direito. , 5 – ASSUNTOS GERAIS: 109 
A conselheira Rosilea solicita que seja feita uma fiscalização minuciosa das unidades 110 
básicas de saúde, com vídeo, fotos e relatos, para que além de informado, o 111 
responsável pela unidade possa tomar as devidas providências. A conselheira Mônica 112 
Cardoso Domingues, destaca que mais um vez, a falta de qualidade da luva é citada, 113 
ao que o Sr Sebastião observa que no almoxarifado há luva de outra qualidade, e que 114 
as unidades devem dirigir aos seus superiores uma notificação para que a luva 115 
entregue passe a enviar a luva de material adequado. Presenças Titulares: Lucia 116 
Bedendo Vianna, Elizabete Aparecida de Oliveira (ONLINE), Márcia Brandão Wili da 117 
Silva Fanelli (ONLINE), Fábio Sant’Anna Magalhães (ONLINE), Leonardo Pereira de 118 
Oliveira, Glaucia Jaccoud O. Melo (ONLINE), Juarez R. da Silva (ONLINE), Mônica 119 
Cardoso Domingues (ONLINE), Karla Cristina Teixeira (ONLINE), Cid Cesar Gatti. 120 
Presenças Suplentes: Sebastião Carvalho (ONLINE); Rosilea Teixeira Siqueira 121 
(ONLINE), Armando Jose da Rocha Macedo (ONLINE), Thays da Silva Araujo; 122 
Ludmila de Oliveira Jacintho (ONLINE), Karolina de Araújo Barbeiro (ONLINE), 123 
Cláudia Regina Pinheiro dos Santos (ONLINE). E, não havendo mais nada a se 124 
declarar, foi dada por encerrada a sessão às 19:52, com a lavratura da ATA feita por 125 
Marcele da Silva Castro, que segue assinada pela mesma e pela Presidente Sra. 126 
Lucia Bedendo Vianna. 127 


