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

Municipal de Saúde de Araruama, realizada às 16:33 do dia 31 de outubro 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; 6 

4 – ORDEM DO DIA: 4.1 Déficit funcional na Atenção Básica; 4.2 UBS 7 

Sobradinho – prédio próprio abandonado. 5 – ASSUNTOS GERAIS. 1 – 8 

Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação 9 

do Colegiado Pleno: A presidente do conselho convoca os membros da comissão 10 

executiva para que autorizem o início da reunião com o número de 07 (sete) 11 

conselheiros titulares e 03 (três ) conselheiros suplentes, totalizando em 10 (dez) o 12 

número de Conselheiros presentes à reunião do dia, sendo autorizado o início e 13 

assim passando para o item seguinte. 2 – Leitura e aprovação das Atas 14 

anteriores: Ata da reunião Ordinária do dia 26 de setembro de 2022 foi aprovada 15 

pelos conselheiros presentes, 3 – Despacho e Expediente: Ofícios Enviados: 16 

OFÍCIO 095/CMS-AR de 31 de agosto de 2022 – GABIN/DIVEI; OFÍCIO 17 

097/CMS-AR de 19 de setembro de 2022 – GABIN/DIVEI; OFÍCIO 098/CMS-AR 18 

de 28 de setembro de 2022 –GABINETE DA PREFEITA-SESAU; OFÍCIO 099/CMS-19 

AR de 28 de setembro de 2022 – SESAU-GABIN/FUNDO MUNIC. DE SAÚDE; 20 

OFÍCIO 100/CMS-AR de 05 de outubro de 2022 – GABIN/SEPOL; OFÍCIO 21 

101/CMS-AR de 28 de setembro de 2022 – GABIN/ATOS; OFÍCIO102/CMS-AR 22 

de 28 de setembro de 2022 – GABIN/ATOS; OFÍCIO103/CMS-AR de 05 de 23 

outubro de 2022 – GABIN/ATOS; OFÍCIO 104/CMS-AR de 05 de outubro de 24 

2022 – SESAU-GABIN/COORD. DE ODONTOLOGIA; OFÍCIO 105/CMS-AR de 05 25 

de outubro de 2022 – SESAU-GABIN/SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM 26 

SAÚDE; OFÍCIO 106/CMS-AR de 10 de outubro de 2022 – SESAU/PAM-27 

ADMINISTRADORA ELIENAI MARINHO ANDRADE; OFÍCIO 107/CMS-AR de 24 28 

de outubro de 2022 – SESAU/SEC. OBRAS. Ofícios Recebidos: OFÍCIO 195/2022 29 

de 03 de outubro de 2022 DENUT. 4 – Ordem do Dia:. 4.1 - Déficit funcional na 30 

Atenção Básica: Com a palavra o membro do conselho, Sr Fábio, inicia falando 31 

sobre o relatório que foi feito da fiscalização nos Postos de Saúde, sobre o 32 
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montante do pessoal qualificado, saber o quantitativo que está muito defasado. E 33 

deveria ser feito uma resolução e que seja aberto um concurso público, porque 34 

não pode contratar diretamente sem concurso (enfermeiro, médico, ACS...). O 35 

conselho verificou que há uma equipe mínima e mesmo assim está reduzida. Sr 36 

Fábio lê o relatório de fiscalização em questão, com o quantitativo de funcionários 37 

em cada unidade de saúde. Em tempo, Dr.ª Silvia  relata que tem uma 38 

representante da comunidade de Aurora (Angela), uma pessoa muito 39 

comprometida. Inclusive tem um aparelho lá que esstá parado há muitos anos 40 

(Eletrocardiograma - ECC). Srª Lucia questiona que Paracatú não há médico. Srª 41 

Andreza responde que Paracatú já tem médico, Dr. Alkindar, está atendendo dois 42 

dias da semana até que o médico do  programa “Mais Médico”  ou outro médico 43 

de 40h possa assumir a equipe da Família de Nourival Carvalho está sem médico, 44 

mas tem suporte médico, quando necessário, do Hospital de São Vicente e do 45 

PAM. Sr.º Sebastião relata que está com problema em duas unidades para 46 

conseguir médico para trabalhar em ambulatório. Srª.Lucia ressalta que a Técnica 47 

em Enfermagem de Nourival Carvalho, vai uma vez na semana, está com salário 48 

reduzido. Só que fora um problema para a enfermeira bem sério. Ela queria que a 49 

enfermeira deixasse ela assinar mais um dia, mas não deixou assinar o ponto sem 50 

ir trabalhar. Srª Andreza relata que já pediu a Coordenção de Enfermagem a 51 

substituição da profissional, pois realmente está estava colocando atestado médico 52 

e licença. Ela voltou a pouco da licença maternidade, morava em São Pedro da 53 

Aldeia e se mudou para Sampaio Correia. Ela é concursada, não conseguimos com 54 

um processo administrativo afastá-la, por conta de atestado que ela apresentava. 55 

Diante disso, ela falou que retornaria à unidade, porque ela pediu para ficar de 56 

plantão, mas é concursada de 40h. Não tem como ficar em plantão. Quando pediu 57 

para se afastar, pedir exoneração, ela disse que iria se organizar. A princípio, para 58 

mim, ela havia voltado a atender; não sabia dessa falha. Procurará saber o que está 59 

acontecendo e notificar o Conselho de Enfermagem. Srª Lucia relata a Srª Andreza 60 

o que após a fiscalização, foi feito uma busca em tudo que foi solicitado pela 61 

Saúde Coletiva, que o conselho aprovasse essas equipes. Todos os documentos e 62 

resoluções, vão colocar discriminado na próxima resolução, onde solicita concurso 63 

público. A Saúde Coletiva solicitou em 2019 o aumento de equipe. Srª Andreza 64 
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ressalta que a PNAB dá referência como equipe mínima, como equipe de saúde, 65 

para poder dá esse suporte a população, para que possa avaliar a pessoa desde 66 

que entra na unidade. Por isso, não se coloca o profissional administrativo como 67 

sendo equipe de ESF. Coloca o ACS e demais profissionais, apontam dentro da 68 

política que todos os profissionais são de saúde, capacitados para avaliar o quadro 69 

do paciente. Então, julga-se que o ACS consiga observar o morador que é do 70 

próprio território e vê a necessidade dele, a classificação para que possa passar 71 

pelo profissional que está em atendimento ás demandas desse paciente. Então, a 72 

equipe mínima não tem contemplado como exigência de profissional 73 

administrativo. Atualmente, o município está trabalhando com a equipe mínima em 74 

todas as unidades. Nem todas as unidades são ESF. Aurora, Boa Vista e Posse, por 75 

exemplo, são consideradas P.S., não tem a exigência da equipe mínima. A 76 

Prefeitura que arca com esse custo em relação ao pagamento desses profissionais. 77 

O Ministério da Saúde não reconhece como sendo uma equipe exigida pelo 78 

Programa. As demais equipes são ESF padronizadas pelo Ministério da Saúde. Sr.º 79 

Geraldo pergunta o que impede de transformar os  em os PS em PSF Srª Andreza 80 

diz que precisa ter um ajuste de unidade, estrutural, contratação de equipe 81 

mínima, solicitada e exigida pelo Ministério da Saúde e a solicitação para 82 

credenciamento dessa equipe junto ao Ministério. Comumente, esse 83 

credenciamento demora de 3 à 6 meses para ser aceito. Em Norival, por 84 

exemplo, temos uma equipe EAP (Equipe de Atenção Primária), não é considerada 85 

equipe ESF. Pediu credenciamento, mas o Ministério da Saúde não liberou, porque 86 

não tem o quantitativo de atendimento e cadastramento populacional suficiente. 87 

Para o Ministério da Saúde é identificada como PS, para o município EAP, porque  88 

já foi feito o credenciamento junto ao Ministério de Credenciamento. Então, tem 89 

que manter a equipe EAP até que o Ministério da Saúde reconheça essa mudança. 90 

Uma vez que Ministério da Saúde reconhecer essa mudança, pode oficializar. Sr 91 

Geraldo questiona sobre a identificação, em Nourival, no letreiro, Srª Andreza diz 92 

que não pode afirmar, mas salvo engano, é Unidade de Saúde. 4.2 - UBS 93 

Sobradinho – prédio próprio abandonado. Com a palavra a presidente do 94 

Conselho, Srª Lúcia, inicia discursando que estão preparando um relatório sobre 95 

Sobradinho, com tudo, com lei. Até agora, Ana falou que não tem uma posição do 96 
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que vai ser com o prédio próprio. Ficaram sabendo que saiu numa publicação a 97 

renovação do contrato de lá. Srº. Sebastião refere que a Ana que vai ter que 98 

responder sobre isso. Srº. Geraldo diz que já foi colocado na Assembléia passada e 99 

que Ana, já deu essa resposta: não tem. Srª. Lucia refere que Ana não tem, mas a 100 

prefeita tem que dá um parecer. O membro do conselho, Srº. Geraldo discorre que 101 

passado 30 dias e essa resposta ainda não veio. O vulgo “tá se empurrando com a 102 

barriga”, uma situação desenecessária e onerosa para o erário. Pagar aluguel de 103 

R$2.700,00, nesse período, demonstra apenas uma falta de ação. A coisa está se 104 

delongando, demasiadamente, com prejuízo para o erário. A demanda do PSF de 105 

Sobradinho não é tão grande assim, que precise realizar um projeto físico de 50 106 

salas, não sei quantos banheiros, não sei quantos funcionários. É um PSF padrão. É 107 

uma obra para, no mínimo, num modelo antigo de construção, Um mês e meio. 108 

Quando se quer fazer, faz. Ali está se delongando, aí acaba sendo obrigado a 109 

levantar alguns questionamentos. Por que está sendo pago. Por que não se faz a 110 

obra. Por falta de recurso não é, mostrei a Ana Paula. O município recebeu no 111 

início do ano, em janeiro, R$10.208.175,00, ela disse que foi R$8.000.000,00. Eu não 112 

quis arranjar uma situação constrangedora para ela, pois o valor a qual se refere 113 

foi recebido em janeiro, mas agora são mais R$10.000.000,00. Então, são quase 114 

R$20.000.000,00 para construir um posto. Porque é verba específica para construir, 115 

reformar e ampliar PSF/UBS. Por que não faz. Se tem o repasse  que é o mais 116 

importante. Faz a suplementação orçamentária, indigenciamento, que não é o caso, 117 

está tendo os repasses Federal, Estadual, e não está fazendo o que tem que fazer. 118 

Tipo: “você está com a geladeira vazia, a conta bancária cheia de dinheiro e 119 

passando fome”. É o que está  acontecendo no município. Srª Lucia refere ao 120 

posto falado em outro momento, que é o da Posse, que na verdade o Conselho já 121 

havia solicitado que ampliasse, melhorasse, desse melhores condições àquela 122 

população. O membro do Conselho, Srº Armando, relata para o  Sebastião que em 123 

Califórnia, pertinho tem uma UBS já tem um  na laje, tem certeza. O mato está tão 124 

alto que tem que ir com enxada e “picareta”. Srª Lucia questiona se Califórnia está 125 

desativada.! Com a palavra, Sr.º Sebastião discorre que não sabe qual é essa 126 

unidade. E para corrigir, provavelmente, que Ana está falando dos R$8.000.000,00, 127 

da verba de equidade. Os R$10.000.000,00, ao qual está falando, de uma verba que 128 
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ainda não tem, estão pleiteando essa verba e dentro dessa verba tem a ampliação 129 

de diversas UBS. Amanda pode detalhar isso melhor. Ainda não têm essa verba, 130 

ainda no Fundo. Srº. Geraldo indaga se já foi direcionada. Sr.º Sebastião prossegue 131 

relatando que esta verba não está na conta, como o Sr.º .Geraldo falou que está na 132 

conta. Ela não está. Amanda pode dizer que dentro dessa verba (R$10.000.000,00) 133 

tem reforma e ampliação de diversas unidades de saúde. Os R$10.000.000,00 não 134 

sabe de onde está falando. Da mesma forma que falou errado R$10.000.000,00, 135 

não sei se está falando certo os outros R$8.000.000,00. Srº. Geraldo diz que está 136 

no Fundo. Srº. Sebastião diz que está falando uma coisa que deve estar 137 

equivocado. Que está errado. Todo mundo entendeu que está na conta 138 

R$10.000.000,00. Indaga a Srª. Andreza se a verba dos R$10.000.000,00 que tinham 139 

feito projeto, quais são as unidades que está cobrindo. Srª Andreza dicursa que o 140 

recuro foi desenhado para fortalecer a Saúde da Criança; fortalecer o atendimento 141 

para diabéticos e hipertensos; e mulheres. Porque precisa obedecer a linha de 142 

cuidado de DANT e PAIMSCA. Desenhou algo que pudesse aumentar as salas de 143 

vacinas para que possam contemplar o tamanho correto proposto pelo Ministério 144 

da Saúde, bem como a sala de curativo, expurgo e eliminação de resíduos.e em 145 

unidades que não tivessem banheiros no espaço da mulher, também seriam 146 

adaptadas. Junto com a Secretaria de Obras, fez-se as visitas nas unidades da 147 

Fazendinha, Itatiquara, Sobrara, algumas já são novas e estão adaptdas, só que 148 

precisam de ajustes como salas de vacina que não contém 9m. Para poder ajustar, 149 

o desenho foi baseado nessas propostas. Porque apesar de poder construir, não 150 

pode com a verba construir um  posto de saúde. Possa construir algo que seja de 151 

impacto para essas duas linhas de cuidado: DANT e a Saúde da Mulher e da 152 

Criança. Só por isso que foi desenhado os ajustes e melhorias nessas unidades. Srª 153 

Lucia indaga se será na parte de ampliação, adequação. É uma adequação que será 154 

feito com esse valor. Srª Andreza prossegue que a proposta foi enviada para o 155 

Ministério da Saúde com o desenho da planta das unidades e os ajustes e 156 

adequações propostos, bem como, também, foi desenhado o direcionamento para 157 

fortalecimento das ações de educação e saúde, e de processo de trabalho dos 158 

profissionais que atendem essa linha de cuidado, que envolve a questão de 159 

compras de materiais, de adaptação de unidades, inclusive  atrelou-se a esse novo 160 
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recurso de equidade à deficiência física, que uma coisa vai cabar contemplando a 161 

outra, foi enviado a pasta para o Ministerio. Mais precisa da liberação do 162 

Ministério, dando o “OK” dessa proposta para que possa realmente utilizar o 163 

recurso. Sr.º Sebastião complementa que são verbas muito direcionadas, são 164 

restritivas, não pode fazer aleatoriamente. Tem que fazer o que já tem para ficar 165 

perfeito e poder evoluir. Há um planejamento de gestão. Com a palavra a membro 166 

do conselho, Dr.ª Silvia  questiona por que o conselho não participa de sugestão 167 

desses projetos. Pelo que entende, é uma decisão exclusiva da Secretaria de Saúde 168 

e o Conselho nunca é chamado para poder opinar. Srª. Lucia ressalta quantas vezes 169 

fez-se observação do que a  Silvia colocou. Quantas vezes foi enviado mais de um 170 

relatório falando disso. Então, não é que escute o conselho, é coisa que já vem 171 

acontecendo. Sr.º  Sebastião ressalta que se pegar os relatórios antigos, a maioria 172 

das solicitações estão sendo englobadas. Em contrapartida, Srª Lucia ressalta que o 173 

conselho participa. Chama para sentar e conversar, mas isso já foi para as mãos 174 

deles. Sr.º Fábio discorre que na realidade deveria partir da Secretaria de Saúde 175 

convidar o conselho de forma inicial, mas isso nunca acontece, mas sempre está 176 

em cima. Srª. Lucia diz que o conselho participa fiscalizando, mandando os 177 

relatórios e fazendo observações, e no planejamento. Dr.ª  Silvia  ressalta que 178 

levantou essa questão, pois vê-se muita necessidade na outra ponta, das pessoas 179 

que são prioridades e de repente está decidindo por algo que pode esperar mais 180 

um pouco. A questão é se no planejamento o conselho pode estar participando. 181 

Srª. Lucia refere que Sobradinho tem que ter um espaço próprio do que ficar 182 

pagando aluguel. Ver de onde pode tirar uma verba para fazer a construção do 183 

Novo Sobradinho. Tem-se o contrato, sabe-se de quem é a casa. Tem-se que pedir 184 

a Prefeita uma explicação para o Conselho do que pretende fazer e pegar toda 185 

documentação que tem em relação a Sobradinho e colocar o risco que está 186 

ocorrendo lá. Precisa-se de uma resposta para o conselho, pois já são 03 anos. Sr.º  187 

Sebastião relata ser uma questão diferente dos R$10.000.000,00, ela é pertinente e 188 

merece uma resposta. 5 – Assuntos Gerais: Com a palavra a Presidente do 189 

Conselho Lucia discursa que em relação a fiscalização teve um negócio que deixou 190 

a mando de Sebastião, sobre o relógio e do “gato” da água. O Sebastião na 191 

mesma hora providenciou, verificou e mandou desligar. Membro do Conselho, 192 
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representante do Governo, Sr.º Sebastião refere que não havia uso, era o valor 193 

mínimo. Srª Lucia questiona por que estava ligado para casa “dele”. Sr.º Sebastião 194 

relata que não também não entendeu. Pagava um valor mínimo. Não sabe se 195 

tiraram, mas abriu protocolo na ENEL. Isso é administração, na hora o cara 196 

confirmou e fez da água e da luz. Srª. Lucia refere ser melhor tirar do que deixar. 197 

Sr.º Sebastião prossegue relatando que corta, na verdade. Não sabe se tira. Não 198 

havia volume como se tivesse alguém usando. Srª. Lucia prossegue relatando que 199 

o maior problema de deixar isso é eles invadirem, plantar novamente, como já 200 

pediu para tirar a plantação, é eles invadirem novamente e daqui a pouco estarem 201 

usando lá dentro com toda aquela estrutura. Por isso foi passado para o Sebastião. 202 

Sr.º Geraldo indaga sobre a questão de disponibilidade de vagas de atendimento 203 

no PSF São Vicente, quantitativo de vagas por especialidade. Andreza discorre que 204 

tem o Clínico Geral e é encaminhado para o PAM. As vagas são determinadas pel 205 

Central Especializada. Então, só a especialização tem a coordenação dessas vagas. 206 

Não tem-se como definir quantas vagas vão para cada posto. A vaga chega pra 207 

gente sub-dividida. Quando é liberada para todos os postos de uma só vez. Se 208 

tem quantitativo de trinta vagas, são liberadas para os postos. As enfermeiras 209 

recebem a orientação de quantas vagas por posto, aproximadamente. Consegue 210 

liberar e no dia marca. Os que não conseguem marcação, entram numa fila de 211 

espera para que o PAM possa designar quando pode ser puxado. Em alguns 212 

momentos consegue fazer um dia extra de atendimento, comumente aos sábados. 213 

Quem tem dominío sobre as vagas é o PAM. Presenças Titulares: Andreza 214 

Gonçalves Vieira Amaro(Online);; Fábio Sant’Anna; Márcia Brandão Wili da Silva 215 

Fanelli (Online); Leonardo Pereira de Oliveira;.Geraldo Silva Martins; Silvia Hilaneide 216 

Firmina dos Santos e Lucia Bedendo Vianna. Presenças Suplentes: Sebastião 217 

Carvalho; Belenice Melo de Almeida Costa; Armando José da Rocha Macedo. E, não 218 

havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 16:51, com a 219 

lavratura da ATA redigida por Andrea Gurjão de Azevedo Belmont, que segue 220 

assinada pela mesma e pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna. 221 


