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

Municipal de Saúde de Araruama, realizada às 18:30 do dia 25 de abril de 2022, na sala 2 

do Conselho Municipal de Saúde e por sistema de videoconferência (aplicativo Zoom), 3 

para deliberarem sobre: 1 – Verificação de presença e existência de “quórum” 4 

qualificado para a instalação do Colegiado Pleno; 2 – Leitura e aprovação das Atas 5 

anteriores; 3 – Despacho E expediente; 4 – ORDEM DO DIA: 4.1 Convite ao Secretário 6 

de Obras; 4.2 - Homologação da Comissão de Saúde Mental; 4.3 - Ata do Ministério 7 

Público do Rio de Janeiro – MPRJ (frequência dos Conselheiros que representam o 8 

governo); 5 – ASSUNTOS GERAIS. 9 

1 – Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a instalação do 10 

Colegiado Pleno: A presidente do conselho convoca os membros da comissão executiva 11 

para que autorizem o início da reunião com o número de 08 (oito) conselheiros, sendo 12 

autorizado o início e assim passando para o item seguinte. 2 – Leitura e aprovação das 13 

Atas anteriores: Ata da reunião do dia 28 de março de 2022 foi aprovada pelos 14 

conselheiros presentes, a conselheira Dra. Monica aprova mas deseja que seja respondido 15 

os itens debatidos. 3 – Despacho E expediente: Ofícios Enviados: Ofício Ofícios 16 

Recebidos: Recomendação CNS nº 007, de 11 de abril de 2022: Recomenda medidas 17 

acerca de indicadores relativos ao estado nutricional e ao consumo alimentar nos planos 18 

de saúde municipais, estaduais, regionais e do Distrito Federal; Memorando nº 142/2022 19 

- Coordenação de Enfermagem UPA para  CMS/AR: Solicita sala para reunião de equipe; 20 

Memorando nº 154/2022 – Programa de Saúde Mental – COSAC para CMS/AR: Convite 21 

para o I Forum Municipal de Saúde Mental; Ofício 04/2022 – Assosciação de Moradores 22 

e Amigos do Loteamento Santo Antonio – AMASANT para CMS/AR: Convida para 23 

reunião no dia 17/05/22, as 19h, na Primeira Igreja Batista em São Vicente de Paulo para 24 

esclarecimentos da desativação de leitos do HMPASC; Ofício nº 020 FUMSA/2022 para 25 

CMS/AR: Prestação de contas – Abril /2022 – Encaminha balancetes; Ofício 053/2022 - 26 

OAB - Seção do Estado do Rio de Janeiro – 28ª Subseção – Araruama – RJ para 27 

CMS/AR: Encaminha nome da presidente da comissão da saúde da OAB para compor o 28 

Conselho Municipal de Saúde; Ofício nº 059/22 – Núcleo de Saúde Coletiva para  29 

CMS/AR: Solicitação de informação para elaboração de cenário de risco para o Programa 30 

de Saúde do Trabalhador; Ofício Nº 183/2022/GABI/SESAU para CMS/AR: Informações 31 

sobre Hospital de São Vicente; Oficio nº 186/SESAU/GABIN/2022 para CMS/AR: 32 

Substituição de representante do governo; Ofício nº 193/2022 SESAU/GABIN para 33 

CMS/AR: Programa Anual de Saúde 2023; Ofício nº 206/2022 SESAU/GABIN para 34 
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CMS/AR:    4 – Ordem do Dia:. 4.1 Convite ao Secretário de Obras: A presidente do 35 

conselho Sra. Lúcia Bedendo, informa que foi enviado à SESAU um ofício convidando o 36 

secretário de obras, a secretária de saúde Sra. Ana Paula confirma ter enviado um 37 

memorando solicitando a presença do mesmo. Este conselho não recebeu nenhuma 38 

justifica para a ausência do secretário de obras até o termino desta reunião, 39 

permanecendo sem respostas quanto a dificuldade de reparos na caixa d’agua do PSF de 40 

Sobradinho solicitada inclusive pela Coordenadora da Saúde Coletiva. 4.2 - Homologação 41 

da Comissão de Saúde Mental: A presidente do conselho informa que há cerca de 04 42 

(quatro) anos foi solicitado que criasse uma Comissão de Saúde Mental, com a 43 

Conferencia Regional de Saúde Mental, com todos os municípios da região presentes, foi 44 

necessária a criação da comissão. Foi solicitado a Secretária de Saúde a indicação de 45 

alguém para compor esta comissão, ao que foi escolhida a Coordenadora da Saúde 46 

Mental, este conselho montou então a comissão com a coordenadora mais três 47 

conselheiros. A Coordenadora da Saúde Mental, Sra. Selma, pediu uma reunião pois 48 

acredita que a comissão deva ser composta por pelo menos mais um membro da Saúde 49 

Mental. Como essa comissão permite somente a participação de 04 (quatro) membros, ela 50 

poderia eleger um suplente, pois essa comissão foi formada no dia de nossa Reunião 51 

Estendida a Sra. Selma, o conselheiro Leonardo, estudante do comportamento humano, 52 

psicologia, o conselheiro Fábio, que possui um filho autista e sente na pele a dificuldade e 53 

a conselheira Márcia para que ficasse paritário, de forma a ter todos os representantes de 54 

cada segmento. Como ainda precisa de publicação, foi solicitado que a Sra. Selma indique 55 

um suplente, mas ela somente o fará após reunião com o conselho. Devido a essa falta de 56 

acordo, solicita que fique para a próxima reunião a homologação da comissão permanente 57 

que deverá fazer parte inclusive do regimento interno do conselho, ao que todos os 58 

conselheiros presentes concordam. 4.3 - Ata do Ministério Público do Rio de Janeiro – 59 

MPRJ (frequência dos Conselheiros que representam o governo): A conselheira Dra. 60 

Mônica aponta que os conselheiros deveriam ter sido mais objetivos na reunião com o 61 

MPRJ, que foi perdido o foco durante a reunião, entende que a secretaria de saúde possui 62 

diversos problemas, e que enquanto advogada e representante da OAB, teve a sensação 63 

de que não há um entendimento entre os conselheiros, permitindo um discurso 64 

constrangedor sobre o CMS-AR. A conselheira Sra. Ana Paula diz que chegou a ficar 65 

envergonhada pela briga de egos ocorrida na reunião, que devia ser mantido o foco no 66 

assunto de pauta e que compartilha do mesmo sentimento de constrangimento. A 67 

presidente do conselho Sra. Lucia Bedendo, esclarece que, após a reunião com o MPRJ, 68 

com os membros do conselho presentes, que o que sua suplente havia dito sobre não ter 69 
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acesso aos documentos não é verdade, pois os funcionários administrativos do conselho 70 

enviam por e-mail e via WhatsApp todos os documentos recebidos ou enviados para 71 

todos os conselheiros, titulares ou suplentes, e que todos os documentos estão disponíveis 72 

a todos os conselheiros na sala do CMS-AR. Que em sua opinião, o assunto era que, em 73 

2015 havia uma dificuldade de comunicação e acesso a documentos da secretaria pelos 74 

membros do conselho, que o governo na época parecia desorganizado e não apresentava 75 

documentos, então foi feito na época o TAC, somente este ano, quase 07 (sete) anos 76 

depois a Promotora pode fazer uma reunião para resolver o problema de informação entre 77 

a Secretaria/Prefeitura e o Conselho Municipal de Saúde. Hoje essa questão está resolvida, 78 

e que não cabe o conselheiro dizer que não tem acesso a informação que chega ao 79 

conselho. O que acontece é que desde que assumiu a presidência deste conselho, ela não 80 

permite cópia de diversos papeis por questões de redução de gastos, mas sim, eles 81 

podem tirar foto de todos os documentos, mas ficou parecendo que o conselho esconde 82 

documentos dos conselheiros. O agravante foi a participação do conselheiro sem 83 

conhecimento do assunto a ser discutido com a Promotora, sendo que foi enviado a todos 84 

o TAC (pauta da reunião). A Sra. Ana Paula pede para que em uma próxima reunião, seja 85 

feito com mais objetividade.  5 – Assuntos Gerais: A conselheira Dra. Mônica questiona 86 

sobre a resposta do governo quanto as obras e programas em andamento que não 87 

passaram pelo crivo do conselho, ao que a conselheira e Secretária Municipal de Saúde 88 

Sra. Ana Paula responde que está no prazo para resposta e que, já enviou ao secretário de 89 

obras um memorando solicitando esclarecimento sobre condição das obras, justificando 90 

sua ausência na secretaria e falta de resposta imediata por afastamento médico. A Sra. 91 

Lucia Bedendo pergunta a Sra. Ana Paula como está sendo feito o encaminhamento para a 92 

Clínica Vascular, ao que a secretária responde que precisa ser pela REGULAÇÃO, e que já 93 

avisou ao prestador de serviço que será notificado por estar marcando os pacientes na 94 

clínica, assumindo a responsabilidade de averiguar essa questão assim que seu retorno for 95 

possível. A Dra. Mônica questiona a secretária como acontecerá com as pessoas que terão 96 

que dar entrada na Regulação, uma vez que os atendimentos já estão acontecendo e que 97 

para esses novos pacientes entrar no sistema gera um longo prazo de espera. A secretária, 98 

Sra. Ana Paula informa que já foi solicitado ao setor de Regulação a listagem das pessoas 99 

que tiveram o nome incluído no sistema pois elas serão tratadas como prioridade, já que 100 

antes a marcação era na clínica. A Dra. Mônica aproveita a presença da conselheira e 101 

secretária de saúde Sra. Ana Paula Bragança e estende alguns questionamentos debatidos 102 

e registrados na ata aprovada nesta reunião, ela aproveita e questiona o baixo número 103 

apresentado de atendimento a mulheres em 2021, ao que a Sra. Ana Paula responde que 104 
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o período ao qual o relatório se refere, ainda sofríamos com as dificuldades de 105 

atendimento devido ao COVID-19, que o número de atendimentos estavam reduzidos, 106 

havia a indicação de distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras de proteção, 107 

que somente neste ano o hospital de campanha foi fechado e que os atendimentos serão 108 

regularizados, mas que, analisando não enquanto secretária, mas pessoa, existe um receio 109 

quanto ao Carnaval pois os números no país são alarmantes, o Estado do Espirito Santo 110 

por exemplo, está com alto índice de contaminados, sendo muito próximo, e que como 111 

secretária sim, existe também a preocupação deste número crescer também em nossa 112 

cidade com o Carnaval fora de época. Justificando ainda que, como medida de segurança, 113 

não pode permitir aglomeração em unidades de atendimento médico, ainda mais em 114 

unidades básicas que são ambientes menores, e que o retorno regular de atendimento 115 

somente ocorrerá após 30 dias deste carnaval. A Sra. Ana Paula pede que a conselheira 116 

Sra. Karla Cristina, responsável pela Saúde Coletiva, um parecer sobre esse baixo número 117 

de atendimentos (preventivos) realizados entre os meses de setembro/2021 a 118 

dezembro/2021, que se comprometeu em enviar par o conselho a estatística das unidades 119 

de saúde com o número de preventivos realizados neste período, pois segundo as 120 

mesmas, o exame/atendimento não deixou de ser feito, mas teve seu número reduzido. A 121 

Dra. Monica comunica que seus questionamentos são a partir das informações oriundas 122 

das prestações de contas de 2021, ao que a Sra. Ana Paula informa que o atendimento 123 

não foi interrompido e que a estatística servirá como comprovação, já que são serviços 124 

que recebem verbas governamentais. A Sra. Lucia Bedendo destaca que, durante o período 125 

da pandemia, muitas pessoas marcavam consultas mas acabavam não indo por receio e 126 

outros pré-requisitos para o exame. A Sra. Lucia retoma o assunto da Clínica de Varizes e 127 

do Centro de Imagem, informando que os documentos estão à disposição dos 128 

conselheiros na sede do conselho, pois trata-se de vários documentos, muito extensos, ao 129 

que ficou resolvido que serão digitalizados e enviado por e-mail para os conselheiros. 130 

Informa também que até a presente data, o conselho não recebeu os documentos 131 

referentes às “CasaFisio”, “Casa Saúde” e a casa alugada para abrigar a PSF de Sobradinho. 132 

Como a reunião contava com a visitante, Sra. Marcelli Jardim, responsável pelo 133 

Departamento de Fisioterapia, a presidente do conselho pediu esclarecimentos sobre os 134 

contratos de locação, pois de certo houve aumento no valor, quais as condições de 135 

renovação contratual, uma vez que a Prefeitura paga pelo aluguel do imóvel e não pelo 136 

serviço do profissional. A Sra. Marcelli Jardim se prontificou de enviar cópia dos contratos 137 

para o conselho, informando que houve uma redução no quantitativo, no projeto seriam 138 

10 (dez) casas, na prática iniciaram 08 (oito), sendo que uma fisioterapeuta pediu para sair 139 
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do projeto, estando em funcionamento 07 (sete) “FisioCasas”. A Dra. Marcia Brandão, 140 

representante do CREFITO, pede a palavra e indaga o conhecimento do envio de 141 

documentos do CREFITO2 ao MP sobre as “FisioCasas” não estarem reguladas dentro das 142 

normas do CREFITO, onde já tiveram diversas tentativas de conversa com a Secretária de 143 

Saúde e não obtiveram resposta. Prontamente a Sra. conselheira e Secretária de Saúde 144 

informou que o CREFITO não entrou em contato com ela em nenhum momento, que não 145 

chegou em suas mãos nenhum oficio do referido órgão. Justifica ainda que a “FisioCasa” é 146 

uma prestação de serviço, e que quando é prestação de serviço, “não há o que ser 147 

discutido”, em sua opinião pessoal. A Dra. Márcia informa que o órgão regulador dia que 148 

o fisioterapeuta não pode trabalhar mais do que 30h semanais, e que pode ser contratado 149 

para 30h ou 20h de trabalho, e que esse serviço é remunerado. A Sra. Ana Paula justifica 150 

que a secretaria aluga a casa, que é prestação de serviço. Ao que a Dra. Márcia orienta 151 

que o profissional precisa ser contratado e receber como aluguel do imóvel, que o 152 

CREFITO questiona isso, o pagamento de aluguel, não do serviço prestado pelo 153 

profissional. A fisioterapeuta Marcelli Jardim informa que, o que foi conversado com a Dra. 154 

Daniela Camargo, que está auxiliando algumas fisioterapeutas das “FisioCasa” a responder 155 

a notificação feita após fiscalização realizada pelo CREFITO, que segunda a Dra. Daniela, 156 

elas possuem o contrato de prestação de serviço segundo Lei Municipal criada pela atual 157 

Prefeita. Ela destaca que a Secretária realmente não foi notificada, mas sim as 158 

fisioterapeutas, que estão recebendo o suporte legal para responder ao CREFITO e que 159 

agora, aguardam parecer do órgão. A conselheira Dra. Monica novamente aproveita a 160 

presença da secretária e se declara preocupada com as vagas que serão abertas no 161 

Hospital Regional (HERC) serem vinculadas ao sistema de regulação que apresenta 162 

diversos problemas. A Sra. Ana Paula declara que os leitos ainda não foram implantados, 163 

que isso não depende só do Conselho Municipal de Saúde, depende do Estado também, o 164 

conselho precisou aprovar pelo hospital estar no Município de Araruama, conforme o 165 

Diretor do hospital declarou, e que seria um processo demorado. Opina também que o 166 

conselho pode fazer um ofício para o Secretário de Saúde do Estado solicitando mais 167 

agilidade, que ela já havia uma reunião com o mesmo que foi desmarcada e está 168 

aguardando a secretária dele agendar nova data, pois o SISREG está parado há cerca de 169 

um mês. A conselheira Dra. Márcia aproveita para se pôr à disposição como representante 170 

do CREFITO a Coordenadora de Fisioterapia para qualquer esclarecimento necessário. A 171 

Sra. Lúcia aproveita para informar a relação dos bens recebidos solicitados e adquiridos 172 

pelo CMS-AR. (1h14) Presenças Titulares:  Ana Paula Bragança Correa (Online); Karla 173 

Cristina Teixeira (Online); Fábio Sant’Anna Magalhães; Elizabete Aparecida de Oliveira 174 
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(Online); Márcia Brandão Wili da Silva Fanelli; Glaucia Jaccoud O. Melo (Online); Leonardo 175 

Pereira de Oliveira; Mônica Cardoso Domingues (Online) e Lucia Bedendo Vianna. 176 

Presenças Suplentes: Sebastião Carvalho (Online) e Armando José da Rocha Macedo. 177 

Presenças Visitantes: Marcelli Jardim (Online). E, não havendo mais nada a se declarar, foi 178 

dada por encerrada a sessão às 19:45, com a lavratura da ATA redigida por Marcele da 179 

Silva Castro, que segue assinada pela mesma e pela Presidente Sra. Lucia Bedendo Vianna. 180 

OBS: adendo; ficando esta ata  revisionada pelo servidor Rômulo Martins barros 181 


