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Atos do Prefeito 

 

PORTARIA N.º048/2016. O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a 

tomar posse no dia 29/01/2016 às 10h na Sede da Prefeitura Municipal de Queimados situada à rua Hortência, 

n.º 254 , Centro - Queimados, o candidato aprovado no Concurso Público para provimento de cargos efetivos, 

nos termos do processo administrativo n.º3714/2015/03, conforme relação nominal: 

 

Técnico de Enfermagem 40h 

CLASSIFICACAO CANDIDATO 

11 ESTER PACHECO DANTAS 

 

ONDE SE LÊ: 
PORTARIA Nº046/2015. EXONERAR, a pedido, a servidora JULIA ARNOUD VITOR, matrícula nº. 12070/01, 
TÉCNICA DE ENFERMAGEM, a contar de 03/10/2015. (processo nº. 9249/2015/06) 
   
PORTARIA Nº046/2016. EXONERAR, a pedido, a servidora JULIA ARNOUD VITOR, matrícula nº. 12070/01, 
TÉCNICA DE ENFERMAGEM, a contar de 03/10/2015. (processo nº. 9249/2015/06) 
 
ONDE SE LÊ: 
PORTARIA Nº047/2015. EXONERAR, a pedido, o servidor FÁBIO ÁLVARO DOS SANTOS, matrícula nº. 5897/11, 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO, a contar de 29/10/2015. (processo nº. 9380/2015/06) 
 
LEIA-SE: 
PORTARIA Nº047/2016. EXONERAR, a pedido, o servidor FÁBIO ÁLVARO DOS SANTOS, matrícula nº. 5897/11, 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO, a contar de 29/10/2015. (processo nº. 9380/2015/06) 

 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 

 

Despachos do Prefeito 

  . 
Processo nº. 6267/2015/02         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 42, DEFIRO o pedido de isenção do pagamento de 
ITBI, com base no art. 1º da Lei nº. 10.188/01 c/c art. 220, I do CTMQ, bem como o deferimento do pedido incidental de 
compensação de crédito tributário. 

Queimados, 25 de janeiro de 2016. 
Processo nº. 9267/2015/02         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 51, DEFIRO o pedido de isenção do pagamento de 
ITBI, com base no inciso I do Art. 220 do CTMQ. 

Queimados, 25 de janeiro de 2016. 
Processo nº. 9449/2015/02         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 32, DEFIRO o pedido de isenção do pagamento de 
ITBI, com base no inciso I do Art. 220 do CTMQ. 

Queimados, 25 de janeiro de 2016. 
Processo nº. 6117/2015/02         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 23, DEFIRO o pedido de isenção do IPTU, 
ressaltando que o contribuinte deverá comparecer, anualmente, para comprovação da situação de isenção, na forma 
da determinação legal referida acima, até 30 de novembro de 2016, a fim de renovar o benefício para o próximo 
exercício, na forma do artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 069/15, c/c o § 4º do artigo 200 do CTMQ.  

Queimados, 25 de janeiro de 2016. 
Processo nº. 10446/2015/05        
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 14, DEFIRO o pedido de averbação de tempo de 
serviço em atividades privadas vinculadas à Previdência Social, conforme certidão de fls. 04/05, prestado antes da data 
de admissão da servidora no Município de Queimados, com base no art. 112, III e §3º da Lei nº 1.060/11. 

Queimados, 26 de janeiro de 2016. 
 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

  

Nº. 743 - Quinta - feira, 28 de Janeiro de 2016 - Ano 04 - Página 3 

 
Processo nº. 5574/2014/02         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 32, DEFIRO o pedido de isenção de pagamento de 
IPTU, reconhecendo a isenção para o exercício de 2015 e 2016, devendo a beneficiária comparecer, anualmente, para 
comprovação da situação de isenção na forma do §4º do art. 200 do CTMQ, até 30 de novembro de 2016, a fim de 
renovar o benefício para o próximo exercício.  

Queimados, 26 de janeiro de 2016. 
Processo nº. 0170/2015/02         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 37, DEFIRO o pedido de renovação de isenção do 
pagamento de IPTU, reconhecendo a isenção para o exercício de 2016, sendo necessária a advertência ao 
contribuinte para que compareça até 30 de novembro do corrente exercício para solicitar a continuidade do 
reconhecimento da isenção, com base no §1º e §4º, inciso III do art. 200 do CTMQ. 

Queimados, 26 de janeiro de 2016. 
Processo nº. 9601/2015/02        
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 20, DEFIRO o pedido de isenção de pagamento de 
IPTU, reconhecendo a isenção para o exercício de 2016, sendo necessária a advertência ao contribuinte para que 
compareça até 30 de novembro do corrente exercício para solicitar a continuidade do reconhecimento da isenção para 
o próximo exercício, com base no §1º e §4º, inciso III do art. 200 do CTMQ. 

Queimados, 26 de janeiro de 2016. 
Processo nº. 5430/2015/02         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 50, DEFIRO o pedido de isenção do pagamento de 
ITBI, com base no inciso I do Art. 220 do CTMQ. 

Queimados, 26 de janeiro de 2016. 
Processo n.º 00393/2016/04                      
De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 35/37, e da Controladoria Geral do 
Município, às fls. 39/40, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do prazo do contrato para a conclusão das obras 
de reforma com intervenção nos diversos prédios dos CRAS, por mais 06 (seis) meses, a contar de 25/01/2016, com 
fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e IV, da Lei 8.666/93, sem ônus para a Administração. Para eficácia do ato, faz-se 
necessário a observância do art. 8º, parágrafo único c/c art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

Queimados, 27 de janeiro de 2016. 
Processo n.º 10375/2015/04                      
De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 49/51, e da Controladoria Geral do 
Município, às fls. 58/59, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do prazo do contrato para a conclusão das obras 
de reforma, ampliação e modificação para instalação da Defesa Civil Municipal, por mais 06 (seis) meses, a contar de 
09/01/2016, com fulcro no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, sem ônus para a Administração. Para eficácia do ato, 
faz-se necessário a observância do art. 8º, parágrafo único c/c art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

Queimados, 27 de janeiro de 2016 
Processo nº. 00433/2016/09                                                                                 
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município - CGM, às fls. 08/09, AUTORIZO  na forma da Lei, o 
Repasse Financeiro no valor de R$ 391.666,63 (trezentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e três centavos), em favor do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao mês de JANEIRO 
de 2016, em cumprimento a Lei 277/97 de 23 de dezembro de 1997. 

                                        Queimados, 28 de janeiro de 2016. 

MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 

 

Atos da Secretária Municipal de Saúde 

 
Proc. 13.0346/15                                                                             
Com base na Ata da Licitação produzida pela CPLMSO em fls. 655/657 e Relatório às fls 663/665 e parecer da 
Controladoria Geral do Município às fls. 666/673,  HOMOLOGO o procedimento do Pregão nº 25/2015, nos termos da 
lei nº 10.520/02 e 8.666/93 , e o Decreto Municipal nº 736/06 – Pregão Presencial para Registro de Preços, tendo 
como objeto a aquisição de materiais de insumos para monitoramento da glicemia capilar de pacientes portadores de 
diabetes mellitus insulinodependentes, no âmbito da atenção básica à saúde, sendo declaradas habilitadas, por 
cumprir todas as exigências do instrumento convocatório, as seguintes sociedades empresárias:  HOUSE MED 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.012.073/0001-66, 
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.889.013/0001-14  e 
ESPECIFARMA COM. E MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.085.822/0001-12. 

  Queimados, 27 de janeiro de 2016. 
Fátima Cristina Dias Sanches/Secretária Municipal de Saúde 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde - Matrícula 8228/72 
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Atos do Secretário Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito 

 

PORTARIA Nº.002/ SEMUSTTRAN/ 2016. O Secretário Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas e,  

 

CONSIDERANDO as atuais e necessárias práticas de governança adotadas pela Administração Pública Municipal;  

CONSIDERANDO a necessidade do respeito ao principio da legalidade 

CONSIDERANDO as Orientações do TCE/RJ que visam à economicidade quanto à gestão da frota de veículos, em 
face da necessidade do uso correto e do controle de bens e serviços públicos,  

R E S O L V E:  

 

Art. 1.º - Designar o (a) servidor(a) Edmilson Gomes Ferreira, matrícula nº. 8355/02, cargo em Comissão de Diretor 
de Departamento de Transporte Concedido, para exercer a função de Gerenciamento, guarda e manutenção de todo e 
qualquer tipo, ref. ao bem especifico do(s) Veículo(s) de passeio, modelo gol/ VW, 1.0, com a placa sob o código 
alfanumérico LRG-4837, sendo este resultado de contrato de locação onerosa, com o "número de registro 
administrativo:10"  da Secretaria de Administração(ou Órgão), atuando assim o respectivo servidor sem prejuízo de 
suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados.  

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Queimados/RJ, 27 de janeiro de 2016.   

 

ELIAS JOSE DA CRUZ/SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO 

Matrícula n°9990/01 - CAPITÃO DE POLICIA MILITAR 

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 26/03/2015. 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e seis do mês de março do ano dois mil e quinze, iniciou a reunião 
ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidido por Marco Venicio do Santos, Presidente do 
Conselho de Saúde, com a leitura da seguinte pauta: 1)Leitura e Aprovação de Pauta; 2)Aprovação da Ata da 
Reunião Extraordinária do dia 11/06/2014; 3)Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 26/06/2014; 
4)Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 07/01/2015; 5) Apresentação, Avaliação e Posteriormente 
da 2° Prorrogação Contratual do Contrato de Gestão da Associação de Saúde Social Humanizada; 6) 
Apresentação pela Divisão Técnica de Tratamento fora do Domicilio – TFD, referente às ações realizadas pelo 
setor, bem como apresentar sua frota; 7) Apresentação pelo Setor Técnico de Fiscalização Sanitária e Serviços 
de Interesse a Saúde; 8) Informes; 9)Assuntos Gerais. Presidente Marco Venicio fez a leitura da Pauta e aprovada 
por unanimidade. Seguiu para o 2 (segundo) item de pauta  Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 
11/06/2014, sendo aprovada pelos os conselheiros presentes conforme consta assinaturas no livro de presença, com 
abstenção da Conselheira Nice. Seguiu para o 3 (terceiro) item de pauta Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do 
dia 26/06/2014, sendo aprovada pelos os conselheiros presentes conforme consta assinaturas no livro de presença, 
com abstenção das Conselheiras Nice e Paula. Seguiu para o 4 ( quarto) item de pauta Aprovação da Ata da 
Reunião Extraordinária do dia 07/01/2015, o plenário solicitou a retirada de pauta e refazer a ata. Seguiu para o 5 
(quinto) item de pauta Apresentação, Avaliação e Posteriormente da 2° Prorrogação Contratual do Contrato de 
Gestão da Associação de Saúde Social Humanizada, Presidente Marco Venicio essa semana esteve presente no 
conselho alguns responsáveis pela O.S, a Comissão de Controle e Avaliação e alguns conselheiros e o Munícipe Iris, 
tirando algumas dúvidas. E hoje se encontrar presente o Sr. Fábio que irá falar para plenário sobre a 2° Prorrogação 
Contratual do Contrato de Gestão da Associação de Saúde Social Humanizada que administra o CETHID. Fábio disse 
que devido o tamanho da rede de assistência a saúde tanto Município como do Estado, tem muita coisa para melhorar 
e avançar, pontualmente tem um problema e outro, o contrato se atentamos e trouxe todas as questões que são 
pertinentes à renovação o que primeiro se tratar um contrato de renovação o principio economicidade é econômico 
manter uma O.S que está com funcionamento bem com mesmo o valor do ano passado, tudo o que o contrato de 
gestão solicitar foi cumprido por nós, a ultima coisa que precisar ser cumprido e já começou ser implantado é o 
prontuário eletrônico, no relatório de patrimônio já estão todos os equipamentos comprados já encaminhamos para o 
conselho a cópia do processo licitatório, a comprar de equipamentos tecnológicos no preço menor e de boa qualidade, 
sobre a orientação farmacêutica a O.S contratou uma farmacêutica que já está fazendo estudo que não é só empregar 
os remédios está tentando ter um espaço para ter uma orientação farmacêutica na entregar dos remédios. Ao final da 
Apresentação, foi aberto espaço para os questionamentos. Munícipe Anderson perguntou por que a comissão não 
apresentou o relatório já que se reuniu com os representantes da O.S já bastava o relatório favorável ou não com as 
ressalvas e não precisaria o Fábio apresentar. Presidente Marco Venicio disse no dia que se reuniram com os 
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representantes da Comissão estava presente Penha, Renato. Conselheira Penha disse que semana passada teve 
uma reunião de emergência em relação aos Agentes Comunitários então não deu para reunir com a comissão de 
controle e avaliação e hoje iremos fazer esse relatório. Conselheiro Josué disse sobre a alimentação que é oferecida 
para os funcionários da O.S e os funcionários da Prefeitura não pode comer, e sobre o RH do CETHID no relatório não 
tem informando o quantitativo de médicos e suas especialidades. Fábio respondeu que na semana passada foi 
entregue para o presidente os relatórios de gestão do ano, mês a mês e informado os relatórios das comissões, a 
produção geral do CETHID, senso de origem de cada paciente por que o CETHID é regional, controle de estoque 
anual, o alvará municipal, o balanço publicado no DOQ de 2013, de 2014 ainda não fechou os relatórios da comissão 
que avalia a prestação de contas também foi entregue, o Josué perguntou sobre o RH posso mandar todas as folhas 
de pagamento juntamente com os encargos, sobre o refeitório no processo de contratação e prorrogação tem uma 
planilha de custo, esse ano tivemos que abrir a planilha e está no processo de qualificação que é uma comissão 
composta pela Secretária de Administração, Procurador Geral e Controlador Geral, não tem nada a ver com a 
Secretaria de Saúde, o refeitório está numa área que foi cedida a O.S e tem uma cota de recurso para gastar com a 
alimentação café da manhã, almoço e lanche da tarde. Munícipe Iris disse que não era para o Fábio estar 
apresentando e sim à comissão do conselho fazer um estudo e apresentar ao pleno, tivemos uma reunião com 
representantes da O.S muito produtiva, na realidade o CETHID uma unidade regional 75% de custeio é federal e 25% 
de custeio é estadual, o gerenciamento tem que ser por esse modelo, a proposta não é ruim por que já vem sendo 
executado, que faça um levantamento real do custeio do CETHID, como o valor é o mesmo, tivemos uma preocupação 
se fazer um levantamento do custeio tem coisas que é do município, se é para atender toda a região não tem que ter 
nada do município. Fábio disse um adendo às contas de energia, telefone dessa área que é utilizada pela a prefeitura 
é pagar pela própria prefeitura. Presidente Marco Venicio disse vamos ouvir o Relatório do Parecer da Comissão de 
Controle e Avaliação. Conselheiro Josué fez a leitura do Relatório do Parecer, No dia 26 de março do ano de 2015 a 
Comissão de Controle e Avaliação do COMSAQ, fazer o parecer da reunião realizado no dia 19/03/2015, que se reuniu 
para analisar a renovação do contrato da Organização de Saúde Social Humanizada, que Administrar o CETHID. A 
Comissão após as analises de todas as clausulas do contrato e explanação pelo Consultor Técnico Sr. Fabio e o Dr. 
Alexandre Diretor Medico da O.S, a Comissão da o parecer favorável a renovação do contrato. No entanto a comissão 
aponta algumas providências a ser tomada no espaço físico destinada ao funcionamento do CETHID: 1 - Remoção 
gradativa de todos os departamentos e frente de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde naquele espaço. 2 – 
Criação de protocolos de atendimento para região. Presidente Marco Venicio coloca em regime de votação, quem 
aprova a 2° Prorrogação Contratual do Contrato de Gestão da Associação de Saúde Social Humanizada, sendo 
aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, conforme constam assinaturas no livro de presença. 
Seguiu para o sexto (6) item de pauta Apresentação pela Divisão Técnica de Tratamento fora do Domicilio – TFD, 
referente às ações realizadas pelo setor, bem como apresentar sua frota, com o Diretor Fábio disse temos 
atendimento em 66 hospitais fora do município, em 7 unidades dentro do município, com 239 pacientes atendidos fora 
do município e 52 pacientes dentro do município, numa rotina semanal de 3 vezes, todos os programas são atendidos 
dentro da nossa condições, temos 25 viaturas oficiais, 5 viaturas aguardando manutenção, 5 carros gol que foi locado a 
partir do dia 12 de Março de 2015. Conselheira Penha disse ano passado solicitamos duas vezes e ninguém 
apareceu, e na terceira vez compareceu o Subsecretário Alexandre apresentou, e eu perguntei de fato quantos 
pacientes e para onde o nosso município atender, com o nome e endereço, a quilometragem que é utilizada, quantos 
realmente o município tem, aonde é feita a manutenção, a limpeza dos veículos, o Alexandre ficou de mandar essas 
respostas e não mandou, e sobre os carros locados não passou pelo o conselho, existe o contrato de carro locado, de 
quem, quanto custa nada disso o conselho sabe outra coisa séria que a gente observa que os carros estão em 
péssimas condições, colocando a vida da clientela em risco, outra coisa que tem que se definir hoje o carro é do 
conselho e não do setor, tem que ter um motorista para o conselho que dirija no dentro e fora do município, uma coisa 
que já aconteceu se um conselheiro tiver de bermuda não pode entrar onde está escrito isso. Presidente Marco 
Venicio disse realmente o setor do TFD foi convocado da outra vez e veio o Subsecretário Alexandre que não cumpriu 
até hoje com a sua palavra, proponho então que a Comissão de Controle e Avaliação e a Comissão Fiscalização e 
Patrimônio se reúna com o setor do TFD e apresente essas pendências, até porque nós sabemos que não tem 
nenhuma empresa contratada para fazer a manutenção, precisamos resolver essa problemática, pacientes com 
doenças infeccionaria e carro tem que ser esterilizado para outras utilizações. Diretor Fábio disse aproveitando a 
questão do contrato de manutenção que estamos finalizando, se engloba manutenção, lava jato, esterilizado, e sobre o 
carro do conselho com motorista exclusivo tem que se conversado por causa do horário. Munícipe Iris disse ano 
passado o Subsecretário Alexandre fez uma apresentação que foi muito ruim e ficou de enviar alguns documentos, 
falou que licitou duas vans só que não pelo o conselho o contrato, qual foi o custeio da locação. Diretor Fábio disse 
tudo que foi pedido ao Subsecretário Alexandre pede que faça um documento me solicitando que irei enviar, em 
relação aos contratos, licitação foi passado pela Controladoria do Município, foi feito uma pesquisa de preço pelo o 
setor de compras. Conselheira Penha disse o recurso quem aprova é o conselho, ninguém falar o orçamento do setor 
e todos sabe que tudo tem que passar pelo o conselho, queremos sabe quanto está se gastando com os carros 
alocados, uma proposta para o setor fazer um folheto esclarecendo os munícipes que eles têm direito, mas tem que 
agendar, a falta de informação é horrível. Presidente Marco Venicio disse que concorda com a Conselheira Penha 
todo contrato seja qual for o conselho de saúde tem que deliberar, o Fábio me encaminhou o contrato da locação e 
alguns documentos para a comissão pertinente analisar, e vou solicitar por escrito que a Secretária de Saúde Fátima 
dê ciência por escrito ao conselho de saúde, o contrato assinado no dia 12 de Março de 2015 não passou pelo o 
conselho, temos principio da transparência. E agradeço a presença do Diretor do TFD Fábio. Seguiu para o 7 ( 
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sétimo) item de pauta Apresentação pelo Setor Técnico de Fiscalização Sanitária e Serviços de Interesse a Saúde, 
apresentado item por item pelos os responsáveis Flávio Coordenador Divisão de Monitoramento e Controle de Fatores 
Ambientais e Riscos para a Saúde  e o Luiz Antônio Chefe do Setor Técnico de Fiscalização Sanitária e Serviços de 
Interesse à Saúde. Ao final da apresentação, foi aberto espaço para os questionamentos. Conselheira Catarina disse 
minha filha comprou tapiocas podres na praça, não vê ninguém fiscalizar e ela continua vendendo. Conselheiro Josué 
disse ano passado teve uma demanda em alguns supermercados e não vimos o relatório dessas ações, não sabemos 
qual foi o desdobramento. Conselheira Penha disse que tem os melhores profissionais na vigilância sanitária, hoje só 
não trouxe as fotos de como se encontra a vigilância, para não envergonhar, sabemos que a vigilância tem 100% salvo 
as clinicas de hemodiálise, como a vigilância vai fazer o devido papel dela, se não tem carro para fiscalizar, não tem 
material de fato e de direito para fiscalizar, como está indo fiscalizar, o que está sendo feito em relação à capacitação, 
recentemente fui num supermercado vê umas coisas ruins, liguei para a vigilância sanitária e não tinha sequer carro, 
nossa proposta hoje é marcar uma reunião com a Secretaria da Fazenda, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, 
Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Vereadores e o Conselho Municipal de Saúde, e realizar também um 
fórum de educação sanitária. Presidente Marco Venicio disse que vamos marcar sim essa reunião com os demais 
órgãos e que o fórum seja realizado pela Comissão de Educação Permanente em Saúde e a Comissão Vigilância em 
Saúde. Seguiu para o 8 ( oitavo) item de pauta Informes, Presidente Marco Venicio informou que a Diocese de 
Nova Iguaçu em parceria com o Centro dos Direitos Humanos de Nova Iguaçu lançou a rede dos agentes sociais dos 
Direitos Humanos, o tema vai tratar do Direito Fundamental à Saúde,que tem como data o dia 28/03 – Direito 
Fundamental à Saúde; 23/05 – Direito trabalhista; 25/07 – Direitos humanos e a estrutura do Estado; 26/09 – Direitos 
do Idoso; 28/11 – Direitos Humanos e questões raciais, de  09:00 as 13:00 hs e acontece no espaço do Conselho 
Municipal de Saúde. Outro assunto foi entregue ao conselho sobre a Auditoria referente a CAPTAR COOPER 
COOPERATIVA DE MULTISERVIÇOS vai ser encaminhado para a comissão analisar. Recebemos um comunicado da 
CEMOQ que a partir do dia 06/04/2015 terá seu horário de funcionamento alterado para Segunda a Sexta das 07:00 as 
19:00 hs, não funcionaremos no horário noturno e nem aos domingos e feriados. A Secretaria Municipal de Saúde 
convida a Conselho para a inauguração da Clinica da Família, situada na Estrada das Piabas s/n prevista para 
06/04/2015 as 16:00 hs. E também da Secretaria de Saúde chegou o Oficio n°091/Semus/2015 para solicitar a 
alteração de nomes Titular e Suplente, de Rodrigo Auni Machado para Rafael Coelho Fonseca e Maria Betania Pessoa 
de Paiva Oliveira para Elaine Pereira de Rezende. Recebemos um email do Conselho Estadual informando ue nos dias 
13 e 14 de abril de 2015 irá realizar-se a 19ª Plenária Nacional de Saúde e Movimentos Sociais, em Brasília - Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães – Eixo Monumental Lote 05 SDS, que seja enviado 4 representantes e foi resolvido 
os Conselheiros Marco Venicio e Catarina Segmento de Usuários, Janaina Segmento Profissional em Saúde e Paula 
Segmento Gestor.  Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às vinte e uma horas e dezoito minutos, sendo esta ata 
lavrada e assinada por Marco Venicio dos Santos Presidente do Conselho e Valquíria da Silva Chagas Agente 
Administrativa. 

Marco Venicio dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Valquíria da Silva Chagas 
Agente Administrativa 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 30/04/2015. 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia trinta do mês de abril do ano dois mil e quinze, iniciou a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidido por Marco Venicio do Santos, Presidente do Conselho de 
Saúde, com a leitura da seguinte pauta: 1) Leitura e Aprovação de Pauta; 2) Apresentação da Assessora Jurídica 
do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, designada pela SEMUS (Secretária Municipal de Saúde), 
Senhora Eloíza de Oliveira Silva do Nascimento; 3) Discussão referente ao Ressarcimento ao FMS (Fundo 
Municipal de Saúde) da gestão do período de 2010 a 2012; 4) Esclarecimento ao corte no Orçamento de 2015 da 
Saúde no Município de Queimados; 5) Convocação do Setor de Regulação para esclarecimentos ao pleno do 
Conselho, referente ao funcionamento do setor; 6)Apresentação, Avaliação e Posteriormente Aprovação do 
Relatório do SARGSUS do Ano de 2014; 7) Apresentação, Avaliação e Posteriormente Aprovação do PAS 
(Programação Anual de Saúde) de 2015; 8) Atualização das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de 
Saúde de Queimados; 9) Definição da Comissão Organizadora para a Realização da Plenária Ampliada de 
Saúde do Município de Queimados; 10) Informes e Assuntos Gerais. Presidente Marco Venicio fez a leitura da 
pauta e sendo aprovada por unanimidade. Seguiu para a reunião o Presidente Marco Venicio comunica que a Nádia 
passou no concurso da saúde de Queimados, e veio ao conselho para dar ciência e entregou um relatório do período 
que esteve como coordenadora da ESF, agradeço pelos serviços prestados. Nádia disse que é um misto de alegria e 
tristeza e quero agradecer todos pela ajuda e apoio.  Seguiu para o 2 (segundo) item de pauta, Apresentação da 
Assessora Jurídica do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, designada pela SEMUS (Secretária Municipal de 
Saúde), Senhora Eloíza de Oliveira Silva do Nascimento, o Presidente Marco Venicio disse como todos sabem o 
Ministério Público já havia cobrando que a Secretaria de Saúde disponibilize um Assessor Jurídico exclusivamente 
para o conselho e a Secretária Fátima designou a Assessora Jurídica Eloíza. Seguiu para o 3 (terceiro) item de 
pauta Discussão referente ao Ressarcimento ao FMS (Fundo Municipal de Saúde) da gestão do período de 2010 a 
2012, o Presidente Marco Venicio explica que foi realizado uma auditoria em que foi constatadas irregularidades no 
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Centro Médico da Pedreira e no CNES e o relatório recomendou que fosse ressarcido ao fundo de saúde, mais de 
duzentos mil reais. Foi levantada a questão de onde vai sair o dinheiro e quem vai devolver o mesmo. Foi convocada a 
Subsecretária do Fundo Municipal Vilma e solicitaram o esclarecimento. Munícipe Iris disse questão de 
esclarecimento que o conselho só descobriu esse processo, pois o relatório não foi apresentado, quando entrou no site 
do Ministério e se depararam com o processo. Conselheira Amanda disse o relatório foi apresentado e encaminhado, 
quando eu finalizei o relatório no sistema eu entrei no site do DENASUS vê que tinha Auditoria baixei e como tem um 
ícone dentro do Relatório SARGSUS e coloquei as Auditorias. O Relatório é apresentado, tem transparência sim e até 
me comprometi que as respostas das auditorias irão passar para o conselho. Presidente Marco Venicio alegou que o 
que estava sendo cobrado era referente à auditoria (Quem fez a auditoria, o que foi encontrado e a conclusão). 
Munícipe Isis reforçou dizendo que o que estava em questão não era a transparência da gestão e sim a auditoria. 
Conselheira Penha exige a fala objetiva e clara sobre a auditoria, obtendo assim melhor transparência, alegando que 
não pode adivinhar o andamento do processo, porque o conselho só fica sabendo no final. E que se houver algum 
problema que impeça, comunique ao conselho. Conselheira Amanda disse que a pagina no SARGSUS, a parte de 
auditoria é nova, se eu não tiver o número da auditoria, quem demandou, eu não consigo colocar dentro do sistema. 
Presidente Marco Venicio questionou, de que forma será realizado o ressarcimento? Quem irá 
ressarcir?Subsecretária do Fundo Municipal Vilma explicou também que depois que recebe o relatório, é feito as 
recomendações de ressarcimento. Se o município quiser devolvido, é feito ao fundo nacional de saúde, e não ao fundo 
municipal de saúde. Alegou que recebeu a convocação para esclarecimento sobre o ressarcimento, porém não tinha o 
numero da auditoria, qual o site. Que em tese tinha o relatório mandam uma GRU, que o município devolve de imediato 
ou o próprio fundo nacional abre uma tomada de conta, se não for acatado a defesa. Somente depois fica estabelecido 
quem é responsável por devolver o dinheiro, que infelizmente não ficaria no município. Poderia tentar também o termo 
de ajuste, para não ter que devolver o dinheiro e investir dentro do município. Conselheiro Rafael disse que na época 
acompanhou os auditores na pedreira e outras unidades. Verificou-se que foi feito mudanças, que fechou o ambulatório 
de queimados, o PA 24 horas e outras unidades. Foi então transferido tudo para o Centro Médico da Pedreira, 
causando um aumento brusco na produção do local. Quando os auditores vieram, não se conseguiu comprovar os 
atendimentos. A Betânia conseguiu comprovar alguns e outros se perderam (não que não tivesse feito o atendimento, 
mas foram feitos em outro lugar). Conselheira Penha falou que esperava justamente esse tipo de explicação com 
transparência, tendo em vista que já havia alertado o prefeito sobre esse tipo de problema de “se colocar um em 
qualquer lugar, e quem paga a conta somos nós”, alertou que fará um resumo de tudo e ano que vem poderá colocar 
uma carta aberta e entregar em cima da passarela. E completou dizendo que se o Ministério de Saúde colocar 
duzentos mil reais e retira quem deixar de ganhar é a população. Munícipe Iris concordou com Penha dizendo que 
tem nada com a gestão, mas que o conselho é a linha de defesa, para acerto, por que quando cai em auditoria, culpam 
em parte o conselho. Conselheira Silvane disse o Rafael foi muito esclarecedor que vão perder o dinheiro. Por que 
quando vai à pedreira e vê a péssima obra que foi feita tem certeza disso. E que quando falam que vão fazer uma carta 
aberta, não é no intuito de ir contra a gestão e sim informar a população. Por que no ano que vem tem eleição, e que 
vai começar a propaganda. Conselheiro Rafael disse que Queimados esta muito bem na região. Mas o Presidente 
Marco Venicio falou que de qualquer jeito, com o episódio o município vai perder em torno de 225.000,00. Ainda 
alertando que isso foi na gestão do ex-secretário Ismael Lopes. Assessora Jurídica Eloíza declarou que quando o 
conselho faz essa cobrança, tudo vem através da procuradoria, então não tem como dizer o recurso foi aceito ou não. 
Mas que quando tiver auditoria, a própria irá manter todos informados. Outra coisa sei que a Penha não é favor que eu 
esteja aqui, por fazer parte da SEMUS, não cheguei conversar com vocês e sim com o Venicio essa parceria será para 
minimizar as coisas, essa trocar de informação será mais fácil. Conselheira Silvane disse essa fala foi importante e 
poderia ter falado no inicio da sua apresentação, contestou dizendo que a mesma tem uma atividade na secretaria e 
vai acumular outra, alegou que a preocupação não era que ela influenciasse, mas se vai conseguir conciliar as duas, e 
pra concluir disse que a Penha não é contra ela e sim ao fato dela representar a SEMUS e o Conselho. Conselheira 
Penha questionou pelo o fato de estar cumprindo uma determinação do ministério público, não era para designar um 
assessor jurídico da SEMUS até por questões éticas. Conselheira Nice alega que a Eloíza não é uma pessoa isenta 
por defender os interesses da gestão. E que o ideal seria um profissional que viesse do concurso. Secretária Fátima 
pelo fato de estarmos passando por uma crise, tendo corte de funcionário, se não fosse ela não teria ninguém. 
Presidente Marco Venicio disse que quando ela assessorar o conselho tenha total autonomia para representar o 
conselho. Munícipe Iris disse assessoria jurídica vai depender da demanda do conselho. Conselheiro Devanir 
aconselhou a secretaria dar uma carta de apresentação ao conselho, colocando a Assessora Jurídica exclusiva do 
conselho. Conselheira Penha falou que a gestão tinha que ver o conselho conforme deveria ser visto. Que não orçou 
porque não quis. Conselheiro Josué disse que a mesma só irá tomar decisões que o pleno determinar, que deveriam 
primeiramente ver a atuação dela e depois julgar. Presidente Marco Venicio colocar em aprovação um prazo de 10 
meses para ser disponibilizado ao conselho um assessor jurídico exclusivo, Conselheiro Rafael foi contra, Conselheira 
Penha Absteve e outros conselheiros aprovaram conforme consta no livro de assinatura. Seguiu para o 4 ( quarto) 
item de pauta Esclarecimento ao corte no Orçamento de 2015 da Saúde no Município de Queimados. Presidente 
Marco Venicio comunicou que foi feito um corte em todas as esferas do governo, passou a palavra a Vilma para 
explicar o assunto. Subsecretária do Fundo Municipal Vilma alegou que não se pode considerar corte, pois em 2014 
iniciou com 67 milhões e 2015 iniciou com 70 milhões se considerar os dois, no entanto, se comparado com a 
prestação de contas com dezembro esta inferior. Explicou também que alem dos saldos financeiros, receberam 
transferências municipais e parcelas do governo federal relativas às obras das unidades. Comunicou também, que com 
a previsão de 2015 será de um milhão duzentos e esse ano será menor que o de 2014. Presidente Marco Venicio 
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reiterou que o que foi comunicado ao conselho que houve um corte de 9 milhões do ano de 2014. Subsecretária do 
Fundo Municipal Vilma disse que deduzindo o as despesas, somando os repasses e os saldos financeiros o 
orçamento será elevado em mais de 8 milhões. Presidente Marco Venicio solicitou que a Vilma entregasse um 
memorando com todas as informações que foram esclarecidas na reunião. Seguiu para o 5 (quinto) item de pauta 
Convocação do Setor de Regulação para esclarecimentos ao pleno do Conselho, referente ao funcionamento do setor, 
Ana Paula explicou o funcionamento consiste em marcação de consultas, cirurgias e exames de baixa, média e alta 
complexidade de segunda a sexta das 07:00 às 17:00. Conselheiro Josué perguntou como é feito a regulagem, e 
usou como exemplo um exame laboratorial, por exemplo, de sangue. Ana Paula respondeu que o paciente procura a 
regulagem com os devidos documentos, e de lá se encaminha para o laboratório, e que esse procedimento é de 
responsabilidade do Rafael. Conselheiro Josué perguntou como seria uma consulta de ortopedia na CEMOQ. Ana 
Paula respondeu que o paciente vai ao médico, solicita a autorização vai à regulação e lá é encaminhado a CEMOQ. 
Conselheira Teresa perguntou se são “dois pesos duas medidas” para cada conveniada paciente, pois ela se passou 
por paciente com problema ortopédico e encaminharam ela ao CETHID, no setor de regulação, enfrentou uma fila, 
quando chegou ao balcão pediram o papel do médico, e depois tem que ter a mesma papelada na CEMOQ , e isso 
para uma pessoa com dificuldade de mobilidade. Questionou se na CEMOQ não teria o numero do cartão do SUS. 
Presidente Marco Venicio explica que o conselho veio recebendo reclamações referentes a isso, e fomos a CEMOQ 
e a Teresa se passou por paciente, que como qualquer um foi encaminhado ao CETHID, de lá teve que ir ao CEMOQ 
para realizar a consulta. Depois com o pedido de exame de raio x na mão voltou ao CETHID para ter a autorização 
para realizar o exame na CEMOQ e só depois disso conseguir concluir o exame para depois ainda ter que pegar uma 
autorização no CETHID para marcar uma consulta com o médico para olhar o exame. Quando questionado o dono da 
CEMOQ se esse procedimento era idéia dele ele, afirmou que não. E pergunto o pôr que disso, já que em outras 
credenciadas não ocorre o mesmo, e deixou claro que repudia esse tipo de burocracia. Observou ainda que o CETHID 
ficasse longe do centro de Queimados, dificultando pessoas que tenham dificuldade de locomoção e que fere os 
princípios do SUS. Rafael do Setor das Contas Médicas justificou dizendo que não há mais penalização do paciente, 
porque hoje no CETHID ele aguarda sentado com ar condicionado, que o próprio sai com tudo agendado. Enfatizou 
também que se trata de um processo e que em virtude de não estar totalmente informatizado e de os prestadores 
estarem se adequando, não melhorou ainda. Colocou como exemplo a casa da mulher que já esta no sistema e que lá 
é ambulatório como a CEMOQ, não pronto atendimento. Com Exceção se chegar uma torção ou fratura eles estão 
autorizados a prestar atendimento, limitado, e encaminhar para outro lugar. Mas os provenientes das unidades são 
regulados normalmente e não há tratamento diferenciado. Conselheira Regina ressaltou que faz tratamento na 
CEMOQ e que já viu vários pacientes incapacitado de ir a CEMOQ, e alegou que quando precisasse de consulta teria 
que ir ao CETHID marcar, mas se fosse depois das 16 horas não poderia ter atendimento, eu nunca me identifico como 
sendo do conselho. Conselheiro Devanir falou que sua esposa tem um exame para fazer (vídeo esteroscopia), e tem 
que ser regula município e pelo estado, e foi informado que pode durar até 1 ano. Declarou também que para ele a 
CEMOQ é o pior prestador do município, completou falando que o setor de fisioterapia é uma piada. Ana Paula 
explicou que esse exame só é realizado no hospital da mulher ou no hospital de Ipanema, que não demora 1 ano, que 
70% vai pro Rio e 30% pra Baixada. Que é muito difícil, por que se colocar no sistema, regula pelo estado e é 
encaminhado pro Hospital da Mulher, que o aparelho esta quebrado, e não estava regulando. Então em toda reunião é 
colocado extra-pauta, esteroscopia, pré natal de alto risco e ginecologia pela dificuldade apresentada. Conselheira 
Penha disse que esteve no setor da regulação e estava cobrando a questão da publicidade, foi até uma proposta do 
Iris em relação a Top Trauma que os usuários estão passava a noite lá, pois quando sabem que está escasso o 
serviço, eles dormem na fila, pois não estão acreditando na gestão. E isso é um resgate que a gestão tem que fazer e 
que a gestão pública de saúde esta com a população pensante, que o que parece é que quer fazer sem perguntar. E 
para isso existe enquete, estatística, pesquisa, os técnicos irem a clinica e que tudo que esta sendo feito seja 
divulgada, para que os usuários saibam e utilizem. Lembrou que os prestadores devem que ser honestos e quer mais 
publicidade pra saúde. Por que se der satisfação ao contribuinte ele se sente mais seguro e respeitado. Citou que há 
um tempo uma unidade foi proibida de fazer um determinado procedimento por que não era faturado, até que morreu 
gente. A partir daí tomaram providência. E que cabe a gestão controlar o atendimento, fazer auditoria. Rafael disse que 
estão tomando todo cuidado, chamado prestadores um por um, mas é imprescindível que aja transparência, por isso 
justificando o procedimento. E que não vai ser de um dia para o outro, pois demora as mudanças. Conselheira Penha 
retrucou falando que não é pra ninguém dormir na fila, deveria ser dado autonomia aos prestadores para que, aquele 
que não for emergência, seja atendido mais rápido. Secretária Fátima confirmou dizendo que ligou pra Top Trauma 
pedindo pra atender uma paciente em emergência e a atendente disse que só com a autorização da Janequele, e com 
a devida papelada, e concordou com a posição, que tem que estar regulado e carimbado. Que sempre trabalhou na 
rede pública, e que sempre foi assim, que Queimados que não tinha essa cultura. E que graças a Deus esta 
conseguindo realizar tanto consulta como exames. Rafael completou que esse sistema vai possibilitar que o ESF tenha 
internet que já agende menos o de alta complexidade (ressonância, TC e outros), mas exame de sangue consulta com 
ortopedista, isso sim. Munícipe Iris disse que regular é preciso, não tem jeito. Que ele mesmo antigamente ir à Nova 
Iguaçu. Ressaltou que o problema é que o setor de regulação esta no CETHID, e que a população é carente e citou 
como exemplo a pessoa que mora no Roncador gasta 12 reais para ir até lá, que tem que resolver a mobilidade. Por 
que uma pessoa idosa ou impossibilitada tanto física como monetariamente, não consegue. Outra situação que ele 
expôs foi sobre a internet que cai, que tem que resolver isso. Conselheiro Josué reforçou que primeiro é o problema a 
ser resolvido é a mudança do local, depois citou o percentual de emergência, questionou o Rafael se tem a estatística 
de atendimento para saber qual a melhor ação. Falou que tem que ter dados, que o melhor modo é inserir na 
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regionalização. O que ele observou também que quando uma pessoa precisa realizar um exame, ele precisa ter em 
mãos os documentos, que deixa na regulação, e que quando se apresenta pra fazer o exame ele tem que apresentar a 
cópia de todos novamente. Ana Paula corrigiu que não precisava só se fosse para outro exame. Secretária Fátima 
justificou falando que a antiga regulação era “desumano”. Citou que alugar também não seria a solução, pois já tem 
vários imóveis alugados, não teria dinheiro. A solução seria transferir para o prédio novo que esta em construção, que 
inauguraria em maio, onde era o prédio da fazenda, vai ser a regulação, farmácia e a Vigilância. Citou que além do 
prédio da prefeitura, se o governo continuar, vai construir também o prédio das secretarias de Saúde e de Educação. 
Declarou que algumas unidades já estão sendo informatizadas, e que alguns administradores, como o da Fazendinha e 
do Santo Expedito, recolhem o pedido de exame dos pacientes, colocam numa pasta, levam a regulação, entregam a 
Ana Paula e depois levam de volta pra facilitar o acesso do contribuinte. Conselheira Silvane disse que não esta 
discutindo a não regulação, e que esta tendo uma resistência para entender o que se esta propondo, temos 
entendimento que a estrutura anterior estava ruim, desumano, um local pequeno. O que esta se debatendo é que seja 
facilitado e divulgado. Conselheira Penha ressaltou que não é questão de bom senso, que tudo tem que ter 
documento e protocolo, porque vale o que está escrito. O que esta se discutindo é a garantia ao acesso e que se esta 
se fazendo saúde é com a população. Ninguém é contra ser regulado, mas em contra partida, nós temos que ver a 
questão do “se”. Por que se Queimados é carente, se um paciente vir a ter uma consulta, tem que pagar uma quantia 
simbólica? Então tem que estar pelo mecanismo, por que quando se quer tem o código, pode se colocar palavras que 
nem toda população vai entender, mas tem a documentação. E propôs ajuda para elaborar, mas a garantia ter que 
haver. Conselheira Catarina falou que tudo vai ficar na mesma. Citou que quando precisamos de algo, temos que ficar 
com o pires na mão de município em município, que esta andando pra trás, pois antigamente tinha o PA, que se 
quebrava um dedo era atendido na hora e os prestadores não têm culpa que Queimados não foi emancipado de fato. 
Declarou que o culpado é a gestão, e que não querem nada arbitrariamente. Perguntou quantos prestadores tem, 
resposta foi CEMOQ, Top Trauma, Laboratório, Hospital infantil, Casa da mulher, Nefro e Inque. Lembrou que 
Queimados tem muita secretaria, e com muitos subsecretários e muitos funcionários, e propôs colocar um funcionário 
em cada prestador. Que na UPA foi um paciente muito debilitado e não tinha ninguém pra coletar sangue, e que a 
culpa era do município por não ter uma emergência, tendo em vista que acabou o PA. Presidente Marco Venicio 
lembrou que (não sabe se foi na gestão da Secretária Fátima ou na do Ismael Lopes), todos os conselheiros 
receberam o projeto inicial para a contratualização das credenciadas e inclusive cada credenciada iria ter a comissão 
do POA ( Plano Operativo Assistencial), cobrou o resultado, e que não esta sendo discutido no conselho. E o que esta 
sendo discutido é a logística do usuário e não a posição da gestão. Comentou que teve um caso de um usuário, que foi 
na unidade básica foi passado um exame de sangue, foi ao CETHID com os documentos, foi negado, pois não era o 
seu nome no comprovante. Ele próprio pegou os documentos, foi ao CETHID e realmente foi o ocorrido. Conversou 
com a Ana Paula e disse que só sairia com o exame regulado. A mesma perguntou se não tinha nada no nome da 
pessoa, ele disse que até tinha, mas cadê a garantia de atendimento do usuário. E pensou que as pessoas que moram 
na Vila Central, nos lugares onde não a comprovante de residência. Ana Paula falou que a associação de moradores 
fornece. Secretária Fátima argumentou dizendo que, por exemplo, o Julio Barros, tem muitos exames guardados, que 
tem que entrar em contato com a pessoa não tem endereço. Presidente Marco Venicio disse que o que discutiu foi 
que o pessoal carente, vendo pelo lado dele, que não é atendido por esse detalhe fere o principio da universalidade do 
atendimento. Ana Paula comentou que atendeu uma pessoa que queria atendimento pra mãe que mora Nova Iguaçu, 
ela levou o comprovante da mãe e negaram o atendimento em Nova Iguaçu. Que tentam aqui proveniente de Nova 
Iguaçu, Japeri com comprovante de outro, alegando que mora com a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe o 
endereço, mas em virtude da necessidade da pessoa, até autorizam. Presidente Marco Venicio questionou a respeito 
dos contratos. Rafael respondeu que os contratos não foram totalmente finalizados, e que a procuradoria convocou os 
prestadores, pra que fosse assinado pra depois ser publicado e por esse motivo demandou a questão da regulação. 
Conselheira Penha observou que na clinica Top Trauma tem uns aparelhos que facilitaria para que os pacientes não 
tivessem que regular longe. E que todos sabem, hoje que tem um procedimento que só tem pra amigos e quando 
alguém precisa não tem. A especialidade em questão é reumatologia. Ana Paula afirmou que tem Dr. Jorge no 
sistema. Conselheira Penha disse que observou a questão do medicamento que foi comprado, que está certo, mas 
encontrasse guardado e todos sabem onde esta, portanto é faturado. Mas o caso de regulação de consulta e exames é 
outro, pois alguns procedimentos têm na rede, mas não é divulgado, sendo assim não é utilizado. Não sendo utilizado 
não é faturado. Rafael se defende falando que é bem regulado, que tem vaga. Secretária Fátima disse que quando 
não tem, é regulado pra outro lugar. Conselheiro Devanir disse que levou um tombo, e teve um problema na coluna e 
que sabe de uma clinica tem um aparelho de Tomografia comprado, mas ainda não foi autorizado o exame pela 
regulação. Paulo Santinon convidou a todos conhecer o aparelho de TC nova, citou que pediu o credenciamento, para 
poder atender o mais rápido possível. Presidente Marco Venicio disse que é bom ter mais de uma opção de escolha 
para o usuário, sugeriu que marcasse uma reunião, lembra que esta se discutindo saúde, que cada minuto é 
importante, que vidas necessitam disso.  Conselheira Amanda disse que estão na contra mão, pois precisa saber a 
demanda antes de aprovar a questão da Tomografia. Conselheira Penha disse que demanda já tem, cabe a saúde 
viabilizar o acesso dessa demanda ao exame. Presidente Marco Venicio disse que o prestador informou o interesse 
dia 26 de março e perguntou se a secretaria solicitou as informações do prestador. Secretária Fátima comunicou que 
existe um processo de um prestador que tem um tomógrafo, quando o Cadu e o Paulo Santinon, eu disse que sempre 
seria válido ter mais de um. Mas devido um processo federal que a qualquer momento pode acabar com outro 
prestador, e ela teme ficar sem nenhum. Presidente Marco Venicio encaminhou para votação para reunião 
extraordinária para aprovar a tomografia, ficou decidido dia 21 de Maio de 2015. Seguiu para o 6 (sexto) item de 
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pauta Apresentação, Avaliação e Posteriormente Aprovação do Relatório do SARGSUS do Ano de 2014, Presidente 
Marco Venicio comunicou que os conselheiros pediram vista e foi retirado de pauta. Seguiu para o 7 ( sétimo) item 
de pauta Apresentação, Avaliação e Posteriormente Aprovação do PAS (Programação Anual de Saúde) de 2015 e o 8( 
oitavo) item de pauta Atualização das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, 
foram retirados de pauta por falta de quórum e ficou aprovado por todos na reunião para tratarem os assuntos dia 28 
de Maio de 2015. Seguiu para o 9 ( nono) item de pauta Definição da Comissão Organizadora para a Realização da 
Plenária Ampliada de Saúde do Município de Queimados, Presidente Marco Venicio foi proposto uma votação entre 
plenária ampliada e conferência, foi aprovada plenária ampliada. Conselheira Catarina discordou. A Comissão 
Organizadora ficou composta por Marco Venicio dos Santos, Tereza Maria Ferreira Barbosa, Valdisia Catarina Ribeiro 
de Melo pelo o Segmento de Usuários, Nice Maria Pinheiro Cordovil da Silva pelo Segmento Profissional de Saúde, 
Amanda Morais dos Santos e Paula Ribeiro Menezes pelo o Segmento Gestor. Sem mais a tratar, encerrou-se a 
reunião às vinte e uma horas e vinte e oito minutos, sendo esta ata lavrada e assinada por Marco Venicio dos Santos 
Presidente do Conselho e Valquíria da Silva Chagas Agente Administrativa. 

Marco Venicio dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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