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Atos do Prefeito 

 

O Prefeito Municipal de Queimados no uso de suas atribuições legais    

RESOLVE: 

 

PORTARIA Nº132/2016. Designar a servidora FABÍOLA DA SILVA ARAUJO, matrícula nº. 12.495/01 como Tomadora 
de Adiantamento, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. (Processo nº. 13.0128/16) 

 

PORTARIA Nº133/2016. EXONERAR o servidor DENILSON VIEIRA QUARESMA, matrícula nº 2832/01, do cargo de 
Agente de Defesa Civil, a contar de 04/03/2015. (Processo nº 4229/2015/27) 

 

MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
 

Despachos do Prefeito 

 
Processo: 7652/2014/24                                                                                                    
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal do Ambiente - SEMAM, às fls. 09, julgo 
procedente o Auto de Infração nº 0022/2014, fixando a penalidade, por infringir o artigo 23, Inciso II da Lei nº 950/99, 
referente à empresa Gardel Turismo Ltda. 

Queimados, 24 de fevereiro de 2016. 
Processo: 11047/2014/10        
Autuado: NICOL NILOPOLITANA CONSTRUÇÕES LTDA 
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Urbanismo, às fls. 06, julgo procedente o Auto 
de Infração sob o nº. 021/EP/2014, aplicados a empresa NICOL – NILOPOLITANA CONSTRUÇÃO LTDA, fixando a 
penalidade por infringir aos ditames do art. 79, do Código de Posturas, sendo certo de que a infratora é reincidente na 
forma do artigo 289 da Lei Complementar Municipal n.º 007/1999, com fulcro nos artigos 157 e 164 do CTMQ. 

Queimados, 24 de fevereiro de 2016. 
Processo n.º 00630/2016/04 
Requerente: Secretaria Municipal de Obras – SEMOB. 
De acordo com o parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 41/44, e da Controladoria Geral do Município, às 
fls. 45/46, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do prazo de conclusão das obras de contenção de encostas no 
Morro da Caixa D’Água, por mais 180 dias, a contar de 1/3/2016, com fulcro no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666/93, 
sem ônus para a Administração. 

Queimados, 24 de fevereiro de 2016. 
Processo n.º 9704/2015/03                
De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município, às fls. 117/122, e da Controladoria Geral do 
Município, às fls. 129/132, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do prazo contratual de prestação de serviços de 
locação de multifuncionais, incluindo assistência técnica e peças, sem fornecimento de papel, por 12 (doze) meses, a 
contar de 03/03/2016. 
AUTORIZO a celebração de Termo Aditivo com a empresa CONNECT GLOBAL LTDA-EPP, CNPJ Nº 
18.367.537/0001-50, no valor mensal de R$ 79.831,00 (setenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais), nos termos 
do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

Queimados, 26 de fevereiro de 2016. 

MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito                                                                 

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 24/09/2015. 

Às dezessete horas e cinquenta e nove minutos do dia vinte e quatro do mês de setembro 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 Posteriormente Aprovação de 
Pauta; 2) Aprovação das Atas 05/02/2015 e 26/02/2015; 3) Solicitação do Termo de Cessão do Terreno onde se 
destina a guarda dos Patrimônios da SEMUS, com suas respectivas baixas; 4)Informação do Processo de 
Contratação de Firma de Segurança Armada e Desarmada; 5) Cópias dos últimos 4( quatro) processo de 
pagamento das Conveniadas: Top Trauma, Laboratório de Queimados e Nefro, bem como a convocação das 
Contas Médicas e Controle e Avaliação para as devidas explicações como está sendo feito os pagamentos as 
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citadas conveniadas, em razão de não estarem contratualizadas; 6) Renovação dos Contratos do RH da ESF; 7) 
Pendência da Reunião do dia 27/08/2015, apresentação, avaliação e parecer de Proposta de Normatização e 
estabelecimento de fluxo e protocolo para utilização de Transporte Sanitário para residentes de Queimados, 
bem com a relação da Frota antiga com seu número de Patrimônio e Placa e relação da nova frota com todos 
os requisitos: Locação, Aquisição e/ou doações; 8) Cópias dos Ofícios encaminhados para SEMUS com 
referência aos procedimentos e atendimentos realizados pelo o Hospital da Posse; 9) Informes e Assuntos 
Gerais. Presidente Marco Venicio fez a leitura da pauta e sendo aprovada por unanimidade pelos os conselheiros 
presentes. Seguiu para o 2 (segundo) item de pauta Aprovação das Atas 05/02/2015 e 26/02/2015,  

Seguiu para o 3 (terceiro) item de pauta Solicitação do Termo de Cessão do Terreno onde se destina a guarda dos 
Patrimônios da SEMUS, com suas respectivas baixas, tomou a palavra o Assessor Jurídico Ronildo respondeu o 
Memorando n° 0099, apresentando o termo de uso assinado pelo proprietário, de imóvel não residencial, sito a lote 1 
quadra 11 da rua libélulas, no bairro São Cristóvão, cedido gratuitamente para armazenamento de bens e materiais 
não perecíveis de propriedade da SEMUS. Atentou para a formalização do contrato de comodato, através do processo 
13.1074/14, porém seu proprietário recusou-se a assinar. Segue anexa a publicação da homologação e errata da 
contratação de segurança armada e desarmada, para atuação nas unidades de saúde em nome da empresa Angel’S 
Segurança e Vigilância LTDA. Outras informações constam no processo 13.0727/15, que se encontra na procuradoria 
geral do município. Conselheira Penha disse que se esta cedendo algo tem que ter um documento. E se tem um 
documento, tem que assinar. Perguntou por que não quis assinar. Ronildo respondeu que entregou o oficio assinado 
por Gildo Alves de Souza. Leu a declaração na qual diz que a Secretaria Municipal de Saúde assumiria as obrigações 
relacionadas ao consumo de energia elétrica e água do imóvel. E que afirma que o imóvel não estava sendo utilizado e 
o mesmo estava com receio que fosse invadido. Conselheiro Josué declarou que o cedente não é dono do terreno. 
Conselheira Paula disse que se não tem custo não tem porque não emprestar. Conselheira Catarina disse que já 
houve um caso na escola metodista. Que a prefeitura já pegou por comodato, construiu uma escola completa, e depois 
o pastor sucessor pediu de volta a mesma, gerando prejuízo ao erário público. Subsecretária Rosane disse que já 
existe um galpão no local, que não vai ser construído nada e o material que lá se encontra, será leiloado. Aproveitou 
para justificar a ausência da Secretária Fátima que se encontra impossibilitada de ir devido a uma lesão no pé. Seguiu 
para o 4 (quarto) item de pauta Informação do Processo de Contratação de Firma de Segurança Armada e 
Desarmada, Assessor Jurídico Ronildo disse que o processo foi homologado, no valor mensal de R$ 222.523,94. 
Valor total anual de R$ 2.670.287,28. Referente à primeira utilização com registro de preço, no nome da empresa 
Angel’s Seguradora e Vigilância Ltda., que através do decreto 815/08, permite que outras secretarias peguem “carona” 
na licitação. Disse que apenas analisou e apresentou, o mérito da contratação é dos gestores. Ronildo lembrou que 
estão presentes a subsecretária geral e a responsável pelo fundo municipal que podem responder qualquer dúvida. 
Conselheira Paula alertou para o fato de não ter detalhado no documento a quantidade de pessoas. Conselheiro 
Josué alertou para o fato de ser registro de preço, quando deveria segundo ele ser licitação direta. A segunda 
preocupação é que tem Secretaria de Segurança. Conselheira Penha disse que foi assinado pela Secretária dia 10 de 
Setembro, que deveria ter passado pelo conselho. Reclamou que o conselho não é informado, que é um órgão 
fiscalizador e deliberativo e leva “pernada”. Que tem que ficar atento, e que o ideal iria ser pela secretaria municipal por 
inicio, e que tinha que ter uma parceria com o batalhão da área. E salientou que segunda-feira teve uma reunião com o 
prefeito, que foi abordado sete temas. E um dos temas foi esse, e o mesmo garantiu que foi por recursos próprios. Ela 
disse que mesmo sendo de recursos próprios é uma unidade de saúde e tinha que passar pelo conselho. Munícipe Iris 
disse se é fundo de saúde, o conselho de saúde é que fiscaliza o fundo, é mesmo dentro da fonte “00” tem que 
suplementar o tempo todo, tinha que ter passado no conselho sim, é gasto de saúde e não foi discutido e nem está na 
programação anual. E que se não fizer as coisas direito, correm o risco de ter as contas não aprovadas. Conselheira 
Paula disse que tem um déficit de 116 vigias e lembrou que a cidade esta em um momento delicado na questão de 
segurança, que não tem dinheiro para custear. Que apesar de ser “governo” é a favor da “governabilidade” e que 
discorda de coisas feitas anteriormente. Conselheiro Devanir questionou sobre quem a quem será subordinada a 
empresa de segurança. A secretaria de saúde ou de segurança. Questionou também processo licitatório. 
Subsecretária Rosane respondeu que as atividades de segurança, cozinheiro, copeiro, auxiliar de serviços gerais não 
terá concurso e sim contrato. Relatou também que se precisa muito, pois estão roubando material e patrimônio. Que 
será registro de preço. E que cada secretaria irá arcar com o seu prejuízo. Explicou que teve erro devido à pressa com 
que foi elaborado em virtude da necessidade de urgência. Munícipe Iris disse que tem que esperar o processo chegar 
ao conselho pra ver outro desdobramento. Conselheira Penha disse que se depender dela todas as contas serão 
reprovadas. Porque se tivesse uma desculpa plausível para o erro e atraso, como uma catástrofe aceitaria, mas era 
“pra ontem”. Mas como é uma coisa que dava pra ser planejar, e que se mandasse um documento para o conselho ter 
ciência do atraso. Que às vezes tem muitos conselheiros tentando fazer controle social no mês do que funcionário 
trabalhando. Falando mesmo que o conselho aprove, ela será contra, pois tem custo de funcionários de 4 milhões e 
eram por não passar o documento para o conselho, ela não pode aprovar. Seguiu para o 5 (quinto) item de pauta 
Cópias dos últimos 4( quatro) processo de pagamento das Conveniadas: Top Trauma, Laboratório de Queimados e 
Nefro, bem como a convocação das Contas Médicas e Controle e Avaliação para as devidas explicações como está 
sendo feito os pagamentos as citadas conveniadas, em razão de não estarem contratualizadas, Subsecretaria do 
Fundo Municipal Vilma disse que trouxe os 4 últimos processos das prestadoras, como estão vendo são enormes e 
estou a disposição do conselho para analisar hoje ou marcar um outro dia. Conselheiro Josué disse que tem que 
rever o processo de capa a capa. Foi motivado esse pedido por que as conveniadas são todas reguladas e nós falaram 
que essas conveniadas não estão contratualizadas, como se paga então, que impossibilita uma nota de empenho. 
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Munícipe Iris disse que precisa de uns 3 ou 4 dias para analisar direito. Conselheira Devanir fez uma proposta de 
analisar os 4 últimos processos de todas as prestadoras. Presidente Marco Venicio em regime de votação de analisar 
os últimos 4 pagamentos de todas as credenciadas, sendo aprovada e com abstenção dos conselheiros Rafael e 
Paula. Seguiu para o 6 (sexto) item de pauta Renovação dos Contratos do RH da ESF,Socorro explicou que os 
contratos do RH da SEMUS foram renovados devido à saída da captar, por 3 meses por causa do concurso estava 
previsto para junho e foi realizado. Porém, como não tinha sido concluído, resolveram renovar o contrato por mais 3 
meses, pois não poderia parar as unidades. Logo que for homologado, serão dispensados os contratos. Conselheira 
Penha alegou que mais uma vez a administração não tinha uma previsão. Mesmo que ocorresse há um mês atrás, já 
saberiam que não daria tempo. Perguntou como a gestão não consegue prever.  Diz que tem uma proposta ousada, 
que é reunir a gestão e os conselheiros e mostrar qual o real papel do conselho. Pediu desculpa se a pessoa que esta 
aqui pela a primeira vez vai ficar com uma má impressão, mas comunicou que tudo tem que passar pelo conselho, se 
não tiver conselho de saúde, não tem verba. Declarou também que poucos presentes fazem o trabalho com dedicação, 
e que esta cansada de ser passada pra trás, de tomar 'pernada' e 'bolada'. Que muitos estão presentes obrigados, por 
que são da gestão. Disse que muitos não se dedicam, e que nem trabalham o que tem que trabalhar e em 
contrapartida outros trabalham muito e recebem pouco, e que quantos alguns ganham pra somente passar o cartão. 
Na época do Azair Ramos não ocorria isso, a falta de respeito com o conselho. Disse que hoje o conselho é visto como 
inimigo, não como co-gestor. Disse que é um órgão para incentivar, apoiar e ver onde a gestão não consegue ver em 
prol da população. Falou que muitos do segmento usuário e profissional não estão presente. Propôs a Rosane a 
chamar a gestão para se reunir num final de semana, por que durante o expediente é fácil, para ler a legislação para de 
uma vez por todas entender. Que se não resolver o impasse, o conselho irá adotar outra postura, e não é levar ao 
ministério público, e sim não aprovar mais nada. Aproveitou para lembrar que não aceitarão mais desculpas. 
Subsecretária Rosane disse que quando foi feito o contrato, o procurador achava que conseguiriam fazer o concurso 
em 3 meses, porém sabias se que seria impossível, e mesmo alertado, colocou o contrato para 3 meses, e disse que 
terá que prorrogar por 3 meses até finalizar o concurso. Declarou que as pessoas são as mesmas, e que torcem para 
que as pessoas passem no concurso, pois são excelentes profissionais. Reclamou do prazo que é muito curto, e do 
custo do processo. Conselheiro Josué observou que o concurso não passou por apreciação do conselho e citou a 
inconstitucionalidade de exigirem que o agente seja local. Concordou com tudo que a Penha disse. Conselheira Paula 
disse que essa prática não só municipal, é estadual e federal também. Que o governo deveria ter a humildade de ouvir 
e entender, que ninguém vai votar contra, mas precisa ser correto. Concordou com Penha que se discute os mesmos 
erros e perdendo tempo, que parece jogo de gato e rato, que fica preso na mesmice, na arrogância e na falta de 
respeito. Concluiu dizendo que estão ali para melhorar a saúde essa é o objetivo de todos os presentes. Munícipe Iris 
disse que as pessoas têm que ser capacitadas. Subsecretária Rosane disse que isso já esta pré estabelecido, 
respondeu ao Josué que pra agente de saúde tem que ser local por que tem que conhecer a região e que está no 
edital. Munícipe Iris questionou o prazo para exercer a função. Subsecretária Rosane disse que não sabe se vão 
trabalhar daqui a 6 meses, por que tem a convocação, exame médico, apresentação de documentos e ainda tem 30 
dias pra tomar posse. Disse que de repente no introdutório alguns sejam reprovados, gerando o chamado de mais um, 
que terá mais 30 dias pra se apresentar. Presidente Marco Venicio disse que às vezes passa na cabeça das pessoas 
porque que o conselho tem que saber de tudo, concordou com a Penha, é um órgão deliberativo, e nenhum 
conselheiro é assalariado. Segundo os nomes estão publicado no diário oficial do município, contudo ele é passível de 
ser processado criminalmente caso algum erro ocorra algum erro na frente. Socorro apresentou o decreto que 
oficializa a prorrogação e o ato com a relação nominal e carga horária e as lotações por pólo. DOQ 654 e DOQ 656. 
Apresentou também a questão dos médicos que um alegou que a carga horária estava incompatível com o que ele 
recebe e pediu para ser desligado, gerando assim vacância no contrato. Ato 119, DOQ 660 são os referidos 
documentos que especificam a contratação. Essa irá durar 1 mês e meio, tendo em vista que precisará futuramente 
contratar 5 médicos, que irá gerar novo contrato. Foi previsto um impacto orçamentário anteriormente para a 
contratação de 13 médicos, mas já que não utilizariam tantos, foram estabelecidos apenas os que realmente precisam. 
Processo 13.1230/15, assim que liberar irá apresentar ao conselho, tem duração de seis meses assim como estão 
fazendo agora até que seja preenchido por concurso. Seguiu para o 7 (sétimo) item de pauta Pendência da Reunião 
do dia 27/08/2015, apresentação, avaliação e parecer de Proposta de Normatização e estabelecimento de fluxo e 
protocolo para utilização de Transporte Sanitário para residentes de Queimados, bem com a relação da Frota antiga 
com seu número de Patrimônio e Placa e relação da nova frota com todos os requisitos: Locação, Aquisição e/ou 
doações, Fábio apresentou Dona Maria, dona das vans. Comunicou que todas as viaturas estão na porta do conselho, 
disse que vai apresentar os documentos, os pacientes dentro do programa. Pediu para dispensar os motoristas para 
sair, pois ainda tem que trabalhar. Conselheira Paula disse se todas eram dela, Fábio disse que ela tem uma 
empresa e o Avelar tem outra e se uniram. Comunicou que atualmente tem 4 vans. Van número 01, usada para levar 
pessoas pro Hospital Municipal, van número 02 utilizada para levar pacientes para o Hospital da Lagoa e ABBR. Van 
número 03, também atende Hospitais na parte da tarde, pois não da para atender de madrugada. Van número 04 
destinasse a assistir as pessoas em Queimados. Todas com relação de nome, telefone e endereço dos respectivos 
pacientes. Carros são 5 locados, nas mesmas condições das vans. Conselheira Paula questionou se eram para 
pacientes ou serviços internos. Fábio respondeu que um atende o gabinete, outro pra secretária, outro posto de saúde 
e conselho de saúde, os outros pacientes que não pode se locomover. Uma van fica somente na cidade. Que 
transportam mais de 300 pessoas. Citou que às vezes o paciente vai ao médico e ele passa um exame. Pede a ele, 
que tem que recolocar. E essa pratica apesar de bem intencionada, gera duvidas se não estão arrumando desculpa 
para gastar combustível. Que, além disso, ele tem que cuidar da temperatura dos medicamentos, que não é toda van 
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que pode ir a qualquer lugar por causa de placa. Ambulância tem duas. Observou que se trata de um resumo 
explicativo, se precisar de algo mais detalhado, ele fornecerá. Comentou sobre a polêmica do paciente que levam para 
a escola. Explicou que se trata de um paciente com hepatite e que realmente levam pra vários lugares. Disse que é um 
paciente, necessita de atenção especial e tem autorização para isso. Conselheira Penha disse que o que ele 
apresentou foi o que pediram no passado. E que o conselho realmente tem que saber o que se passa, quantas viaturas 
tem, foto do estado delas, documentos, quantas comprou. Declarou que mecânicos falaram que só precisava de 
ferramentas e peça para consertar. Concordou com Fábio quando ele disse que às vezes é confundido com outros 
Fábios, que tinham vans agregadas, porém se tivesse mais transparência isso não ocorreria. Falou também que tudo 
que chega ao conselho, mas tem coisas que não levam em conta, por que não procede. E que não são levianos, se 
fossem daria ouvidos ao que dizem. Reclamou sobre os motoristas que somente circulam em Queimados, se é 
motorista tem que ir a todos os lugares. Explicou também que tem motorista que eles falam uma coisa e passam para o 
Fábio distorcido. Lembrou que quando o conselho tem que comunicar algo o faz diretamente. Comentou que passaram 
que tem uma viatura para consertar precisa de uma peça de R$600,00. Na segunda quando foram questionar os 
carros, o prefeito disse que teria que comprar do bolso dele. Ela falou que fizesse. Por que estão ai para construir, e 
que só querem saúde de qualidade. Concluiu que precisa saber o numero de motoristas e que eles tem que ir a 
qualquer lugar. Disse também que quando tem motorista não tem carro quando tem carro não tem motorista. Vão 
analisar o material com cuidado e declararam que de repente ele esta fazendo um ótimo trabalho e eles estão com a 
visão errada da situação. Citou que às vezes o poder dele pode estar limitado, e se verem que ele esta se 
empenhando, vão ajudar pedindo pro prefeito e até ao governador. Fábio explicou que tem o fator da habilitação, tendo 
em vista que alguns são categoria B e outros D. Que ele não pode colocar para dirigir qualquer carro, não pelo 
profissional, mas pela habilitação. E que alguns contestam isso, se prevalecendo de ser indicados ou amigos de uns ou 
outros. Mas ele recusa entendendo que a responsabilidade se ocorrer algo é dele. Disse que deveria vir mais vezes na 
reunião, mas tem muita coisa a fazer. Conselheira Paula disse me falaram que o Fábio abastece o carro dele e não 
pagar. Fábio disse que não abastece o carro dele no mesmo posto que as viaturas pra não houver problemas com mal 
entendido. Conselheira Paula questionou a falta de carros e quantos estão sendo utilizados. Fábio lembrou que não 
trouxe dados sobre os carros em leilão que estão em um terreno disponibilizado pela SEMAD e que tem a relação. 
Conselheiro Josué questão de ordem citou que isso era motivo de desdobramento e não agora na reunião que iria 
tomar muito tempo. Fábio alegou que tem muita gente precisando, que a fila é imensa, e que só sai da relação de 
transporte quando tem alta. Munícipe Iris disse pelo que entende o Fábio está acumulando trabalho exercendo duas 
funções, lembrou que a frota está sucateada e que a grande demanda que preocupa. Disse que na opinião dele é 
preferível comprar a alugar. Porque na questão do custo é muito melhor. Citou também o caso do INTO que aloca, mas 
com motorista, gasolina e tudo incluído. Disse que da forma como o município aloca, assumindo combustível, folha de 
pagamento e tornando muito oneroso. Comentou que presenciou um fato em que o carro foi abordado pela polícia e 
estava irregular, o vidro esta quebrado e o DPVAT estava atrasado desde 2012. Presidente Marco Venicio disse que 
tem motorista que fala mal do conselho para o Fábio e vice e versa. Citou o motorista Flávio do qual já teve 
desentendimento, que não respeita sinal, passa em velocidade no quebra-mola, age com má vontade e desobedece 
ordens. Fábio disse que duvida que ele chegue ao setor e diga pra ele que não vai que esses motoristas querem isso 
justamente isso, colocar os dois lados em confronto. Disse que esta feliz por que agora esta conseguindo suprir a 
necessidade do conselho. E sobre a Proposta de Normatização e estabelecimento de fluxo e protocolo para utilização 
de Transporte Sanitário foi feito as adequações que solicitaram. Assistente Social Aparecida disse que fizemos 
algumas correções, referente à perda da vaga colocamos para ser reavaliado. Fábio salientou que o paciente terá 
atendimento sempre. Se ocorrer um problema mais grave, recorrerá à delegacia, mas o paciente não ficará sem o 
devido beneficio. Conselheira Penha disse que ficaram de ver a questão do número 144. Por que a demanda que 
manda para Paraíba do Sul que quando colocam 144 fica feio colocar, tem que ser avaliado. Aparecida explicou que 
na verdade foi feito uma média de vezes que a pessoa vai ao local e chegaram ao número de 144, então para controle 
se colocou esse limite. Conselheira Penha lembrou que estão falando de gestão pública e que Lizomar vai 3 vezes 
por semana lá. E que sobra 141 vezes. Que precisa colocar o numero real. Citou que na ABBR, vão 23 pessoas, 144 
vezes total de 3.312. Fábio disse que o controle é mais bem feito por outro documento apresentado. Conselheira 
Penha disse que tem tudo detalhado. Fábio disse que não tem a gerencia de motoristas. Conselheira Penha disse 
que o conselho tem. Disse também que como moradora, quer que o custo beneficie da utilização dos veículos seja 
otimizada. Relatou também o problema com as horas de trabalho dos motoristas, que até processo já inventaram, que 
levou ao ministério público. Disse que hoje é muito melhor ter uma frota própria do que pagar a Terceiros pela 
utilização dos carros mais o combustível. Questionou quantos motoristas estatutários tem que tem muitos motoristas 
que não querem nada em contrapartida tem ótimos motoristas como o Rangel. Presidente Marco Venicio agradeceu 
apresentação, e o setor vai ser reunir com a comissão para não ter que apresentar novamente. Seguiu para o 8 ( 
oitavo) item de pauta Cópias dos Ofícios encaminhados para SEMUS com referência aos procedimentos e 
atendimentos realizados pelo o Hospital da Posse, Subsecretária Betania disse que não poderá apresentar as cópias, 
pois a copiadora passou o dia todo fazendo relatório, mas prometeu assim que possível enviar. Explicou que o 
questionamento era a retirado dos pacientes de pós-operatório para os leitos de retaguarda. Disse que foi acordado foi 
que, diante de um fluxo apresentado, por que foi apresentado por eles não era pós operatório, era ambulatorial, que da 
entrada pela porta de emergência e depois eles querem que o município absorva na rede. E que um fluxo por mês e 
bairro foi apresentado e a partir disso vai ser encaminhado pro NIR. Subsecretária Rosane disse que fizeram um 
levantamento, que se encontra nas mãos do Rafael, de quanto internou nos últimos doze meses e de quanto tem de 
PPI, chegando à conclusão que tem mais dinheiro de PPI do que internou. Fechou dizendo que o objetivo é quando a 
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maternidade estiver pronta, terá alguns leitos de retaguarda. Rafael disse que fez o levantamento tem de recurso são 
de 335.000 mil reais e atendeu 307.000 mil reais. Comunicou que o recurso dado a posse foi de 1.500.000 mês, na 
Mariana Bulhões assim como o CETHID. Janequele disse que lá recebe muitos recursos, atendendo ou não os 
munícipes. Então concluísse que receber eles recebem, se pouco ou muito, não cabe a nós discutir isso. Trata-se de 
um hospital regional e por isso os recursos são muitos. Porém o grande problema é o numero de leitos, mas é uma 
inverdade dizer que o município não paga. Conselheira Paula disse que se é regional tem que atender, e que ela já 
teve caso de não atender na Posse. Perguntou se cabe ao conselho de Queimados alguma interferência no caso. 
Janequele disse que por se tratar de um hospital de emergência, pode alegar que naquele dia não tinha vaga. 
Munícipe Iris disse que no passado teve uma discussão sobre isso, que quando vai pactuar, ele pactua em nome da 
região. Que é muito fácil criticar o controle social. Lembrou que o conselho tem que ficar antenado, para não carregar 
ninguém nas costas. Janequele disse que teve uma feira em queimados com a Dra. Monique Fraga, ela disse pra 
fazer uma planilha de custo pra ver se bate, e não batia causando uma frustração. Citou que tem que ter uma expertise 
muito grande pra brigar pelo município, por que sempre houve que não tem recurso, porém tem 1.500.000 mês pra 
uma maternidade que não tem nem a metade de leito que a Bom Pastor tinha. Um contrato de 4 milhões com o 
Hospital da Mãe de Mesquita. Mesquita é 3 mil reais por leito, enquanto em Queimados é 500,00 reais e isso causa 
indignação. Disse que o conselho tem mesmo que estar à frente, senão “engolem mosca”. Citou que o conselheiro do 
TCE enxerga é que Nova Iguaçu é o grande algoz da Baixada, por que mostra uma auto-suficiência que não existe , 
recebendo assim muito recurso, por que omite informações. Conselheira Penha disse que ser conselheiro não é 
repetir o que foi dito, e que fica enraivecida quando as pessoas ficam distraídas diante de tal fato. Mostrou o oficio da 
CIB de 21/02/2013, do qual Nova Iguaçu reclama a posse é um hospital regional que atende muitos municípios, 
precisando assim de recursos. Que se os conselheiros quiserem realmente fazer algo pelo município, podem ir lá, não 
só pra tirar foto. Correr atrás, por que quando toma “bola nas costas” da gestão, como na reunião anterior que se 
irritou. Disse que a gestão não instrumentaliza o conselho, que deixa de lado. Que poderiam abandonar o conselho e 
assumir o controle do controle, continuar a obter as informações, como um conselho comunitário sem a presença da 
gestão. Disse que jogaram na cara do Nilo que na hora de captar recursos é regional, na hora de atender não. E que 
ainda levou um jornal em que o prefeito Nelson Bornier falando que iria cobrar. Disse que garantiram que enviaram 
ofício pra secretária e que quer por escrito da gestão. E que quando dizem que vão fazer, fica até tarde da noite pra 
resolver. Disse também que precisa de mais empenho de alguns conselheiros para cobrar, participar. Munícipe Iris 
citou falou do Vasco Barcellos, que se fosse no passado Nova Iguaçu não ganharia. Por que a Posse tem problema de 
custeio por causa da folha. Pra resolver teria que detalhar e apresentar a conta. Seguiu para o 9 ( nono) item de 
pauta Informes e Assuntos Gerais, Presidente Marco Venicio informou que a Conferencia Estadual de Saúde será do 
dia 01 ao dia 04 de outubro, colocando Valquíria responsável para cadastrar os conselheiros para o transporte, sendo 
que tem que destacar 4 conselheiros para participar de uma plenária no dia 01, para eleição de coordenador de 
plenária titular e suplente, que representará o estado na Coordenação Nacional de Saúde. Candidataram-se Penha 
(segmento profissional), Iris e Teresa (segmento usuários), Paula (segmento gestor). Informou em nome da Secretária 
Fátima o convite a todos para apresentação do relatório de gestão dia 28 as 13: 30 hs  na Câmara de Vereadores. 
Comunicou o evento da saúde da mulher referente ao outubro rosa no dia 02/10 na Praça Nossa Senhora da 
Conceição. De 08:00 às 13:00 hs. Anunciou que foram liberados os valores custeio para capacitação no TCE do dia 
28/09 a 02/10. Pediu pra Valquíria pegar o nome dos conselheiros que tem que trazer a nota com o CNPJ. Comunicou 
que a partir da próxima reunião será restrito o acesso de pessoas a sala da administração, por motivos de 
documentações que lá se encontram e comprometimento com a reunião. Presidente Marco Venicio fez a leitura da 
“Carta em Defesa do SUS”. Conselheira Penha conclui dizendo que quando tem que estar “empoderado”, é por que 
nem sempre Penha e Iris vão estar. Por que quando Miguel, que tem pretensão de ser presidente do Conselho 
Estadual, enviou de ultima hora e de qualquer jeito e pediu a Valquíria para ajeitar e pegar as propostas, e teve que 
correr para Belford Roxo. Queimados foi o primeiro a entregar. Disse que estão com o péssimo hábito de mal terminou 
a reunião, precisava de conselheiros para elaborar o documento e não tinha mais conselheiros. Teve que ligar pra 
muitos às 21 horas e ir a cada um pegar assinatura, foi apresentar em Nova Iguaçu ela, Iris, Josué e Janaina somente. 
Ontem Iris foi até o local melhorar o documento, citou que esta saturada de carregar o município nas costas. Que 
quando ela cobra os conselheiros é pro bem de todos, por que é muito importante. Disse que fez uma reunião com o 
prefeito, com sete pautas, foi ela, Josué, Venicio e Lizomar. Por causa do tempo e por chegarem lá , e não saberem do 
que se trata, foram somente eles com pauta pré-definida. Amanda não foi chamada para preservá-la, pois é gestão. Foi 
perguntado sobre o hospital e a maternidade, o hospital ele responderia até o final do mês, e a maternidade até em 
fevereiro inaugura. Perguntou sobre o problema dos carros, ele disse que a prefeitura não tem dinheiro, por isso aluga. 
Os conselheiros não concordaram com o fato. Cobraram também a estrutura do conselho, os 258 reais que a gestão 
deve a ela. Foram pagos na ocasião 200. Questionaram também sobre a saída da secretária, ele disse que não sabe. 
Penha disse que tem nomes, entre eles o Francisco Virgílio, que já tinha experiência boa com a secretaria. Disse que a 
reunião foi proveitosa, que se as coisas fossem passada, não teria que ir lá. Presidente Marco Venicio lembrou que 
realmente não é atribuição do conselho indicar, porém os rumores do retorno de Ismael Lopes a secretaria, causa 
plena insatisfação aos presentes. E se o Conselho Nacional opinou sobre a suposta saída do ministro da saúde, o 
Conselho municipal pode opinar sim sobre as movimentações políticas. Conselheiro Devanir disse que 06:45 da 
manhã do dia anterior, o posto da pedreira tinha uma fila imensa e imagina a hora que o pessoal chegou. Presidente 
Marco Venicio disse que o problema da pedreira também foi discutido com o prefeito, ele garantiu que vai ter uma 
reunião exclusiva com a Secretária Fátima para resolver esses problemas. Comunicou que se formam grupos na 
pedreira para falar mal da gestão, e só dissolvem o grupo quando a Andrea chega. Conselheira Penha eu falei pra ele 



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. 761 - Sexta - feira, 26 de Fevereiro de 2016 - Ano 04 - Página 7 

 
ir pessoalmente à pedreira e ver, e já disse para a Secretária remanejar esses funcionários. Sem mais a tratar, 
encerrou-se a reunião às vinte e uma horas e quarenta e nove 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 

 

Atos do Presidente da Câmara Municipal de Queimados 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016 

04ª SESSÃO ORDINÁRIA 
Expediente 

 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 009/16 PROCESSO: 1239/2016 SENHA 114371 
AUTOR: VEREADOR CARECA  
ASSUNTO: “INDICA RECAPEAMENTO , PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO DA RUA AGULHAS 
NEGRAS NO BAIRRO VILA NASCENTE EM QUEIMADOS.” 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 010/16 PROCESSO: 1240/2016 SENHA 128202 
AUTOR: VEREADOR MORIE  
ASSUNTO: “INDICA PODA DE ÁRVORES NA RUA PROFESSOR SAMPAIO E MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA 
DE ILUMINAÇÃO.” 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 011/16 PROCESSO: 1241/2016 SENHA 816311 
AUTOR: VEREADOR MORIE  
ASSUNTO: “INDICA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. 
MOABI.” 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 012/16 PROCESSO: 1242/2016 SENHA 973877 
AUTOR: VEREADOR MORIE  
ASSUNTO: “INDICA RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, 
DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ÁGUAS, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OPERAÇÃO 
TAPA BURACOS NO JARDIM QUEIMADOS. 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 013/16 PROCESSO: 1243/2016 SENHA 394454 
AUTOR: VEREADOR MORIE  
ASSUNTO: “INDICA RETIRADA DE ENTULHO LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E 
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.” 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 014/16 PROCESSO: 1244/2016 SENHA 965936 
AUTOR: VEREADOR MORIE  
ASSUNTO: “INDICA RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, 
DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ÁGUAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO BAIRRO PONTE 
PRETA.” 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 015/16 PROCESSO: 1245/2016 SENHA 15597 
AUTOR: VEREADOR MORIE  
ASSUNTO: “INDICA RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, 
DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ÁGUAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO BAIRRO VILA 
TARUMÃ.” 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 016/16 PROCESSO: 1246/2016 SENHA 832250 
AUTOR: VEREADOR MORIE  
ASSUNTO: “INDICA RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, 
DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ÁGUAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS RUAS LUIZ PEREIRA 
DA SILVA, LIEGE, LUIZ CORREA, LICINIO CARDOSO, ANTÔNIO MIRANDA E AVEIRO, TODAS NO BAIRRO 
JARDIM CAMPO ALEGRE.” 
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INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 017/16 PROCESSO: 1248/2016 SENHA 586947 
AUTOR: VEREADOR MARQUINHO PACOTÃO  
ASSUNTO: “INDICA LIMPEZA DO RIO QUE CORTA O BAIRRO INCONFIDÊNCIA.” 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 018/16 PROCESSO: 11238/2016 SENHA 788457 
AUTOR: VEREADOR MARQUINHO PACOTÃO  
ASSUNTO: “INDICA LIMPEZA DOS BUEIROS NA AV. OLÍMPIA SILVA NO BAIRRO CAMPO DA BANHA.” 
 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 019/16 PROCESSO: 1249/2016 SENHA 68169 
AUTOR: VEREADOR MARQUINHO PACOTÃO  
ASSUNTO: “INDICA LIMPEZA DOS BUEIROS NA AV. TIRADENTES NO BAIRRO INCONFIDÊCIA.” 

 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: 020/16 PROCESSO: 1246/2016 SENHA 832250 
AUTOR: VEREADOR ANTONIO ALMEIDA  
ASSUNTO: INDICA SANEAMENTO,PAVIMENTAÇÃO E ASFALTO NA RUA GUILHERME WANCHENK E RUA 
MANOEL DE ASSIS NO BAIRRO FANCHEN PROX. AO 24º BPM                                                         
 
 
 
 

MILTON CAMPOS ANTONIO 
PRESIDENTE 

 
 
 


