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Atos do Prefeito
DECRETO N.° 1811/15, DE 23 DE MARÇO DE 2015.
“Declara de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel que menciona,
situado neste Município.”
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais,
D E C R E T A:
Art. 1° - Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, em caráter de urgência,
nos termos do art. 5º, letra “i” e art. 15 do Decreto Lei n.º 3.365/41 e art. 130 da Lei Orgânica deste Município, o imóvel
abaixo caracterizado, conforme processo administrativo nº 2110.2014.04:
a)

Lote nº 148, da Quadra A, da rua Manacá, medindo 15,00m de frente, 15,03m de fundos, onde confronta com
terras de Francisco Freire de Andrade ou sucessores, por 35,30m do lado direito, 36,10m do lado esquerdo,
confrontando a direita com o lote nº 149 e a esquerda com o lote nº 147, ambos dos transmitentes ou
sucessores, distantes 152,22m da curva de concordância formada com a Avenida Conde Aljezur, pelo lado
direito, com a área de 533,70m², situado na Vila São Francisco, em Queimados.

Art. 2º - A desapropriação objeto do presente decreto destina-se à abertura de via pública, cabendo à Procuradoria
Geral do Município adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento do presente decreto.

Art. 3º - As despesas com a execução deste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
PORTARIA N°186/15 . NOMEAR o senhor PHILIPE PIRES PEREIRA REIS, no cargo em comissão de Assessor Técnico,
CC2, SEMAM, a contar de 24/03/2015, no cargo antes ocupado pela servidora JACIRA APARECIDA CASTANHARO.
MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito

Despachos do Prefeito
Processo:10/0069/05
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Urbanismo, às fls. 66, julgo procedente o Auto de
Embargo/Infração Nº. 018/GCO/2014, fixando a penalidade, em relação ao artigo 157 e 164 do CTMQ, em nome da empresa
TNL PCS S/A.
Publique-se.
À SEMFAPLAN, para as providências cabíveis.
Queimados, 20 de março de 2015.
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MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito
Processo:10/0287/01
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Urbanismo, às fls. 150, julgo procedente o Auto de
Embargo/Infração Nº. 014/GCO/2014, fixando a penalidade, em relação ao artigo 157 e 164 do CTMQ, em nome da empresa
TNG PCS S/A.
Publique-se.
À SEMFAPLAN, para as providências cabíveis.
Queimados, 20 de março de 2015.
MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito
Processo nº. 4490/2014/05
AUTORIZO, na forma da Lei, a cessão com permuta da servidora HELOISA HELENA DAS GRAÇAS DUARTE, Professora II,
matrícula nº 1588/11, entre a servidora GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA BALTAR, Professora II, matrícula nº.
10/694.803-8, pelo período de 1 ano (doze meses), prorrogável, de acordo com (art. 2º, I da Lei 1117/12), e que a mesma
poderá ser suspensa a qualquer tempo (art. 7º da Lei 1117/12),para desempenhar suas atividades institucionais junto ao
Município de Nova Iguaçu.
Publique-se:
À SEMAD, com vistas ao DRH, para as devidas anotações.
Queimados, 20 de março de 2015.
MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito

Atos do Procurador Geral Município
ATO Nº 428/2015, DE 24 DE MARÇO DE 2015.
O Procurador Geral do Município de Queimados, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar a servidora LUCIENE CRISTINA MOURA, Assessora Técnica, matrícula nº 8495/61, para responder pelo
expediente da Coordenadoria de Execução Contratual, a contar de 20/03/2015 até 03/04/2015.
CARLOS EDUARDO AFONSO DE LIMA
Procurador Geral do Município
Matr. 4340/0
ATO N.º 429/2015, DE 24 DE MARÇO DE 2015.
O Procurador Geral do Município de Queimados, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Modificar, por necessidade de serviço, o período de férias anuais, relativas ao período aquisitivo de 2013/2014,
deferidas ao servidor Dr. DANIEL ANTONIO DA SILVA, matrícula nº. 5910/2, que foram fracionadas através do Ato nº
380/14, fixando o novo período de 20/03/2015 à 03/04/2015.
CARLOS EDUARDO AFONSO DE LIMA
Procurador Geral do Município
Matr. 4340/0

Atos do Conselho Municipal de Saúde
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no uso de suas atribuições, vem através deste solicitar a
V. Sª, que seja publicado em DOQ, a Reunião Ordinária que será realizada, no dia 26 de Março de 2015, às 17:00 horas,
na sede do Conselho Municipal de Saúde, Rua Mesquita, 74 - Centro - Queimados/ RJ, com a seguinte pauta:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Leitura e Aprovação de Pauta;
Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 11/06/2014;
Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 26/06/2014;
Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 07/01/2015;
Apresentação, Avaliação e Posteriormente da 2° P rorrogação Contratual do Contrato de Gestão da Associação de
Saúde Social Humanizada;
Apresentação pela Divisão Técnica de Tratamento fora do Domicilio – TFD, referente às ações realizadas pelo setor,
bem como apresentar sua frota;
Apresentação pelo Setor Técnico de Fiscalização Sanitária e Serviços de Interesse a Saúde;
Informes;
Assuntos Gerais
Marco Venicio dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 15/05/2014.
Às dezoito horas do dia quinze do mês de maio do ano dois mil e quatorze, iniciou a reunião extraordinária do Conselho
Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Rodrigo Auni Machado, Coordenador da Comissão Executiva do Conselho
Municipal de Saúde com a leitura da seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 13/02/2014.
2) Apresentação do Programa PAISM. 3) Reiteração da Convocação da reunião do dia 24/04/2014, para comparecer
um representante da Casa de Saúde Nova Bom Pastor, para esclarecimento do caso da Paciente Margarida de
Oliveira. 4) Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas do Relatório de Gestão do ano de 2013. 5) Atualização
de todas as Comissões Permanentes e Reestruturação do Conselho de Saúde de Queimados 6) Informes. Colocou
em regime de votação a pauta da reunião, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, conforme
constam assinaturas no livro de presença. Coordenador da Executiva Rodigo Auni disse: quero agradecer a presença do
Diretor da Casa de Saúde Nova Bom Pastor e da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores com os membros
Martchelo, Marcelo Picciani, Prof. Nilton, e a presença do Vereador Antonio Almeida. Seguiu para o 1 item de pauta:
Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 13/02/2014, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros
presentes, conforme constam assinaturas no livro de presença. Seguiu para o 2 item de pauta: Apresentação do
Programa PAISM com a Responsável Técnica de Saúde da Mulher Sandra César faço parte do município 2 anos a área do
PAISM é formada por Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Aleitamento e Alimentação e Nutrição,
um está ligado ao outro, o que cabe a saúde da mulher é a Gestação de Alto Risco, Programa de Humanização ao Pré Natal e Nascimento, Profilaxia Aloimunização RH, Planejamento Familiar e Comitê de Mortalidade Materna. A Gestação de
Alto Risco vem se desenvolvendo com a melhoria da estrutura de 23 unidades de assistência contemplando-se necessidade
de obras, instalações e aquisição de equipamentos, criação da Central de Regulação de Leitos e capacitação de recursos
humanos envolvidos na assistência ao binômio mãe e filho em situação de risco. O Programa de Humanização ao Pré - Natal
e Nascimento, o Programa tem como estratégia assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do
acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos da cidadania, alocando
recursos adicionais para o pagamento por gestantes que cumprirem com os requisitos do programa, a partir da adesão do
município, tem o objetivo acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando que, ao fim da gestação, o parto ocorra
com o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno. A Profilaxia Aloimunização RH, tem como
objetivo oferecer a Imunoglobulina anti-D, às mulheres Rh negativo não sensibilizado, no ciclo gravídico puerperal,
contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade perinatal e garantir a estas mulheres a possibilidade de futuras
gestações saudáveis. O Planejamento Familiar é direito de todo cidadão. Todas as instituições gestoras do Sistema Único de
Saúde, em todos os seus níveis, devem garantir uma rede de serviços que atendam a demanda e respeitem a atenção
integral aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e homens, um programa de Planejamento Familiar bem estruturado
é capaz de reduzir problemas sérios de saúde pública que fazem parte da agenda de todos os gestores, tais como, elevadas
taxas de gravidez não planejada entre mulheres e adolescentes, de abortos provocados, de mortalidade materna em
mulheres que portam agravos em saúde e não possuem acesso à contracepção. O Comitê de Mortalidade Materna são
organismo de natureza Interinstitucional, multiprofissional e confidencial que visam identificar todos os óbitos maternos e
apontar medidas de intervenção para a sua redução na região de abrangência. Representam, também, um importante
instrumento de acompanhamento e avaliação permanente das políticas de assistência à saúde da mulher e perinatal, no
município de Queimados não tem o comitê inclusive o Estado cobra e estamos tentando organizar porque o comitê é
importante ele verificar as causas dos óbitos. O maior problema do município de Queimados é o Pré – Natal, o município é
composta por 10 Estratégia de Saúde da Família, 3 Unidades Básicas, 1 Centro Médico da Pedreira e 1 Centro de
Referência, porque a paciente ao chegar na unidade básica de saúde que não é da área inscrita não pode ser atendida e sim
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encaminhada para aonde que faz o Pré – Natal que é o Belmira Vargas e o Centro Médico da Pedreira, na ESF Fazendinha
pouco faz o planejamento familiar e o Júlio Barros não faz nenhuma ação de Saúde da Mulher, se colocasse médico
ginecologista que fizesse Pré- Natal de Segunda à Sexta e aumentar os equipamentos porque quando a gestante chega para
consulta e se verifica que ainda tem dois pré – natal para fazer, porque quando chega na unidade básica de saúde e não
consegue ser atendida pela demanda o município tem e médico não consegue atender, outra coisa implantei o exame de
triagem pré – natal a gestante quando chega na primeira consulta de pré – natal é feito todos os exames isso facilita, porque
quando identifico uma gestante com sífilis chamo o parceiro não adianta tratar a mulher e o homem não. Professor Nilton
perguntou: em outras palavras você está dizendo que tem capacitação, mas não tem condições, mecanismo necessário para
ter estrutura necessária para colocar em funcionamento, então nossas gestantes estão perdidas por falta de direcionamento.
Sandra respondeu: não é direcionamento, só que as gestantes não conseguem realizar estruturas, porque o profissional não
consegue atender todas as demandas. Conselheira Penha disse: a reunião hoje é um marco pela primeira vez que a
Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores está presente na reunião do conselho e fazendo seu devido papel e vejo
que daqui pra frente tem que fazer mais fiscalizações, pois para entender a rede cegonha tem que estar por dentro das
portarias recurso e técnico tem, o que não tem é disposição da gestão para fazer, as vezes tem pessoas capacitadas só não
tem instrumento. Hoje estamos reunidos depois daquele episódio lamentável o fechamento da Casa de Saúde Nova Bom
Pastor aonde fomos impedindo de entrar e que aquilo não se repita salve a Janequele e o Rafael foi que conseguimos entrar
e se não tivemos conseguindo entrar iríamos para o Ministério Público, porque lei não se discuti e sim se cumpre o Conselho
Municipal de Saúde faz a diferença e não vimos humanização na Casa de Saúde Nova Bom Pastor, os médicos são
maravilhosos mais tem que criar protocolo, outra coisa hoje a Secretária de Saúde Fátima Sanches deveria estar na reunião
pois ela tem o poder da caneta. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: ela me perguntou se era importante de está hoje
aqui, como ela tinha uma outra reunião marcada eu disse que não tinha importância. Conselheira Penha disse: faz a
necessidade dela sim porque hoje tem que sair um produto que beneficie a população ainda mais agora que tem a Portaria
1.823 que fala da saúde da trabalhadora e não pode ter a Casa de Saúde Nova Bom Pastor com esses problemas e de
acordo com Plano Diretor foi falado da necessidade do município de ter uma maternidade municipal e já que temos uma aqui
pode ser melhorada, adequada basta ter força de vontade da gestão, e agora o conselho de saúde vai ficar tomando conta.
Sandra disse: só um adendo do Pré – Natal dentro da Rede Cegonha o Estado do Rio de Janeiro foi prioritário pela
Presidenta e dentro da região da metro I maternidade de baixo risco é o maior critico tanto é que a Casa de Saúde Nova Bom
Pastor é referência para Pré – Natal de risco habitual tanto para os município de Japeri e Nova Iguaçu. Conselheiro Venicio
disse: quero parabenizar a apresentação da Sandra, mas quando o Art°5 da Constituição Federal e diz qu e todos são iguais,
no Art°6 da Constituição Federal fala que a saúde é um direito social, no Art 196 diz Que a saúde é um direito de todos e
deveres do estado e também temos a Portaria 1.820 que é a Carta de Direitos dos Usuários do SUS, então está claramente
que o município de Queimados está violando os direitos dos cidadões o tratamento tem que ser igual para todos, e quando
ouço que o Programa de Saúde da Mulher que está descarrilado eu fico muito triste e fico mais triste ainda se os
conselheiros e os demais presentes forem na Unidade do Belmira Vargas nos dias que a gestante fazem Pré – Natal fica
lotado de gestante e o espaço físico da unidade não suporta, então Sandra sua equipe é composta por você e mais 3
funcionários um programa desse tamanho. Sandra disse: eu acho que a saúde da mulher melhorou caminhou nos números
da mamografia realizados e claro que precisamos melhorar. Conselheiro Venicio disse: uma coisa muito bem colocada pela
Sandra não adiantar tratar a saúde da mulher se não trata do companheiro fica aqui mais uma vez minha cobrança do
Programa de Saúde do Homem que não tem. Munícipe Iris da Conceição disse: Sandra falou sobre a sífilis isso é um
problema que vem de gestões anteriores, sendo que o Programa de Saúde do Homem existe desde 2009, e a questão do
Pré – Natal em dezembro de 2010 foi falado que a Casa de Saúde Nova Bom Pastor deixaria de fazer o Pré - Natal e
passaria ser feito na ESF, como será que está a qualidade do Pré – Natal tem que cobrar a Comissão de Controle e
Avaliação interna para fiscalizar isso. A Casa de Saúde Nova Bom Pastor precisa fazer uma reconstrução para ter um
sistema forte de saúde e fortalecer a rede de atenção básica. Conselheira Fatima disse: como o Iris disse resgatando a
história desdobrou e discutiu muito a Casa de Saúde Nova Bom Pastor na gestão passada sobre o Pré – Natal tínhamos
dúvidas o porquê a Casa de Saúde Nova Bom Pastor rejeitava o Pré – natal e o conselho na época chamou a Bom Pastor e
a Rita veio documentada, comprovando que não recebia para fazer o Pré – Natal e que recebia 300,00 reais por parto e não
tinha dinheiro para pagar médicos nos fins de semana , só tinha de Segunda- feira à quinta – feira dinheiro para pagar, então
a direção da Bom Pastor se reuniu com ex- secretário Ismael Lopes e viram que tinha condições de atender mais o pré –
natal e comprovou que atendia 50 pré – natal sendo 25 de manhã e 25 de tarde, e eu que reclamava hoje vejo que faz falta o
pré – natal na Casa de Saúde Nova Bom Pastor, então Michele que era Coordenadora na época da ESF falou que realmente
estava tudo errado que a ESF que tinha que acolher o Pré – Natal e na verdade naquela época não tínhamos pé para
fiscalizar se estava acontecendo na prática, e como não parecia nenhuma gestante para denunciar no conselho, e
recentemente acompanhei a agonia de uma gestante que foi humilhada na ESF do Valdariosa que falaram que não tinha
cobertura da quem morava no Prédio a enfermeira foi muito insensível e a gestante já tem síndrome de pânico, mas graça ao
Programa de Saúde da Mulher atenderam e foi orientada a fazer o Pré – Natal na unidade Belmira Vargas, graças a Deus o
bebê nasceu e está com saúde e o pai fez a vasectomia na Casa de Saúde Nova Bom Pastor. Então o que eu quero cobrar

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. 540 Terça - feira, 24 de Março de 2015 - Ano 03 - Página 6
da Sandra porque no passado a Michele disse que por lei tinha que fazer o Pré – Natal na ESF e porque agora as ESF
mesmo não estando em todos os bairros então o Programa de Saúde da Mulher no pode orientar as enfermeiras. Sandra
respondeu: o programa de saúde da mulher orienta há 4 meses o Dr. Mário que trabalha comigo ele é ginecologista ele foi
em todas as ESF fez inter consulta com uma enfermeira e a médica generalista acompanhando, de que forma foi feito tinha 7
Pré - Natal marcado ele atendia 3 gestante, depois invertia era a médica generalista e depois a enfermeira e ele assistia, e
através da Secretaria do Estado teve uma capacitação do Pré - Natal de baixo risco pela UERJ consegui 4 vagas para
enfermeiras de ESF, então sendo orientadas elas estão. Conselheira Silvane disse: o Comitê de Mortalidade Materna não
está em ação, mas foi votado numa reunião no conselho e existe um ata. Sandra disse: só que para montar o comitê temos
que ter vários representantes, Representante do Conselho de Medicina, Representante do Conselho de Enfermagem,
Coordenação do PAISM, a Vigilância Epidemiológica. Conselheira Silvane disse: tudo isso estava nessa ata, outra coisa foi
um equívoco colocar todos os programas juntos e vejo cada um dando jeito para poder trabalhar com as condições que são
oferecidas. Sandra disse: o programa de saúde da mulher funciona e todos os sistemas também. Coordenador da Executiva
Rodrigo disse: falar um pouco do Programa de Saúde da Mulher faz parte da minha pasta e no ano de 2013 passou fazendo
levantamento, porque tinha muitas pendências, muito processo de 2011 e 2012 parado quando assumi a Vigilância em
Saúde fui vendo como funcionava as questões de atendimento para fazer o melhor para munícipe, criando forma de acesso
que facilitasse para o munícipe e claro dentro daquilo que temos hoje, o município de Queimados tem uma cobertura de
saúde baixa e temos que entender que existe processos de construção de unidade para fortalecer esse campo de
atendimento, e um dos programas que tenho um carinho é saúde da mulher, a sandra fazia parte do PAISMCA tinha Ana
Pedro, Cristiane, Valdete e o Dr. Mário, hoje o PAISM tem Eunice que interage com a Sandra, Cristiane e o Dr. Mário essa é
a equipe. Hoje a Vigilância em Saúde tem umas das melhores estruturas que a saúde tem mesmo não sendo o ideal, porque
ações dos programas cresceram e claro que dentro dos programas precisa oferecer a assistência necessária, condições,
fazer planejamento, acompanhamento necessário. Antônio Almeida disse: a saúde é difícil de trabalhar porque saúde não se
brinca, saúde é cuidar do povo, peço que a Comissão de Saúde da Câmara que marque uma reunião com o Conselho de
Saúde e a gestão para entendermos o porquê da Casa de Saúde Nova Bom Pastor não está operando sua capacidade total
e sendo que tem capacidade, quero dizer que estou a disposição do conselho para fazer o melhor na saúde.Conselheiro
Josué disse: acho que estou no município errado, pois ouço da prefeitura que está tudo certo, encaminhado e o que ouvi aqui
hoje foi lamentável e não ouvi nenhuma proposta,vamos reunir a comissão de controle e avaliação do conselho
discutir,colocar evolução e avançar. Conselheira Penha disse: Já tinha viabilizado que teria uma reunião com a Gestão, com
a Comissão de Saúde e a Direção da Bom Pastor no dia 14/05/2014 e não foi possível acontecer a reunião, cabe hoje então
remarcar uma data que todos possam. Munícipe Iris da Conceição disse: acho que temos que ouvir a direção da conveniada
e depois fazer a proposta. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: a conveniada vai falar no próximo item de pauta vocês
estão confundindo, a apresentação do PAISM é uma coisa então a conveniada não nada haver diretamente com o programa
e sim indiretamente porque a gestante vai na conveniada para ser atendida. Quero agradecer a presença e pela a
apresentação da Sandra sobre o Programa de Saúde da Mulher. Seguiu para 3 item de pauta: Reiteração da Convocação
da reunião do dia 24/04/2014, para comparecer um representante da Casa de Saúde Nova Bom Pastor, para
esclarecimento do caso da Paciente Margarida de Oliveira. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: só recapitulando a
paciente Margarida que abortou na Praça Nossa Senhora da Conceição infelizmente e isso gerou uma demanda na
Secretaria Municipal de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde, e o que chegou até nós foi que a gestante não teve
atendimento na Casa de Saúde Nova Bom Pastor. Diretor da Bom Pastor Roger disse: o caso da paciente Margarida
aconteceu no dia 04/12/2013 por volta de 5:50 hs da manhã foi atendida e medicada 06:00 hs estava com quase 6 meses de
gestante não tinha feito pré – natal, nenhum exame, ela chegou com fortes dores e como a Bom Pastor não é de alto risco e
ela foi orientada ir para uma clínica que atende alto risco, o Dr. Jayme ligou para a SAMU sendo que não conseguiu ter
contato e a paciente relatou que poderia ir com os meios próprios e quando foi 7:00 hs ela teve o bebê na praça com o peso
de 700 gr e não sobreviveu. Coordenador da Executiva Rodrigo perguntou: então depois do ocorrido na praça a paciente
voltou para a conveniada. Roger respondeu: sim ela foi internada, o corpo de bombeiros fez todos os procedimentos no bebê
não resistiu e veio a óbito. Munícipe Iris da Conceição disse: essa questão do 192 me preocupa, pois sempre acontece isso
no município de conseguir contato , a gestão tem que ficar em alerta porque o 192 tem que funcionar 24 horas. Roger disse:
e o médico que tentou contato trabalha lá tentou falar com a base e não conseguiu. Conselheira Penha disse: então Roger
por esse motivo que o conselho fez questão de convocar a direção da Casa de Saúde Nova Bom Pastor porque eu e os
conselheiros Silvane e Venicio fomos 3 vezes na Bom Pastor e não tivemos resposta em relação a esse caso, outra coisa
cadê a ambulância da Rede Cegonha. Munícipe Iris da Conceição disse: a ambulância da Rede Cegonha não tem que ficar
guardada faz parte da conveniada que é SUS e tem que atender a população, uma pergunta vocês estão fazendo cirurgia
seletiva e quantos partos são feitos. Roger respondeu: estamos fazendo sim, partos são na base de 250 ao mês dos
municípios de Queimados, Japeri e Nova Iguaçu, a Casa de Saúde Nova Bom Pastor é 100% SUS, se o Município de
Queimados e o Estado não for parceiro não tem condições da maternidade ficar aberta, a rede cegonha publicou uma lei que
dobraria o valor do procedimento, o Hospital Infantil tem lei de retaguarda recebe do Ministério da Saúde tem um médico de
manhã e um médico de plantão, a Bom Pastor tem que ter 4 médicos que são 300 mil. Quero que vocês saibam que a Bom
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Pastor está aberta para o Conselho de Saúde só houve um mal entendido porque eu falei que estava disponível todos os
dias menos na terça-feira de manhã, mas já foi tudo resolvido. Conselheiro Venicio disse: quando você que o mal entendido
está resolvido, não está, no dia 01/05/2014 recebemos a noticia 21:00 hs que a Bom Pastor não estava atendendo, fomos lá
e ficamos quase até 02:00 da manhã gravamos algumas coisas, identificamos erros e equívocos de alguns usuários mal
informado e alterados, de médicos criando protocolo de atendimento, a paciente exigindo que o marido participe da consulta
e o médico não deixando e na terça –feira dia 06/05/2014 fomos de fato para fiscalizar e fomos impedido de entrar e só
conseguimos entrar graças a Janequele e o Rafael. Roger disse: quando me ligaram informando que o conselho estava lá eu
disse que não tinha problema, só não gostei porque eu disse que não estaria terça-feira de manhã. Conselheiro Venicio
disse: a Lei 8.142 diz que o Conselho de Saúde é um órgão fiscalizador e para fiscalizar não precisa marcar data e horário e
também observamos que a unidade estava em obra com certeza a obra causa transtorno, mas da forma que fomos
atendidos não gostamos e espero que isso não se repita novamente, em relação a paciente Margarida que infelizmente o
bebê veio a óbito, o conselho de saúde dia 15/12/2013 emitiu um oficio n° 215 para a Secretaria Munici pal de Saúde
solicitando as providências da credenciada, o conselho recebeu cópia do ofício encaminhada a Bom Pastor, cópia do Ofício
do delegado Daniel e nesse ofício da Secretaria direcionado a Delegacia no 4° parágrafo diz até o mome nto não sabemos o
nome da cidadã, se é moradora do município em contato com a Casa de Saúde Nova Bom Pastor nós informou que não foi
realizado atendimento de uma mulher com essas características, o conselho de saúde fez um ofício direcionado ao Diretor
Médico e respondeu que a paciente Margarida foi atendida sim, encaminharam até cópia de prontuário, eu vejo então que
esse assunto não vai ficar por aqui e alguma comissão vai ter que analisar esses documentos. Conselheira Silvane disse:
realmente estivemos terça- feira para verificar como estava às coisas e fomos atendidos por uma recepcionista muito mal
educada e ela chamou o Eduardo quando ele chegou à recepção queria conversa com a gente na rua e disse que não
iríamos entrar porque não tinha ata que contestasse a nossa fiscalização e disse que só entra se for do Estado e Federal
porque o dinheiro não é municipal, foi uma coisa constrangedora. Conselheiro Venicio disse: não queremos que aconteça o
que houve no passado que a Bom Pastor ficou fechada por meses, então qual vai ser o encaminhamento da plenária.
Conselheira Penha disse: a proposta é uma reunião com os representantes da Casa de Saúde Nova Bom Pastor, a
Secretaria Municipal de Saúde, a Comissão de Saúde da Câmara e as Comissões do Conselho de Saúde pertinentes ao
assunto, pode ser dia 19/05/2014 às 9 hs na Câmara dos Vereadores, sendo aceita por todos. Coordenador da Executiva
Rodrigo disse: quero agradecer a presença do Roger e da Comissão de Saúde da Câmara. Seguiu para 4 item de pauta:
Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas do Relatório de Gestão do ano de 2013. Responsável pelo Fundo
Municipal de Saúde Vilma disse: eu preciso de um parecer do Conselho de Saúde da Prestação de Contas com assinaturas
dos conselheiros, pois o Tribunal de Contas está cobrando e como a Prestação de Contas já foi aprovada na Câmara dos
Vereadores. Conselheiro Josué disse: no foi feita uma resolução nesse conselho que toda prestação de contas ou que tenha
processo que passe pela comissão pertinente, então minha proposta que seja encaminhado para a comissão analisar e dar o
parecer. Conselheira Amanda disse: sempre passou pelo o Conselho de Saúde o Relatório de Prestação de Contas,
apresentação é na Câmara dos Vereadores e aprovado no conselho, outra questão foi pedido na reunião ordinária de março
a plenária disse que só iria aprovar as ações e a prestação de contas iria fica com ressalva, pois queria conversa com o
responsável do Fundo Municipal de Saúde, se a comissão não se reuniu não é responsabilidade da gestão e sim do
conselho. Conselheira Penha disse: agora o conselho quer saber o valor que foi gasto em cada ação e a nota fiscal.
Coordenador da Executiva Rodrigo disse: fazer uma resolução que todo processo após sua consolidação venha para o
Conselho de Saúde, diante esse exposto quem aprova essa resolução, sendo aprovada por unanimidade dos
conselheiros presentes, conforme constam assinaturas no livro de presença. Então esse item sai de pauta e volta após
a comissão permanente de orçamento e finanças avaliar os processos, ficou marcado que a comissão vá no Fundo Municipal
de Saúde dia 23/05/2014 ás 9:00 hs. Seguiu para 5 item de pauta: Atualização de todas as Comissões Permanentes e
Reestruturação do Conselho de Saúde de Queimados. Comissão de Orçamento e Finanças: Josué Silva da Costa
(Usuário), Jorge José Campos (Usuário), Maria da Penha Oliveira (Profissional) e Rodrigo Auni Machado (Gestor).
Comissão de Fiscalização e Patrimônio: Marco Venicio dos Santos (Usuário), Josué Silva da Costa (Usuário), Maria da
Penha Oliveira (Profissional) e Elias Oliveira Santos (Gestor). Comissão de Convênio e Credenciamento: Valdísia Catarina
Ribeiro de Melo (Usuário), Marco Venicio dos Santos (Usuário), Luiz Carlos dos Santos (Profissional) e Rodrigo Auni
Machado (Gestor). Comissão de Alimentação e Nutrição: Fatima Candida Sacramento (Usuário), Valdísia Catarina Ribeiro
de Melo (Usuário), Luiz Carlos dos Santos (Profissional) e Elaine Pereira Rezende (Gestor). Comissão de Saúde Mental:
Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento (Usuário), Marco Venicio dos Santos (Usuário), Marcela Santos Freire (Profissional) e
Elias Oliveira Santos (Gestor). Comissão Saúde da Mulher: Fatima Candida Sacramento (Usuário), Silvane Ribeiro Eneas
do Nascimento (Usuário), Maria da Penha Oliveira (Profissional) e Amanda Morais dos Santos (Gestor). Comissão Saúde
do Idoso: Zinete Eugênio da Silva (Usuário), Josué Silva da Costa (Usuário), Luiz Carlos dos Santos (Profissional) e Elias
Oliveira Santos (Gestor). Comissão Pessoa com Deficiência e Doenças Crônicas: Selma Barreto Brito (Usuário), Marco
Venicio dos Santos (Usuário), Luiz Carlos dos Santos (Profissional) e Rodrigo Auni Machado (Gestor). Comissão Saúde do
Trabalhador e RH: Josué Silva da Costa (Usuário), Marco Venicio dos Santos (Usuário), Maria da Penha Oliveira
(Profissional) e Rodrigo Auni Machado (Gestor). Comissão Atenção Básica: Josué Silva da Costa (Usuário), Silvane Ribeiro
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Eneas do Nascimento (Usuário), Luiz Carlos dos Santos (Profissional) e Amanda Morais dos Santos (Gestor). Comissão de
Medicamento e Assistência Farmacêutica: Marco Venicio dos Santos (Usuário), Selma Barreto Brito (Usuário), Maria da
Penha Oliveira (Profissional) e Maria Betania Pessoa de Paiva Oliveira (Gestor). Comissão Vigilância em Saúde: Josué
Silva da Costa (Usuário), Selma Barreto Brito (Usuário), Luiz Carlos dos Santos (Profissional) e Amanda Morais dos Santos
(Gestor). Comissão Saúde do Homem: Josué Silva da Costa (Usuário), Marco Venicio dos Santos (Usuário), Luiz Carlos
dos Santos (Profissional) e Elias Oliveira Santos (Gestor). Comissão de Controle e Avaliação: Marco Venicio dos Santos
(Usuário), Josué Silva da Costa (Usuário), Maria da Penha Oliveira (Profissional) e Rodrigo Auni Machado (Gestor).
Comissão Comunicação e Educação em Saúde: Fatima Candida Sacramento (Usuário), Josué Silva da Costa (Usuário),
Maria da Penha Oliveira (Profissional) e Rodrigo Auni Machado (Gestor). Comissão Criança e Adolescente: Valdísia
Catarina Ribeiro de Melo (Usuário), Josué Silva da Costa (Usuário), Marcela Santos Freire (Profissional) e Elias Oliveira
Santos (Gestor). Seguiu para os Informes: Coordenador da Executiva informou: dia 28/05/2014 às 13:30 será a apresentação
do Relatório de Contas do 1° Quadrimestre do ano de 2014 na Câmara do Município de Queimados.Conselheira Penha
informou: o conselho de saúde através da Comissão de Comunicação e Educação em Saúde, vamos arrumar um espaço na
Rádio Novo Rumos para esclarecer ao cidadão os seus direitos. Conselheiro Venicio informou: Dia 16 às 9:00 hs no
Sindicato dos trabalhadores de Transportes (Av. Irmãos Guinle, 87, Centro, Queimados, em cima da auto-escola Maranata),
será realizado o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, todos estão convidados. Sem mais a tratar, encerrou-se a
reunião às vinte e duas horas e vinte minutos, sendo esta ata lavrada e assinada por Valquíria da Silva Chagas, Agente
Administrativa e por mim Rodrigo Auni Machado Coordenador da Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde.
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