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Atos do Prefeito 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 

PORTARIA N°541/15.  EXONERAR a servidora ROSEMARY DE MOURA LANGER, matrícula nº10525/01, do cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Cadastro e Registro Funcional, CC5, SEMAD, a contar de 15/07/2015. 
 
PORTARIA N°542/15.  NOMEAR a senhora ROSEMARY DE MOURA LANGER, no cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Folha de Pagamento, CC5, SEMAD, a contar de 15/07/2015, cargo antes ocupado pelo servidor RÔMULO FABRICIO DA 
SILVA OLIVEIRA. 
 
PORTARIA N°543/15.  EXONERAR o servidor RENATO JOSÉ DA CRUZ, matrícula nº10816/01, do cargo em comissão de 
Chefe do Setor de Manutenção, CC6, SEMUSTTRAN, a contar de 24/07/2015. 
 
PORTARIA N.º 544/15.  Indefere por interesse publico e por necessidade de serviço o período de férias de 03/08/2015 a 
01/09/2015, da servidora Gilda Fátima de Oliveira Silva Baltar , matr. 8213/92, - Secretária Chefe de Gabinete - GAP, 
referente ao período aquisitivo 12/07/2014 a 11/07/2015, na forma do Artigo 71, § 6º e 7º da Lei 1060/11. 
 
PORTARIA Nº545/15 - Fica alterada a composição do C onselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adol escente, 
os (as) conselheiros (as) conforme a portaria 475/1 5 em vigor, referente à gestão 09 de julho 2015 a 0 9 de julho 2017:  
 
I-CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS 
Representante(s) do Governo Municipal: 
 
1- Gabinete do Prefeito - GAP 
Titular: Tânia Nunes Corbo 
Suplente: Anderson Nascimento Nunes 
 
(............) 
 
II- CONSELHEIROS  NÃO-GOVERNAMENTAIS: 
 
(............) 
 
4-Associação Circo Social Baixada  
Titular: Nilcelene Moreira da Silva Costa 
Suplente: Fernanda de Oliveira Rezende 
 
(............) 
 
PORTARIA N°546/15.  DESIGNAR a servidora MARIA DAS DORES LIMA MATOS , matrícula nº. 9155/32, como Tomadora 
de Adiantamento, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social. (processo nº. 6134/2015/09) 
 

Errata  
Onde se lê: 
 
PORTARIA N°445/15.  NOMEAR o senhor EMERSON DOS SANTOS MARTINS, no cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Almoxarifado, CC5, SEMCONSESP, a contar de 01/07/2015, cargo antes ocupado pelo servidor ESTEVÃO PINHEIRO 
ABREU. 
 
PORTARIA N°502/15.  NOMEAR o senhor RÔMULO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA, no cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Manutenção de Veículos Oficiais, CC5, SEMAD, a contar de 15/07/2015, cargo antes ocupado pelo servidor 
THIAGO DE BRITO PAIVA. 
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PORTARIA N°503/15 . LOTAR  o servidor RÔMULO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA, matrícula nº8886/21, Chefe da Divisão 
de Manutenção de Veículos Oficiais - SEMAD, na SEMOB, a contar de 15/07/2015. 
 
Leia-se: 
 
PORTARIA N°445/15.  NOMEAR o senhor EMERSON DOS SANTOS MARTINS, no cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Manutenção de Veículos Oficiais, CC5, SEMAD, a contar de 15/07/2015, cargo antes ocupado pelo servidor THIAGO DE 
BRITO PAIVA. 
 
PORTARIA N°502/15.  NOMEAR o senhor RÔMULO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA, no cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Cadastro e Registro Funcional, CC5, SEMAD, a contar de 15/07/2015, cargo antes ocupado pela servidora 
ROSEMARY DE MOURA LANGER. 
 
PORTARIA N°503/15 . LOTAR  o servidor RÔMULO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA, matrícula nº8886/21, Chefe da Divisão 
de Cadastro e Registro Funcional - SEMAD, na SEMOB, a contar de 15/07/2015. 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Prefeito 

 

Despachos do Prefeito 
 
Processo nº. 3950/2015/09                 
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 44/47, RETIFICO parecer às fls. 36, publicado no 
D.O.Q. nº 608, de 08 de julho de 2015. 
RATIFICO a dispensa de Licitação nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8666/93. 
HOMOLOGO o procedimento referente à contratação de empresa para aquisição de brinquedos de playground em madeira 
para o Abrigo Municipal de Assistência Social, atendendo assim, as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SEMAS. 
ADJUDICO  o objeto consignado à empresa TR COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – EIRELI - EPP, CNPJ Nº 
18.869.716/0001-95, no valor de R$ 4.944,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais). 
Publique-se. 
À PGM, para lavratura do termo de contrato. 

Queimados, 28 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo nº. 1873/2015/08                                               
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município - CGM, às fls. 10/11, AUTORIZO a Emissão do Empenho, 
despesa em favor do CEJUR/DPGE – CNPJ nº 33.700.394/0001-40, para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor – 
RPV, declarado por decreto, conforme decisão judicial no Processo nº 0003034-88.2011.8.19.0067, no valor de R$ 1.000,00 
(hum mil reais). 
Publique-se. 
À SEMFAPLAN, para emissão de NAD e Nota de Empenho. 

Queimados, 28 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
 

Atos da Secretária Municipal de Assistência Social 
 
 Ato nº 003/2015, de 16 de junho de 2015. 
 
 (Contratação para a rede Municipal de Assistência Social - Estação da Juventude) 
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A Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no art. 1º do 
Decreto 1843/15 de 26 de maio de 2015, do Exmo. , Sr. Prefeito Municipal, e em consonância com a Lei Municipal 452/99 de 
29 de dezembro de 1999 e o Decreto 216/00 de 18 de janeiro de 2000. 

          RESOLVE: 
 
Art. 1º – Contratar para o período de 01/07/2015 à 30/06/2017 os Contratos dos Profissionais abaixo relacionados 
 

Profissionais  Função  Habilitação  Locação  Carga Horária  
Palloma Rodrigues 
Limirio 

Coordenadora Adjunta Nível Superior na área 
de Ciências Sociais e 

Humanas 

Centro de Referencia de 
Assistência Social - 

Centro 

40h 
Semanais 

Thiago Schubert Lopes Assistente de 
Coordenação 

Nível Superior na área 
de Ciências Sociais e 

Humanas 

Centro de Referencia de 
Assistência Social - 

Centro 

40h 
Semanais 

 
Art. 2º – Contratar para o período de 01/07/2015 à 30/06/2016 os Contratos dos Profissionais abaixo relacionados 

Profissionais  Função  Habilitação  Locação  Carga Horária  

Weslens Ferraz da Silva 
Mota 
 

Oficineiro Nível Médio em 
qualquer àrea 

Centro de Referencia de 
Assistência Social - Centro 

20h 
Semanais 

Marcus Vinicius da Silva 
Costa Barboza 

Oficineiro Nível Médio em 
qualquer àrea 

Centro de Referencia de 
Assistência Social - Centro 

20h 
Semanais 

 
ANA PAULA PONTES ROSALINO  

Secretária Municipal de Assistência Social 
Mat. 8397/62 

 
(Publicado no D.O.Q nº 592 de 16 de junho de 2015 e  republicado por incorreção de texto) 
 

Atos da Secretária Municipal de Administração 
 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, 

                           RESOLVE: 
 
 ATO SEMAD N.º 088/15. Suspender, por necessidade de serviço, as férias anuais relativa ao período de férias de 02/01/15 
a 31/01/15, deferidas a servidora Fabiana Lima da Silva Ohtsubo , professor II. Segmento, matrícula nº. 11326/11, da 
Secretária Municipal de Educação, fixando o novo período de 09/04/2015 a 08/05/2015, tendo em vista que se encontrava de 
licença medica, conforme o processo de nº. 1788/2015/05. 
 
ATO SEMAD N.º 089/15. Suspender, por necessidade de serviço, as férias anuais relativa ao período de férias de 02/01/15 a 
31/01/15, deferidas a servidora Stella Dutra de Brito Vaz , professor II. Segmento, matrícula nº. 7847/61, da Secretária 
Municipal de Educação, fixando o novo período de 13/06/2015 a 12/07/2015, tendo em vista que se encontrava de licença 
medica, conforme o processo de nº. 3718/2015/05. 
 
ATO SEMAD N.º 090/15. Suspender, por necessidade de serviço, as férias anuais relativa ao período de férias de 02/01/15 a 
31/01/15, deferidas a servidora Juliana Narduchi de Paula Nansur , professor II. Segmento, matrícula nº. 11931/01, da 
Secretária Municipal de Educação, fixando o novo período de 01/08/2015 a 30/08/2015, tendo em vista que se encontrava de 
licença medica, conforme o processo de nº. 1675/2015/05. 
 
ATO SEMAD N.º 091/15.  Suspender, por necessidade de serviço, as férias anuais relativa ao período de férias de 02/01/15 
a 31/01/15, deferidas a servidora Jaqueline Costa Gomes Pereira , professor II. Segmento, matrícula nº. 11456/01, da 
Secretária Municipal de Educação, fixando o novo período de 01/08/2015 a 30/08/2015, tendo em vista que se encontrava de 
licença medica, conforme o processo de nº. 3627/2015/05. 
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Adm. ANDREIA REGILAYNE RESENDE GONÇALVES 

Secretária Municipal de Administração 
 

Atos do Procurador Geral do Município 

ATO N.º 450/2015, DE 28 DE JULHO DE 2015. 
O Procurador Geral do Município de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

   RESOLVE: 
 

Fracionar, por necessidade de serviço, as férias anuais, relativas ao período aquisitivo de 2014/2015, 

deferidas ao servidor RENAN TAVARES MENDES , matrícula 11298/01, fixando o primeiro período de 03/08/2015 à 

17/08/2015 (15 dias) e o segundo período de 04/01/2016 à 18/01/2016 (15 dias). 

 
CARLOS EDUARDO AFONSO DE LIMA 

Procurador Geral do Município 
Matr. 4340/0 

 

Atos do Controlador Geral do Município 
 
Processo:  5266/2015/01. Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições 
conferidas pela Portaria n.º 173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO COM 
RESSALVAS nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas referente ao adiantamento concedido a servidora 
MICHELLE DINIZ DA SILVA LEAL – MAT. 11497/01 , através do processo n.º 1531/2015/01, no valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil  reais). 

AIR DE ABREU 
Controlador Geral do Município 

 

Atos do Secretário Municipal de Conservação e servi ços Públicos 
PORTARIA: 001/GAB/SEMCONSESP/2015  

O Secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 

- DESIGNAR o servidor CARLOS ROBERTO LOUZADA , assessor Técnico, matrícula 8253/8, para, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SEMCONSESP, responder como responsável pelo patrimônio da 
SEMCONSESP, a contar de 16/07/15 

ROGÉRIO LOPES BRANDI 
Secretário - SEMCONSESP 

 
(Publicado no D.O.Q nº 615 de 17 de julho de 2015 e  republicado por erro material) 
 

Atos da Comissão Organizadora da II Conferência Mun icipal de Juventude 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 14 DE JULHO DE 2015 

APROVA O REGIMENTO DA II CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL, NO USO DE SUAS A TRIBUIÇÕES, 
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CONSIDERANDO a necessidade de complementar o regula mento relativo à 3ª Conferência Estadual e Nacional  de 
JUVENTUDE; e  
CONSIDERANDO decisões na reunião de 14 de julho de 2015: 

RESOLVE: 
 
ART. 1º - APROVAR O REGIMENTO DA II Conferência MUN ICIPAL DE JUVENTUDE, NOS TERMOS DO ANEXO A 
ESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA.  
 
ART. 2º - ESTA INSTRUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.  

 
Cristiane da Silva Pimentel de Andrade 

Coordenadora 
Comissão Organizadora Municipal 

 
ANEXO 

REGIMENTO INTERNO II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVEN TUDE 

CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º -  A II  Conferência Municipal de Juventude, etapa municipal da 3ª Conferência Estadual de Juventude, é de 
responsabilidade da Comissão Organizadora Municipal, que compõe a 3ª Conferência Nacional de Juventude a ser realizada 
em Brasília - DF.   
 

Art. 2º ‐‐‐‐ O processo de realização da II Conferência Municipal de Juventude se dará no dia 08 de agosto de 2015. 

Art. 3º ‐‐‐‐ A II Conferência Municipal de Juventude tem abrangência Municipal bem como suas diretrizes, relatórios, 
documentos e moções aprovadas.   

Art. 4º ‐‐‐‐ Em todo o processo da II Conferência Municipal de Juventude o debate deverá primar pela qualidade, pela garantia 
do processo democrático, pelo respeito à autonomia federativa, pela pluralidade e pela representatividade dos segmentos 
sociais, dentro de uma visão ampla e sistêmica das questões relacionadas à juventude.   

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 5º -  A II Conferência Municipal de Juventude, convocada pelo Decreto n°1863/15, publicado no Diário Oficia l do 
Município de Queimados do dia 30 de junho de 2015, tem por objetivos: 
 
I    - Contribuir para a construção e o fortalecimento da Política Estadual e Nacional para Juventude;  

II ‐‐‐‐ Fortalecer a relação entre o governo e a sociedade civil para uma maior efetividade desta formulação, execução e 
controle da Política Municipal e Estadual para Juventude;  

III ‐‐‐‐ Promover, qualificar e garantir a participação da sociedade, em especial dos jovens, na formulação e no controle 
das políticas públicas para Juventude;  

IV ‐‐‐‐ Deliberar sobre a estratégia de monitoramento das resoluções da Etapa Municipal para 3ª Conferência Estadual e 
Nacional de Políticas Públicas para Juventude;  

V ‐‐‐‐ Propor ao governo municipal estratégias para ampliação e consolidação da temática juventude junto aos diversos 
setores da sociedade;  

VI ‐‐‐‐ Propor e fortalecer mecanismos de articulação e cooperação institucional, entre os entes federativos, sendo esses 
com a sociedade civil, no âmbito das políticas públicas para Juventude;  
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VII  - Identificar e fortalecer a transversalidade do tema juventude junto às políticas públicas nos três níveis de governo 
(Federal, Estadual e Municipal);  

VIII ‐‐‐‐ Mobilizar a sociedade e os meios de comunicação para a importância das políticas para Juventude para o 
desenvolvimento do país;  

IX ‐‐‐‐ Fortalecer e facilitar o estabelecimento de novas redes de grupos e organizações de jovens; 

X  ‐‐‐‐ Fortalecer, ampliar e diversificar o acesso da sociedade civil, em especial da juventude, aos mecanismos de 
participação popular;  

XI – Construir a II Conferência Municipal de Juventude nos marcos da acessibilidade e sustentabilidade, promovendo 
o município Queimados como referência nacional de boas práticas em políticas de participação.  

XII          ‐‐‐‐ Fortalecer as instituições democráticas e o próprio conceito de democracia no Brasil;  

XIII   ‐‐‐‐ Eleger a delegação do município de Queimados/RJ para a 3ª Conferência Estadual de Juventude.  
  

CAPITULO III 
DO TEMÁRIO 

 

Art. 6º ‐‐‐‐ O tema Geral da Conferência Municipal de Juventude será: “Por uma Queimados melhor”.  

Art. 7º ‐‐‐‐ A II Conferência Municipal de Juventude terá seus debates organizados conforme os eixos de direitos estabelecidos 
no Estatuto da Juventude:   

I – Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil;  

II – Direito à Saúde e Direito ao desporto e ao Lazer;  

III – Direito à Educação e Direto à Profissionalização ao Trabalho e à Renda;  

IV – Direito à Diversidade e à Igualdade, Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão;  

V –  Direito a Sustentabilidade e ao Meio Ambiente;  

VI – Direito ao Território e à Mobilidade, Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça;  

 
CAPITULO IV 
DAS ETAPAS 

 
Art. 8º ‐‐‐‐ A Comissão Organizadora Municipal deverá seguir os procedimentos estabelecidos pela Comissão Organizadora 
Nacional e pela Comissão Organizadora Estadual.  
 
§ 1º ‐‐‐‐ o regimento interno desta etapa Municipal deverá seguir o Regimento a 3ª Conferência Nacional de Juventude e o 
regimento da 3ª Conferência Estadual de Juventude.   
 

Art. 9º ‐‐‐‐ Os relatórios com a lista de Delegados (as) e Suplentes na ordem dos eleitos, propostas, moções e contribuições 
diversas, sendo aprovados em todas as etapas deverão ser remetidos em até 7 (sete) dias após a realização de cada etapa 
via e‐mail para o endereço eletrônico conferenciajuventuderj@esportelazerejuventude.rj.go v.br ,  bem  como 
a Comissão Organizadora Municipal deverá remeter no mesmo prazo o relatório e moções para Comissão Organizadora 
Estadual.   
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CAPITULO V 
DA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL 

 

Art. 10 ‐‐‐‐ Compete à Comissão Organizadora Municipal:  

I ‐ Coordenar e promover a realização da Conferência Municipal;  

II ‐ Realizar o planejamento de organização da Conferência Municipal;  
III   ‐ Mobilizar a sociedade civil e o poder público, para organizarem e participarem da conferência;  

III ‐ Realizar a sistematização das propostas da conferência municipal;  

IV ‐ Viabilizar a infraestrutura necessária à realização da etapa Municipal;  

V ‐ Aprovar a programação da etapa Municipal;  

VI ‐ Produzir o relatório final e a avaliação da etapa Municipal;  

VII ‐ Providenciar a publicação do relatório final da etapa Municipal, cadastrando as propostas e seus respectivos delegados 
(as) na plataforma digital;  

 

Art. 11 –  A Comissão Organizadora Municipal será composta por 08 (oito) membros, sendo 04 (quatro) representantes do 
poder público, 04 (quatro) entidades da sociedade civil:  

I ‐‐‐‐ 04 (quatro) representantes do poder público:  

a) 01 (um) da Secretaria de Esporte Lazer (SEMEL); 

b) 01 (um) da Secretaria de Governo (SEGOV); 

c) 01 (um) da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (SEMUTER); e 

d) 01 (um) da Secretaria de Educação (SEMED). 

 II ‐‐‐‐ 04 (quatro) representantes da sociedade civil: 

a) 01 (um) da Juventude do PSDB (JPSDB); 

b) 01 (um) do Juventude do PMDB (JPMDB); 

c) 01 (um) do Projeto Mulheres em ação (PSMA); e 

d) 01 (um) da Associação Circo Social Baixada (ACSB). 

Paragrafo Único – A Coordenação poderá convidar 04 (quatro) representações, sendo: 
 

a)  01 (um) Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA); 
 
b)  01 (um) da Juventude Partido dos Trabalhadores (JPT); 
 
c)  01 (um) Secretário Municipal; e 
 
d) 01 (um) Vereador. 
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CAPITULO VI 
DOS COMPONENTES E PARTICIPANTES 

 
Art. 12 –  A participação em toda Conferência deve ser realizada de forma livre e democrática.   
 
Paragrafo Único -  A quantidade total esperada de participantes com direito a voz e voto é de aproximadamente 100 
delegados,  e com direito somente a voz de  50 convidados. Totalizando assim a presença  esperada  de 150 pessoas. 

 
SEÇÃO I 

DELEGADOS (AS) ELEITOS 
  
Art. 13 ‐‐‐‐ A eleição dos delegados (a) da etapa estadual deve ser realizada durante a etapa municipal.  

§ 1º ‐‐‐‐ É necessário estar presente no momento da realização da etapa para ser eleito delegado (as), tanto para 
representantes da sociedade civil, quanto do poder público;  

§2º ‐‐‐‐ Cada participante credenciado na etapa pode votar em uma pessoa dentre as que se candidataram para serem 
delegados (as).  

§3º ‐‐‐‐ A eleição deve prezar pela paridade de gênero, recorte étnico‐racial entre de jovens de 15 a 29 anos.  

SEÇÃO II 
DOS PARTICIPANTES DA ETAPA MUNICIPAL 

  
Art. 14 ‐‐‐‐ Os participantes da II Conferência Municipal de Juventude terão acesso livre tendo sua diversidade respeitada em 
todos os segmentos e em especial da juventude e suas organizações interessadas no aperfeiçoamento da política de 
juventude, na condição de:  
  
I ‐ Delegados (as), com direito a voz e voto; 
II ‐ Convidados (as), com direito a voz.  

CAPITULO VII 
DO CREDENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 15 ‐‐‐‐ O credenciamento dos (as) delegados (as) será realizado no dia 08 de agosto de 2015 das 08h às 09:30h.   
 
§ 1º - Após o encerramento do prazo de credenciamento para delegados somente os convidados poderão credenciar‐se.   
 
§ 2º - O crachá de Delegado (a) na Conferência é o instrumento que dá o direito ao voto na Plenária Final, sendo este 
pessoal e intransferível. 
 
Art. 16 ‐‐‐‐ A II Conferência Municipal de Juventude contará com um momento de Abertura, Painéis, Grupos de Trabalho, 
Debates e Plenária Final. 

SEÇÃO I 
DOS PAINÉIS E PALESTRAS 

 
Art. 17 - Os painéis e palestras terão por finalidade promover o aprofundamento do debate dos  eixos temáticos, com vista a 
subsidiar os participantes, quanto ao trabalho em grupo. 
 
Art. 18 – A Palestra Magna contará com expositor (es) para discorrer sobre o temário, que disporão de 15 a 45 minutos pra 
sua apresentação, e mais 30 minutos serão destinados aos debates com a plenária. 
 
Art. 19 - A palestra magna terá a colaboração de um Coordenador de Mesa, indicado pela Comissão Organizadora, que 
ficara responsável por controlar o uso do tempo e organizar as perguntas formuladas pela plenária. 
 
Art. 20 - A Comissão Organizadora indicará um Relator, que ficará responsável, durante a exposição pelo resumo escrito de 
fala do(s) expositor(es) sobre o tema. 
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Art. 21 - As intervenções dos participantes poderão ser feitas oralmente ou apresentadas por escrito e encaminhadas ao 
Coordenador da Mesa. 
 
Parágrafo único – O tempo de cada intervenção será de 2 minutos. 

 
SEÇÃO II 

DOS GRUPOS DE TRABALHO 
 

Art. 22 - Os Grupos de Trabalho serão formados por todos participantes, devendo conter 1 (um) Mediador e 2 (dois) 
Relatores, sendo um dos relatores indicados pela Comissão Organizadora e outro eleito pelo Grupo. 
 
Art. 23- O Mediador terá a função de: 
 
1. Conduzir as discussões; 
2. Controlar o tempo; 
3. Estimular a participação dos membros do Grupo de Trabalho. 
 
Art. 23  - Os Relatores do Grupo de Trabalho terão a função de: 
 
     1.  Registrar as opiniões consensuais das discussões  dos  participantes; 
     2.  Elaborar o respectivo relatório; 
     3. Participar da elaboração e consolidação do Relatório Final, assessorando o Relator Geral, de acordo com o roteiro  
 
básico fornecido pela Comissão Organizadora  da II Conferência Municipal de Juventude. 
 
Parágrafo Único – Constarão dos relatórios dos grupos as propostas que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais 
um dos participantes presentes  nos respectivos grupos. 
 
Art. 24 - Os relatórios dos grupos serão encaminhados ao Relator Geral para elaboração do Relatório Final. 

 
SEÇÃO III 

DAS MOÇÕES 
 
Art. 24 - As Moções dizem respeito a outros assuntos não tratados na conferência e podem ser de repúdio, indignação, 
apoio, congratulação ou recomendação. Essas Moções, sugeridas pelos grupos de trabalho, devem ser submetidas à 
Plenária Final para apreciação e, se aprovadas, encaminhadas à instância devida.  
 
Parágrafo único- Fica estabelecido o número mínimo de 50% das assinaturas dos membros do grupo de trabalho para 
aprovação da Moção que deverá ser encaminhada a coordenação da Mesa da Plenária Final que colocará a moção em 
votação. Será disponibilizado formulário para o preenchimento do texto das proposições de Moções e as respectivas 
assinaturas.  

CAPÍTULO VIII 
DA PLENÁRIA FINAL 

 
Art. 25 - A Plenária Final é o momento de discussão e deliberação. 
 
Art. 26 - A Plenária final é constituída de Delegados (as) e Convidados (as). Terão direito a voto os (as) Delegados (as) 
devidamente credenciados (as) na II Conferência Municipal de Juventude e que estejam de posse do crachá de identificação. 
Aos demais participantes será garantido o direito a voz. 
 
Art. 27 - Na Plenária Final serão definidas as propostas novas que significam deliberações ainda não efetuadas nas 
conferências anteriores ou deliberações que podem ser atualizadas com os dados de informação como Censo SUAS ou a 
partir das novas normativas ou outras fontes. As propostas novas serão feitas para o município. 
 
Art. 28 - As deliberações anteriores, ainda não executadas e que permanecem necessárias e atuais para a consolidação do 
Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE no município, serão validadas na plenária final como recomendações. 
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Art. 29 - Constarão do instrumental próprio as propostas que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um dos(as) 
participantes presentes na Plenária Final. 

SEÇÃO I 
DAS SESSÕES PLENÁRIAS 

 
Art. 30 - As Sessões Plenárias serão abertas a todos os participantes da II Conferência Municipal de Juventude. 
 
Art.  31 - A Sessão Plenária Final terá caráter deliberativo com a finalidade de: 
 
I.  Analisar, recomendar e propor, com base na avaliação local, as diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema 
Nacional de Juventude - SINAJUVE, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado; 
 
II. Eleger 03 Delegados (as) para participar da 3ª Conferência Estadual de Juventude. 
 

a) 1 (um) do poder executivo; e 
b) 2 (dois) da sociedade civil.  

SEÇÃO II 
DO RELATÓRIO FINAL 

 
Art. 32 - A apreciação do Relatório Final dar-se-á observando os seguintes critérios: 
 
I.  As deliberações serão lidas na Sessão Plenária Final, presidida pela mesa Diretora a ser formada pela Comissão 
Organizadora para esse fim ; 
 
II. Aos Delegados é assegurado o direito de solicitar o exame, em destaque, de qualquer item do Relatório Final; 
 
III. As solicitações de destaques deverão ser encaminhadas à Mesa Diretora da Plenária Final até o término da leitura do 
Relatório Final; 
 
IV. Os destaques devem constituir-se em propostas de redação alternativa, acréscimo ou supressão aos itens destacados; 
 
V.  Os propositores de destaque terão tempo definido neste regimento interno improrrogáveis para a defesa de seu ponto de 
vista e o Coordenador da Mesa Diretora, concederá a palavra a seguir, e por igual período, a um máximo de 02 participantes 
que se apresentem, para defenderem posições contra e a favor daquela do proponente do destaque; 
 
VI.  Após o exercício do contraditório, os destaques serão colocados em votação, sendo aprovados aqueles que obtiverem a 
maioria simples dos votos dos participantes presentes; 
 
VII. Após a votação dos destaques, proceder -se- á a votação do Relatório Final. 

 
SEÇÃO III 

DA SESSÃO DE PLENÁRIA FINAL 
 

Art. 33 - As moções deverão ser apresentadas à Mesa Diretora, devidamente assinadas por 50 % da Plenária, no mesmo 
prazo concedido para a apresentação de destaques. 
 
Art. 34 - Após a leitura de cada moção proceder-se-á votação, sendo aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos dos 
participantes. 
 
Art. 35 - O Plenário Final poderá constituir um grupo de trabalho ou semelhante pós-conferência para acompanhar o 
processo de elaboração do Plano Municipal. 
 
Parágrafo Único -  Os resultados da conferência municipal constituirão o Documento Municipal contendo o registro da 
referida conferência (local, data, nº de participantes) e as proposições aprovadas. 
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Art. 36  – Delegadas (os) devidamente credenciadas (os) poderão, pelo tempo máximo de um minuto, solicitar Questão de 
Ordem, quando houver dúvidas sobre a condução do tema em pauta, caracterizando-a com o artigo deste regimento, 
cabendo à mesa o encaminhamento a plenária.      
 
Art. 37 – Delegadas (os) devidamente credenciadas (os) poderão, pelo tempo máximo de um minuto, solicitar Questão de 
Esclarecimento, para remover dúvida sobre o tema em debate, cabendo à mesa o esclarecimento.     
 
Art. 38 - Delegadas(os) devidamente credenciadas (os) poderão, pelo tempo máximo de um minuto, solicitar Questão de 
Encaminhamento, para propor como encaminhar os próximos temas em debate, cabendo à mesa o encaminhamento. 
 
Art. 39 - As moções deverão ser apresentadas, por escrito, à Comissão Organizadora, impreterivelmente até abertura da 
Plenária Final, em seguida aprovada constar no relatório final. 
 
Art. 40 - Recurso de votação deverá ser feito por escrito e deverá conter o(s) Artigo(s) deste regimento embasam. Será 
apreciado na instância em que ocorreu a votação, no momento em que for apresentado. 
 
Art. 41 – A mesa conduzirá a votação com a seguinte ordem: Plenário esclarecido, em processo de votação, aos delegados a 
favor, aos delegados contra e aos delegados abstenção.  
 
§1º - Os delegados manifestarão seu voto, no processo de votação ao levantar seu crachá. 
 
Art. 42 – Fica vedada qualquer questão, durante o processo de votação. 

 
CAPÍTULO XI 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 43 - Serão conferidos certificados a todos os participantes da II Conferência Municipal de Juventude e aos Painelistas e 
Membros da Comissão Organizadora. 
 
Art. 44- Será publicizado pela Comissão Organizadora, após o término da II Conferência Municipal de Juventude, na rede 
mundial de computadores e no Diário Oficial de Queimados, o relatório final desta conferência. 
 
Art. 45 - Cabe a Comissão Organizadora Municipal da II Conferência Municipal de Juventude observar rigorosamente as 
determinações definidos neste regimento, resolvendo os casos omissos, para os quais a plenária soberana será instância de 
recurso. 
 
Art. 46 – As despesas com organização geral da II Conferência Municipal de Juventude ocorrerão por conta da Prefeitura de 
Queimados. 
 
Art. 47 – O presente Regimento entrará em vigor após aprovação da plenária da II Conferência Municipal de Juventude. 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL 

 
  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 14 DE JULHO DE 2015 

 
APROVA o Cronograma da II Conferência Municipal de Juventude  

 
A COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL, NO USO DE SUAS A TRIBUIÇÕES, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de complementar o regula mento relativo à 3ª Conferência Estadual e Nacional  de 
JUVENTUDE; e  

RESOLVE: 
 



  
 

 
 

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. 623 - Quarta - feira, 29 de Julho de 2015 - Ano  03 - Página 13 
 

  
 
 
 
 
 

ART. 1º -  APROVAR O CRONOGRAMA DA II CONFERÊNCIA M UNICIPAL DE JUVENTUDE, NOS TERMOS DO ANEXO 
A ESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA.  
 
ART. 2º - ESTA INSTRUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.  

 
 

Cristiane da Silva Pimentel de Andrade 
Coordenadora 

Comissão Organizadora Municipal 
 

ANEXO 
 

Cronograma da II Conferência de Juventude de Queimados 
 

 
�  8hs Abertura do Credenciamento e Café da manhã 

 
� 9:30hs Encerramento do Credenciamento  

 
� 9:30hs Leitura do Regimento Interno  

 
� 10hs Mesa de Abertura 

 
� 10:30 Palestra Magna 

 
� 13hs Almoço  

 
� 14hs Grupos de Trabalhos  

 
� 15:30hs Plenária Final 

 
� 16:30 Eleição dos delegados  

 
� 17hs Coffe Break 

 
Atos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
RESOLUÇÃO CMDCA, Nº 028 DE 29 DE JULHO DE 2015.  
  

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DO COLEGIADO C MDCA 
  

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas 
atribuições estabelecidas na legislação em vigor: 

  
Considerando o principio da publicidade que deve revestir os atos jurídicos; 
 
Considerando a necessidade de compor mesa diretora, que têm função de organizar as atividades do Colegiado; 
 

Considerando deliberação em Reunião Ordinária do CMDCA, realizada no dia 29 de julho de 2015 fica alterada a 
RESOLUÇÃO CMDCA, Nº 022 DE 13 DE JULHO DE 2015; 

  
RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público a nova composição da MESA DIRETORA DO COLEGIADO CMDCA: 
 
Presidente:  Nilcelene Moreira da Silva Costa-Associação Circo Social Baixada 
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Vice-Presidente:  Maria das Dores Lima - SEMAS 
 
1º Secretário: Junio da Silva Coelho-SEMDEHPROC 
2º Secretário:  Reginaldo Alves Pereira-CCPJA 
 
Coordenador da Comissão Politicas Básicas:  Geancarlo Faria da Silva- SEMED 
Coordenador da Comissão de Garantia de Direitos: Rita de Cassia da Silva- SEMUS 
Coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças:  Anderson Nascimento Nunes- Gabinete do Prefeito 
Coordenador da Comissão de Comunicação: Marisa Rodrigues dos Santos  Mateus - Projeto Social  Mulheres em Ação 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação e publicação. 

 
Queimados, 29 de julho de 2015. 

Nilcelene Moreira da Silva Costa 
Presidente do CMDCA 

 
RESOLUÇÃO CMDCA, Nº 029 DE 29 DE JULHO DE 2015 

 
Dispõe sobre a alteração da Comissão Especial Eleit oral, 
encarregada de organizar o processo de escolha unif icado 
dos membros do Conselho Tutelar  – GESTÃO 2016/2020. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas 
atribuições legais, conforme o artigo 139 da Lei Federal n. 8069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), da Lei Municipal nº 1152/13, de 12 de julho de 2013 e seu Regimento Interno, no uso de suas atribuições 
estabelecidas na legislação em vigor: 

Considerando o principio da publicidade que deve revestir os atos jurídicos; 
Considerando deliberação em Reunião Extraordinária do CMDCA, realizada no dia 29 de julho de 2015, fica 

alterada a RESOLUÇÃO CMDCA, Nº 004 DE 20 DE ABRIL DE 2015; 
RESOLVE: 

  
 
Art. 1o. Alterar a Comissão Especial Eleitoral, enc arregada de organizador o processo de escolha dos 

membros do Conselho Tutelar do município de Queimad os. 
 
Art. 2o. A Comissão Especial Eleitoral será compost a pelos seguintes conselheiros: 

a) Junio da Silva Coelho - SEMDHPROC, representante  do Poder Público;  
b) Fernanda de Oliveira Rezende – ACSB, representan te da Sociedade Civil; 
c) Karine Vizzoni da Silva Coelho - SEMAS , representante do Poder Público; 
d) Reginaldo Alves Pereira – CCPJA, representante d a Sociedade Civil; 
e) Jefferson Bruno Corona - IENSA , representante da Sociedade Civil; 
f) Anderson Nascimento Nunes – GAP, representante d o Poder Público e Coordenador.  

 
Art. 3º. Compete à Comissão Especial Eleitoral:  
 
(.............) 
 

 
Art. 4º. (.............) 
Art. 5º. (.............) 
 
Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de s ua publicação. 

Queimados, 29 de julho de 2015. 
                                        

Nilcelene Moreira da Silva Costa  
Presidente do CMDCA  
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RESOLUÇÃO CMDCA, Nº 027 DE 29 DE JULHO DE 2015. 
 
ALTERA A COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DO CO NSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE QUEIMADOS – CMDCA PARA A GESTÃO 2015/2017. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A DOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas 

atribuições estabelecidas na legislação em vigor: 
Considerando o principio da publicidade que deve re vestir os atos jurídicos; 
Considerando deliberação em Reunião extraordinária do CMDCA, realizada no dia 29 de julho de 2015, fic a alterada a 
RESOLUÇÃO CMDCA, Nº 021 DE 13 DE JULHO DE 2015; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Tornar público a nova composição da Comis são Permanente Gestão 2015/2017: 
I - COMISSÃO DE POLÍTICAS BÁSICAS  
(...................) 
 
II - COMISSÃO DE GARANTIA DE DIREITOS 
(...................) 
 
(...................) 
 
Fernanda de Oliveira Rezende - Associação Circo Soc ial Baixada   
 
(...................) 
  
 
III - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Anderson Nascimento Nunes – Gabinete do Prefeito (C oordenador) 
(...................) 
 
Fernanda de Oliveira Rezende - Associação Circo Soc ial Baixada   
 
(...................) 
 

 
IV - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 
(...................) 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação e publicação. 

Queimados, 29 de julho de 2015. 
Nilcelene Moreira da Silva Costa 

Presidente do CMDCA 
 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE S AÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 25/09/2014. 
Às dezessete horas e cinqüenta minutos do dia vinte e cinco do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, iniciou a 
reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Valdisia Catarina, membro da Comissão 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com a leitura da seguinte pauta: 1) Convocação da Diretoria de Controle de 
Frotas; 2) Convocação do Setor de Regulação; 3) Apr esentação dos processos judiciais, e dos processos das 
compras dos medicamentos e a listagem dos medicamen tos de acordo com a Relação Nacional de Medicamento s 
Essenciais (Rename); 4) Avaliação da Jornada da Saú de Mental e a convocação do Setor de Compras; 5) In formação 
da gestão sobre a Reabertura da Casa de Saúde Bom P astor; 6) Apresentação do Relatório 2° Quadrimestre  de 2014; 
7) Informes; 8) Assuntos Gerais. Seguiu para o 1(primeiro) item de pauta, sendo que não compareceram os representantes 
da Diretoria de Controle de Frotas. Conselheira Penha mais uma vez o controle de frotas foi avisado com antecedência e não 
compareceu, e sabemos que o diretor pelo o setor foi exonerado, mas com certeza tem algum responsável, pedimos a 
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convocação até por causa do carro do conselho, se a plenária não quiser eu vou fazer um documento e levo no Ministério 
Público, se o pleno aceitar o item voltar outro dia em pauta e alguém vai ter que se explicar. Subsecretária Rosane toma a 
palavra não vê a pauta, se não teria convocado o subsecretário de infraestrutura o Alexandre para estar aqui respondendo. 
Conselheira Penha diz então marcar uma reunião extraordinária. Membro da Comissão Executiva Catarina colocou em 
regime de votação a proposta da Conselheira Penha q ue o item volte no dia 02/10/2014 em Reunião Extrao rdinária,  
sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros pre sentes, conforme constam assinaturas no livro de pr esença. 
Seguiu para 2(segundo) item de pauta com Ana Paula representante do Setor de Regulação é composta comigo, uma 
assistente social, 3(três) funcionários na parte administrativa  e 7(sete) funcionários fazendo a parte de marcação, todas as 
consultas realizadas fora do município são passadas primeiramente pelo setor. Conselheiro Josué perguntou exames a nível 
municipal, como que dar essas divisões e quantitativos de exames. Ana Paula respondeu geralmente quem escolhe é o 
paciente, se só tiver um serviço credenciado tem que ser naquele, se tiver mais de dois credenciados o paciente escolhe. 
Subsecretária Betania diz questão de esclarecimento a pactuação não é feito pela a regulação, e sim pelo controle e 
avaliação, eu sugiro que seja feita nova pauta para que o setor de controle e avaliação apresente como são feitas as 
pactuações. Conselheira Silvane perguntou como é feita a questão da biopsia quando um paciente precisa fazer. Ana Paula 
respondeu dependemos exclusivamente do SISREG (Sistema Nacional de Regulação) para ter a vaga. Conselheiro Venicio 
diz irei passar para o plenário algumas anotações que fizemos sobre a Regulação, identificamos muita reclamações de 
demorar na marcação de exames, sobre informações não esclarecidas quando o munícipe necessita, com proposta que 
setor entregue para o conselho de saúde um relatório contendo todos os pacientes marcados e a fila de esperar, de que 
forma foi feita essa marcação. Subsecretária Betania diz temos um grande problema que não é interno, os grandes hospitais 
estão localizados no Município do Rio de Janeiro e a divisão é feita de uma maneira muito injusta, eles disponibilizam 30% de 
vagas para 91 municípios e quando entrar no SISREG “é uma corrida ao ouro” quem chega primeiro pego as vagas. 
Conselheira Penha diz sabemos que tem a demanda e temos esse problema, a reclamação da população é enorme, como 
vamos melhorar se também não temos informações, a gestão tem que ser transparente. Subsecretária Betania diz pedimos 
muito se as contratações de serviços fossem dentro do município ou dentro do território, tentamos por um ano e meio fazer 
um convênio de cirurgia seletiva e de ortopedia dentro do território e não acha projetor que queira aceitar a tabela SUS que é 
o maior critico. Membro da Comissão Executiva Catarina colocou em regime de votação que seja convocado a Coordenação 
do Setor de Controle e Avaliação, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros. Seguiu para o terceiro (3) item de 
pauta Apresentação dos processos judiciais, e dos processos das compras dos medicamentos e a listagem dos 
medicamentos de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), a coordenadora de Farmácia 
Gladys não pode comparecer, por motivos pessoais graves, regime de votação quem aprova a retirada de pauta e voltar na 
próxima reunião ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Seguiu para o quarto (4) item de pauta Avaliação da Jornada da 
Saúde Mental e a convocação do Setor de Compras, conselheiro Venicio diz o conselho de saúde promoveu no mês de 
julho, vamos estão recebendo ai da conselheira Silvane um relatório constando tudo que foi feito pela I Jornada da Saúde 
Mental, a comissão de saúde mental juntamente com o departamento de saúde mental I Jornada da Saúde Mental com o 
tema compartilhando saber construindo novas idéias, teve como objetivo de promover e fortalecer as políticas públicas de 
saúde mental no município foi realizado no Sindicato dos Trabalhadores de Transportes em Geral dos municípios de 
Queimados e Japeri, nos dias 21,22 e 23 de Julho de 2014 de 09:00 às 12:00, para realização do evento a Comissão de 
Saúde Mental solicitou abertura de 2(dois) processos no setor de compras da SEMUS para custeio do evento, um processo 
referente ao coffe- break para 100 pessoas e o outro referente a camisa, banner, adesivo,dentre outros, a comissão também 
contou com ajuda financeira dos seus “ Padrinhos e Amigos da Comissão de Saúde Mental”, infelizmente a comissão de 
saúde mental vem comunicar que realizamos esse evento de grande valor primordial para as políticas públicas de 
Queimados sem apoio nenhum, contando apenas com os “ Padrinhos e Amigos da Comissão de Saúde Mental”, a comissão 
repudia total descaso promovido pelo o setor de compras da SEMUS uma vez que estamos esperando até hoje a resposta 
dos processos abertos, a comissão de saúde mental agradece o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes 
em Geral dos municípios de Queimados e Japeri Jorge Campos por ceder o espaço do auditório para a realização do evento, 
gostaríamos de parabenizar os Agentes Comunitário de Saúde e a Coordenadora Geral da Estratégia de Saúde da Família 
Nádia Reis, que tiveram uma participação considerável na Jornada pois é importante que construamos nossa rede de saúde 
mental com responsabilidade de maneira organizada e articulada com os demais setores, e colocamos também o balancete 
financeiro, o Presidente da Câmara dos Vereadores Milton Campos doou 200 reais, o Vereador Professor Nilton 500 reais, o 
Vereador Martchelo 200 reais, a Secretária Fátima 230 reais, o Conselheiro Shaione 300 reais no total deu 1.430,00 e com 
as notas fiscais referentes aos gastos. Conselheiro Josué perguntar o evento foi só custeado através de doações. 
Conselheiro Venicio responde que sim. Conselheira Silvane diz a principio ficamos esperando o setor de compras, fomos lá 
várias vezes deixamos telefone de contato, falando a verdade tudo que o conselho realiza e através de doação, a 
Conferência de Saúde do Trabalhador foi feita de doação, chamamos então o setor de comprar para saber o que foi que 
atrapalhou os processos, não entendemos já que se tem orçamento do conselho então o que está acontecendo para que as 
coisas não se agilize, quais são os trâmites legais, quem é responsável por ficar andando com o processo de baixo do braço, 
estou preocupada, pois vai ter conferência de saúde inicio de Dezembro, para mim foi um descaso com o conselho. 
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Conselheiro Venicio diz foi difícil ficamos igual uns doidos, porque divulgamos e então tivemos que honrar com a nossa 
palavra. Conselheira Catarina existe um tomador de adiantamento do orçamento do conselho, o que esta acontecendo com 
esse tomador. Coordenador da Executiva diz já que a Conselheira Catarina me citou hoje existe uma burocracia muito 
grande para utilizar o recurso, participei de um curso na Controladoria que é cheio de interrogações, tanto que o lanche do 
conselho eu compro do meu bolso, nesse processo da Jornada eu entendo da seguinte maneira a partir do momento que 
você abrir um processo, se existe um setor responsável tem que se cumprir. Responsável do Setor de Comprar Lívia diz 
realmente como o Rodrigo disse existe um trâmite burocrático, no relatório que foi lido pelo Venicio disse que o processo foi 
aberto no setor de comprar está errado lá não abrir processo, o que aconteceu com esse processo chegou pra mim uma 
semana antes da Jornada no meu setor, fui ao Subsecretário e informei que em uma semana não ia dar para fazer, ele pediu 
para fazer o que desse então fui atrás de algumas empresas, depois fui informada que o Venicio tinha uma empresa do 
Coffe-Break que queria que fizesse nessa determinada empresa, pedi o contato da empresa Venicio não tinha, ele ligou para 
empresa e trouxe a relação só que estava errado, porque não tinha o valor de cada item e o Tribunal de Contas pede essa 
descriminação, Venicio pediu e a empresa entregou, até ai só tinha uma empresa e eu precisaria de mais duas empresas, 
essa empresa que o Venicio levou aumento o preço de uma proposta a outra, como somos órgão público consultei o CNPJ 
da empresa e não tinha certidão devida e como faltavam dois dias para o evento remeti o processo para o Gabinete da 
Secretária e informei que não tinha tempo hábil e empresa não poderia concorrer por causa de documentos, em relação à 
conferência aconteceu à mesma coisa a Valquíria me levou um ofício que constava só o pedido para custear a VII 
Conferência sem relatar o que, expliquei que todo processo de compra precisa de um Termo de Referência tem que justificar 
porque, pra que, dizer o orçamento. Coordenador da Executiva Rodrigo diz quando eu fez o documento para abertura de 
custeio da VII Conferência para abrir processo não precisa ter o termo de referência acoplado para ganhar tempo e depois 
construir termo. Conselheira Penha diz na verdade o conselho tem direito de uma Assessoria Técnica, eu vejo mesmo que o 
pessoal da gestão fazendo doce acha que o conselho tem que saber o técnico, eu vou ficar na frente de processo ele vai ter 
que andar e a Conferência vão acontecer. Conselheiro Venicio diz a I Jornada de Saúde Mental foi em Julho 3 meses antes a 
comissão pediu o conselho de saúde para realização do evento, então não venha falar que ficou tudo pra cima da hora que 
não é verdade, foi que a conselheira Penha falou o conselheiro não tem obrigação de saber montar processo, indicamos um 
Buffet para fornecer, porque sabemos de que forma é escolhido o Buffet, em relação as camisas foi passado para gente que 
estava tudo certo que seria entregue. Conselheira Catarina questão de esclarecimento mediante o regimento interno o 
conselho tem direito a um Assessor Jurídico, temos que cobrar a Secretária Municipal de Saúde. Conselheira Silvane diz não 
tenho que fazer trabalho de gestor, nem correr que processo em baixo do braço nego fazer isso. Coordenador da Executiva 
Rodrigo mediante o que a Lívia falou uma coisa me preocupar muito justamente pensando na conferência, e sabemos que 
ela não tem culpa de nada ela faz o contato com o fornecedor e ele não dar cotação e ela ficar sem poder prosseguir com o 
processo, e isso me preocupar em relação a conferência com o fornecedor. Conselheiro Venico diz para finalizar quero 
parabenizar a Nádia e todos os funcionários da ESF que participaram e teve comprometimento, a Subsecretária Betania que 
esteve presente os 3 dias na Jornada é muito gratificante.  Seguiu para quinto (5) item de pauta, Informação da gestão sobre 
a Reabertura da Casa de Saúde Bom Pastor, a Subsecretária Rosane diz foram abertos dois processos, foram negados eles 
querem fazer uma avaliação judicial, e no momento estamos aguardando essa avaliação. Dando ênfase nos processos 
abertos de alimentação, hotelaria, entre outros para a Casa de Saúde. Conselheira Silvane perguntou e para aonde estão 
indo as gestantes. Subsecretária Rosane respondeu estão sendo encaminhadas através pela regulação para os municípios 
de Mesquita, Seropédica, Belford Roxo. Em regime de votação pede que seja apresentado todo o balanço de gestantes de 
Queimados para todos os municípios. Seguiu para o sexto (6) item de pauta Apresentação do Relatório 2° Quadrimestre de 
2014, que foi entregue a todos os conselheiros tanto 1° como o 2° Relatório tendo comparações, com Ass essora Técnica 
Amanda que fez a apresentação e esclareceu as dúvidas, dando ênfase ao aumento na ouvidoria, todos separados por 
declaração, reclamação, elogio, sugestão, informação. Lembrando a todos que o relatório apresentado estará sujeito a 
alteração. Conselheira Penha questiona a falta de informação sobre os salários, peça fundamental no relatório, tendo como 
resposta que será enviada toda a listagem para o conselho. A Plenária faz cobrança ao Controle Social no acompanhamento 
na saúde. Dando ênfase à “melhora/aumento” de crianças vacinadas como, por exemplo, BCG. A conclusão da Plenária diz 
que a demanda, atendimentos, melhorias, ainda não superaram as expectativas. Seguiu para os Informes, Coordenador da 
Executiva Rodrigo informou que dia 26/09/2014 será inauguração da ESF da Vila Americana às 16:00 hs. Sem mais a tratar, 
encerrou-se a reunião às vinte e duas horas, 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. 
                                                       

Rodrigo Auni Machado 
Coordenador da Comissão Executiva 

 
Valquíria da Silva Chagas 

Agente Administrativa 
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