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Despachos do Prefeito 

 

Processo nº. 0094/2016/08                                                
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município - CGM, às fls. 07/08, AUTORIZO a emissão do empenho 
para pagamento a título de penhora judicial, conforme Processo Judicial nº 0010600-76.2014.5.01.0571, no valor de R$ 
19.419,05 (dezenove mil, quatrocentos e dezenove reais e cinco centavos), a ser depositado em conta judicial à 
disposição do Juízo, na Caixa Econômica Federal, Agencia Queimados – 4097. 

Queimados, 12 de janeiro de 2016. 
Processo n.º 10387/2015/04                    
De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 46/48, e da Controladoria Geral do 
Município, às fls. 50/51, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do prazo contratual para a conclusão das obras de 
construção de 03 (três) Unidades Básicas de Saúde, sendo, 2 Porte II (Fanchem e Inconfidência), e 1 Porte I (Luiz de 
Camões), referentes ao Lote 01,  por mais 08 (oito) meses, a contar de 05/01/2016, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos 
I, III e IV, da Lei 8.666/93, sem ônus para a Administração. Para eficácia do ato, faz-se necessária observância do art. 
8º, parágrafo único c/c art. 26, da Lei n.º 8.666/93. 

Queimados, 12 de janeiro de 2016. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
 

ERRATA: Correção no D.O.Q nº 736 de terça – feira, 19 de janeiro de 2016, para que conste:    
Processo: 2232/2015 fls.2042 
Ao Coordenador de Publicações Oficiais, 
Para retificar a publicação conforme, despacho da página 2040. 
  

Onde se lê: 

Encaminhe a Procuradoria Geral do Município de Paracambi, para elaboração de contrato. 

Leia-se: 

Encaminhe a Procuradoria Geral do Município de Paracambi, para análise a cerca da emissão de empenho, 
em cumprimento ao art. 60 da Lei Federal nº. 4.320/64, bem como demais atos de formalização do termo contratual, 
atendendo as normas da Lei 8666/93, LRFe às exigências do TCE-RJ. 

Queimados, 20/01/2016. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Presidente do Consórcio Centro Sul I 
Em conformidade com o Decreto Municipal de Paracambi nº 4069/2015 

 

Atos da Secretária Municipal de Administração 

 

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, 
                           RESOLVE: 

 
ATO SEMAD Nº020/16. Tornar Público o gozo efetivo de férias da servidora–Mat. 2837/11– MARIA LÚCIA ANTUNES 
DE LIMA, AUX DE ENFERMAGEM, suspensa conforme ato 001/SEMUS/2005, de 01/02/2005 a 02/03/2005,  
passando o gozo para 02/01/2016 a 31/01/2016. 

 
ATO N.º 021/2016 – 9.ª CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 2013 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO  
 
o Decreto n.º 1538/13 que autorizou a realização do Concurso Público para provimento dos cargos efetivos e formação 
de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, para os quadros de pessoal de nível médio e nível superior na 
Secretaria  Municipal de Saúde; 
 

o Decreto n.º1601/13 que homologou o resultado final do Concurso Público; 

 

a Lei n.º 1.172/13 que criou as vagas para os cargos de Técnico em Enfermagem 30h e 40h, Técnico em Saúde Bucal 
40h, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Clínico Geral 40h, Nutricionista e Psicólogo; 

 

a Lei n.º 1.235/15 que criou as vagas para os cargos de Agente Administrativo, Assistente Social e Psicólogo; 
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a relação de candidatos classificados no Concurso Público para provimento dos cargos efetivos e formação de 
cadastro de reserva, sob o regime estatutário, para os quadros de pessoal de nível médio e nível superior na Secretaria  
Municipal de Saúde, publicada no DOQ N.º 185/13, Processo n.º 06/0006/09; 

 
RESOLVE convocar o candidato, segundo a ordem de 
classificação e conforme decisão em processo administrativo nº 
3714/2015/03, para entrega da documentação exigida no 
edital, juntamente com os exames médicos publicados nos 
sites www.queimados.rj.gov.br e www.cepuerj.uerj.br conforme 
a seguir:  

 

Local: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD - Rua Hortência, n.º 254, Centro, Queimados, RJ.  

Dias : 21/01/2016 a 21/02/2016 

Horário: das 10h às 16h 

 

 

 

 

 

Queimados, 20 de Janeiro de 2016. 

 
ATO 22 – SEMAD. Tornar público o gozo efetivo das férias dos servidores abaixo relacionados (Complemento) 

 

SEMED 

01  ADRIANO GEREMIAS PINTO DA COSTA 3740/01 MOTORISTA 01/02/2016 A 01/03/2016 

02  CLAUDIO RIBEIRO DA SENA 9621/01 CHEFE DO SETOR 01/02/2016 A 01/03/2016 

03  CRISTIANE DA SILVA NOGUEIRA 8290/21 CHEFE DO SETOR 01/02/2016 A 01/03/2016 

04  LÍVIA UELES DE MOURA 11784/01 CHEFE DA DIVISAO 01/02/2016 A 01/03/2016 

05  THIAGO SILVA DE ANDRADE 10669/02 CHEFE DO SETOR 01/02/2016 A 01/03/2016 

SEMUS 

06  MARIA LUCIA ANTUNES DE LIMA 2837/11 
AUX DE 
ENFERMAGEM 

01/02/2016 A 01/03/2016 

SEMCONSESP 

07  SEBASTIÃO JOAQUIM JACINTO FILHO 8505/71 COORDENADOR 01/02/2016 A 01/03/2016 

 

Adm. ANDREIA REGILAYNE RESENDE GONÇALVES 
Secretária Municipal de Administração 

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 

 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 
07/01/2015. 
Às dezoito horas do dia sete do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, na sede do CMS, deu iniciou a reunião 
extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Rodrigo Auni Machado, Coordenador e 
presidente em exercício do conselho Municipal de Saúde. 
Pauta - Posse do conselho municipal de saúde de Queimados, eleito em conferência no dia 07/12/2014.  
 
O coordenador inicia a reunião, agradecendo a presença de todos, como também enfatizando a grande colaboração do 
colegiado e da secretária executiva do cms, em seu mandato-tampão, ao término de sua fala passou a palavra ao 
Prefeito Max Lemos para que empossasse o Conselho Municipal de Saúde; com a palavra o prefeito tece elogios aos 
conselheiros do mandato anterior, enaltecendo a atitude dos prestadores de custear as despesas relativas à VII 
Conferência municipal de Saúde. Após breve explanação sobre alguns informes sobre o trabalho do governo, o prefeito 
passa para o ponto crucial do dia; posse do conselho, por ter que cumprir outros compromissos, procura ser o mais 

Técnico de Enfermagem 40h 

COLOCACÃO CANDIDATO 

11 ESTER PACHECO DANTAS 

http://www.queimados.rj.gov.br/
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rápido possível, e escolhe um conselheiro, que foi a senhora Maria da Penha Oliveira do segmento de profissional e 
disse: “ao empossar a conselheira Maria da Penha, sintam-se empossados os demais conselheiros”. 
Instituições eleitas na Plenária da VII Conferência Municipal de Saúde de Queimados, no dia 07/01/2014 e respectivos 
representantes abaixo, para compor o Conselho Municipal de Saúde, para cumprir o mandato de 2 ( dois) anos, a 
contar da data da posse realizada no dia 07/01/2015 com o término no dia 07/01/2017.  
 
I Segmentos de Usuários:  
AUFACAQ 
Titular: Esmelinda Pinto de Souza 
Suplente: Mariléa Alves Pereira Dias 
 
APAE 
Titular: Dalva Nunes dos Santos 
Suplente: Elisandra Leite da Silva 
 
Casa de Caridade Pai Joaquim das Almas 
Titular: Maria Ramos da Graça Rocha 
Suplente: Reginaldo Alves Pereira 
 
Movimento Comunitário das Mulheres 
Titular: Silvane Ribeiro Enéas do Nascimento 
Suplente: Tereza Maria Ferreira Barbosa  
 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
Titular: Maria Valentina Pereira Costa 
Suplente: Márcia Magalhães 
 
ONG. Queimados Solidário 
Titular: Valdísia Catarina Ribeiro de Melo 
Suplente: Vânia Cristina Ribeiro de Melo 
 
ONG. dos Aposentados e Pensionistas 
Titular: Josué Silva da Costa 
Suplente: Tiago Correa da Costa 
 
Sindicatos dos Trabalhadores em Transporte do 
Município de Queimados e Japeri  
Titular: Marco Venicio dos Santos 
Suplente: Jorge José Campos 
 
Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida, Comitê a Partilhar do Saber 
Titular: Devanir Alves Azevedo 
Suplente: Maria Cristina Dias Fernandes 
Projeto Mulheres em Ação 
Titular: Marisa Rodrigues dos Santos Mateus 
Suplente: Marcio dos Santos Mateus 
 
II Segmento de Profissionais de Saúde 
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal no Estado no Rio de Janeiro  
(SINTRASEF) 
Titular: Maria da Penha Oliveira 
Suplente: Edson Lima 
 
Sindicato dos Trabalhadores no Combate às 
Endemias e Saúde Preventiva no Estado no Rio de 
Janeiro (SINTSAÙDE) 
Titular: Nice Maria Pinheiro Cordovil da Silva 

Suplente: Evandro Rua Cunha 
 
Sindicato dos Servidores Público Municipais de 
Queimados (SINSPMUQ)  
Titular: Tânia Cesário dos Santos  
Suplente: Maria Regina Roldão Evangelista 
 
Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro 
(CRO) 
Titular: Janaina Barão de Souza 
Suplente: Arquilácio Barbosa Albino 
 
Hospital Infantil 21 de Julho de Queimados 
Titular: Marcela Santos Freire 
Suplente: Sênia Machado Porto 
 
III Segmento de Gestores 
Gestores Públicos 
 
Secretaria Municipal de Saúde 
Titular: Rodrigo Auni Machado 
Suplente: Maria Betania Pessoa da Paiva Oliveira 
 
Secretaria Municipal de Saúde 
Titular: Amanda Morais dos Santos 
Suplente: Douglas Viana Pessanha  
 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção 
da Cidadania  
Titular: Avelino Almeida Filho 
Suplente: Tiago Diogo Ribeiro 
 
Instituto de Previdência 
Titular: Marcelo da Silva Fernandes  
Suplente: Paula Ribeiro Menezes 
 
Gestores Privados 
Laboratório de Análises Clínicas Queimados LTDA 
Titular: Carlos José Shaione Benil 
Suplente: Em Vacância 
 
Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às dezenove 
horas e trinta 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.  

 
Rodrigo Auni Machado 

Coordenador da Comissão Executiva 
 

Valquíria da Silva Chagas 
Agente Administrativa 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 29/01/2015. 

Às dezoito horas do dia vinte e nove do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, iniciou a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidido por Rodrigo Auni Machado, coordenador da Comissão 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com a leitura da seguinte pauta: 1  Eleição e Posse da Presidência do 



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. 737 - Quarta - feira, 20 de Janeiro de 2016 - Ano 04 - Página 5 

 
Conselho Municipal de Saúde de Queimados. 2 Eleição e Posse da Comissão Executiva do Conselho Municipal 
de Saúde de Queimados. Conselheira Penha iniciou a reunião informando que não tem mais Comissão Executiva, 
Comissão Organizadora da VII Conferência, eu estou representando o segmento profissional em saúde, Rodrigo 
representando o segmento gestor e Silvane representando o segmento usuário. Coordenador da Comissão 
Executiva Rodrigo disse pede que os candidatos à presidência se apresentem, tendo, portanto 3 (três) candidatos do 
segmento usuário. Conselheiro Josué disse que é importante saber se o candidatos dos outros segmentos. Rodrigo 
respondeu: que foi pedido e ninguém se apresentaram. Conselheira Penha explicou apesar de que o presidente do 
conselho sempre ser o secretário e após dois mandatos consecutivos dos usuários, na verdade seria a vez do 
profissional em saúde, mas o segmento de profissional se reuniu e conversamos e abrimos mão da presidência por 
enquanto, e de acordo também no que está escrita e que a gestão acatou a resolução e recomendação do Ministério 
Público, o correto seria só ficar resolvido à questão do segmento usuário, e este é o correto, temos o documento aqui 
aonde a Secretária de Saúde acatou a resolução n°12 e n° 13 da recomendação da Promotora Marcia Lustosa que diz 
que o secretário e nem o subsecretário poderá de forma alguma assumir a presidência, temos os considerando e todos 
os documentos conosco, se quiserem está a disposição. Conselheira Silvane disse que o conselho pediu um tempo a 
Promotora até a conferência, falamos que teria a conferência e qual seria o objetivo da conferência e ela aceitou, 
portanto temos a Mariza, Catarina e Venicio todos do segmento usuários, nada mais justo que a votação seja entre os 
usuários. Rodrigo negou a proposta. Conselheira Catarina disse não se pode passar por cima da lei, às vezes 
entendemos muito dá lei mais muita das vezes não sabe interpretar, o conselho ainda tem uma executiva que sou eu, 
Rodrigo e Penha, e que de modo figurado a faixa para a outra comissão executiva no dia de hoje, temos que racionar, 
não podemos fazer a votação só com os usuários, todos tem que participar. Conselheira Silvane questionou se vai ser 
seguido o regimento antigo, e todos concordam. Conselheira Penha pediu que o Rodrigo fizesse a leitura do 
Regimento Interno. Rodrigo leu em voz alta o Regimento Interno do Conselho, esclarecendo, disse que segundo o 
Regimento Interno somente os Conselheiros Titulares tem direito de voto, apenas na ausência de tal, que o suplente 
deverá votar. Conselheira Penha disse que tem mais uma questão de esclarecimento, a Instituição da Senhora 
Esmelinda pediu para sair. Munícipe Iris disse se foi dado à posse, em determinado dia, e qualquer coisa que 
aconteça na entidade após a posse é a decisão do pleno, então ouve uma vacância, a carta da entidade foi posterior, 
então nesse caso o que é após a posse é uma decisão que tem que vir para o pleno, se viesse anteriormente à posse 
então tranquilamente a Secretaria poderia estar convocando, tem que vir ao pleno para que possamos tomar devidas 
atitudes sobre o caso. Conselheira Penha disse que temos que revisar este assunto em outro dia. Todos concordam. 
Retornou então para a votação de um presidente ao Conselho, primeiro a se apresentar toma a palavra Marisa 
atualmente sou presidente e contadora do Projeto Mulheres em Ação, uma instituição que começou seus primeiros 
passos, no bairro Luiz de Camões, lá implantamos um trabalho para proporcionar as beneficiarias, sem renda fixa e em 
situação de vulnerabilidade social, a inclusão social através de oficinas, possibilitando com isso a inserção no mercado 
de trabalho, a minha vontade de fazer parte do conselho, embora a gente do compromisso, atenção, responsabilidade 
e da vontade de fazer, melhorar, encaminhar, ajudar, então eu conto com o apoio de vocês, eu tenho muita disposição 
de trabalhar, aprender com vocês, e fazer com que as pessoas tenham melhor acesso a saúde, precisamos ter 
pessoas com amor no coração, de dentro para fora, isso aqui é uma coisa séria, não podemos ter um conselho que 
não vai atuar, pelo menos temos que ter conselheiros novos e que tenham uma gestão diferenciada, essa é minha 
vontade, não é vir pra cá e criar novos problemas, a oportunidade de quem começa hoje, é a oportunidade de quem 
que fazer, e esse é o meu lema. Tem a palavra Marco Venicio, estou aqui representando o Sindicato dos 
Trabalhadores dos municípios de Queimados e Japeri, já estive aqui no conselho representando também outra 
instituição, estou como segmento usuário e gostaria de pedir o voto de vocês, lembrando que o Conselho de Saúde 
tem como valor as políticas públicas do município de Queimados, a fiscalização e nos somos co- gestores então têm 
uma responsabilidade muito grande, não de ser maior que a Secretaria de Saúde, mais ela não consegue viver, 
caminhar sem o conselho, assim como o contrário. Catarina toma a palavra, dizendo que ela é candidata presidência. 
Rodrigo relembra que a votação é aberta, e que os votos fiquem manifestados por um tempo para que seja feita a 
contagem. Conselheiros Titulares votam em Marisa e ganha 7 votos. Conselheiros votam na Catarina então toma a 
palavra e diz que se retira da candidatura, prosseguindo então, Conselheiros Titulares votam no Marco Venicio com 10 
votos. Sendo assim Marco Venicio se torna Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Queimados. Rodrigo disse 
que devemos colocar como prioridade o respeito, para que possamos então entrar em acordo nesta nova fase do 
Conselho para que as coisas realmente fluam da maneira que não aconteça da mesma forma que 2013. Estarei aqui 
atendendo as demandas do nosso município que não são poucas, e estou à disposição do conselho qualquer feito. 
Presidente Marco Venicio agradece pela confiança e dizer que o conselho de saúde é usuário, profissional em saúde 
e gestor somos três pessoas em um só que tenhamos mais 2 ( dois) anos de conselho na paz, no diálogo e dentro do 
respeito, e dar continuidade a reunião neste momento será montada a composição da comissão executiva que é a 
primeira comissão ser estabelecida, a comissão executiva é eleita pelo o segmento usuário tem duas vagas, 
profissional em saúde uma vaga e gestor uma vaga, cada segmento se reúnam para eleger. Após se reunirem ficou 
decidido do segmento Usuário foram Josué e Maria Ramos, do segmento Profissional em Saúde foi Maria da Penha e 
do segmento Gestor a Secretaria de Saúde vai mandar o representante. Seguiu para os Informes e Assuntos 
Gerais, Presidente Marco Venicio informou que o Gabinete do Presidente convidar o Conselho de Saúde para 
participar da Capacitação da Lei 12.527 que será no dia 11 de Fevereiro de 2015 às 9:00 horas no Teatro Metodista. A 
senhora Marinete tem uma denúncia a fazer, com a palavra Marinete, começa dizendo que é o do bairro Eldorado, que 
está em nome da população, e que estão sem assistência médica, e que estão passando por grandes dificuldades, às 
vezes temos que mentir para sermos atendidos em outros bairros, não temos cobertura, em 2013 estava grávida de 3 
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meses, estava fazendo meu pré-natal no posto da Santa Rosa, sem assistência consegui que a menina me encaixa-se 
para fazer o meu pré-natal, e a 2 meses eu estava com o feto morto dentro da barriga e o posto do Santa Rosa não me 
informou, estou aqui com a ultrassom para comprovar que a criança não tinha batimentos cardíacos, estava sendo 
avaliada por um enfermeiro, que viu a ultrassom mas não passou a ninguém, e meu pré-natal estava em dia para mim, 
e estaria voltando a uma certa data, mais foi comprovado que ele já estava morto a 2 meses, nesta de investigar como 
eu perdi o bebê eu recorri ao Posto do Jardim da Fonte, o de Santa Rosa já não queria me atender mais, e eu tive que 
pedir uma conta de luz para minha sobrinha pra poder fazer o preventivo, recorri ao Posto do Fazendinha, onde a 
equipe praticamente toda me atendeu muito bem, a minha chateação foi com a médica ginecologista, devido eu ter 
sofrido o aborto, e como eu precisava da ajuda dela, ela não me deu atenção, foi totalmente fria comigo, e disse a ela 
que queria que me avalia-se, olhasse se estava tudo bem ou se tinha algum problema, ela não quis me olhar, passou 
um exame, bom eu imaginei que ela deve ter agido comigo dessa forma porque era a primeira consulta, fui embora, fiz 
todos os exames entreguei a ela, de novo foi totalmente fria comigo, e eu explicando a ela o caso do aborto e não quis 
avaliar, e disse para mim você está com mioma, eu questionei o tamanho que estava, e ela me respondeu 10 alguma 
coisa, eu disse que referência teria sobre esse tamanho, ela me respondeu mede com uma régua em casa, estou 
muita insatisfeita com a ginecologista do Fazendinha, eu não volto lá por nada para ser atendida por ela, estou 
passando por momento muito difícil, emagreci 10 kilos, eu estava investigando o porque tinha perdido o bebê e 
descobri outra coisa e ela foi totalmente fria e no momento que eu precisava de uma orientação, ela simplesmente 
levanta da cadeira pega a ficha e já chama o próximo, eu não sou bicho não, estou indignada mesmo senti que ela teve 
nojo de mim, era isso que eu queria falar para vocês estou pedindo diante a vocês ajuda sobre o posto novo do 
Eldorado inaugure logo, eu preciso de assistência as pessoas que moram lá também precisam, estas são minhas 
reclamações, e obrigada pela atenção. Conselheiro Josué pediu que ela fale o nome completo e endereço, ela 
respondeu dizendo Marinete Wendel Barros, moro na Rua Marcos Fernandes n° 584 no Bairro Parque Eldorado. 
Presidente Marco Venicio então disse que relevante a várias denúncias pela cidadã queimadense o conselho de 
saúde vai tomar alguma providência, e a senhora vai ser chamada aqui mais vezes para fazer estar fazendo esse 
levantamento mais detalhado sobre o assunto e também sobre o posto do Eldorado, pelos os motivos que não foi 
inaugurado ainda. Munícipe Iris disse acho que seria interessante também a senhora escrever e assinar esse relato 
pra gente pode encaminhar, tanto para o conselho como para a gestão, bom queria também parabenizar a nova 
estrutura do conselho ao novo Presidente Marco Venicio, a nova Comissão Executiva, eu vou continuar acompanhando 
o conselho mesmo não sendo conselheiro, com a nova presidência eu acho que tem algumas questões que devem ser 
colocados, um delas é a demanda, toda a questão administrativa pendente tem que ser passado, tem que se reunir 
com a antiga comissão executiva e nova para ver todas as pendências tem que mostrar outro ponto, é a questão das 
atas, estamos encaminhando para um novo conselho, novos conselheiros, muitas atas pendentes temos que nos 
organizar e colocar tudo em ordem tem que existe a formalidade no conselho. Conselheira Amanda disse vou levar 
para a gestão o relato da Senhora Marinete, o posto do Eldorado precisa ser inaugurado, porém precisam dos 
concursados, muitos que passar na prova não ficam, e não pode contratar temos que chegar até o último da fila de 
espera, independente do cargo, esse é o problema do Eldorado, é um processo logo e demorado diante a denúncia 
contra a médica a gente vai averiguar, humanização é atender bem isso para mim é essencial, muito bem disse o Iris 
sobre a escrita, ai virá um documento que será de extrema necessidade, outra coisa que queria pedir a Comissão 
Executiva e ao Presidente uma reunião extraordinária, devido ao relatório de gestão que já está pronto para apresentar 
primeiro ao conselho e depois para Câmara dos Vereadores. Conselheira Penha disse que ficar feliz de ver que as 
coisas estão se encaminhando bem, o ano passado o conselho era uma bagunça, ano passado para termos um lugar 
tínhamos que ser tarefeiro, era tarefa mesmo, quase impossível, tivemos que colocar a mão na massa, atendemos 
todas as demandas do conselho além de colocá-lo de maneira apresentável praticamente imploramos sobre assunto 
do carro, esse carro do conselho tem que ser do conselho que até hoje nada aconteceu, precisamos estar para cobrar 
a gestão, outra coisa que eu vou falar que está na Resolução 453 que temos que gerenciar o nosso recurso, tem mais 
de 2 (dois) meses que saímos usamos o meu cartão de crédito e depois tem que ficar implorando para a devolução do 
valor gasto, isso é chato, se temos verba de representação temos que tê-la, temos que ter um planejamento de todas 
as ações de 2015, como vamos fazer saúde se o próprio conselho não tem saúde e mal estrutura, ontem eu e Silvane 
ouvimos que teve uma reunião de gestão aonde o Prefeito Max falou, e isso vou perguntar pessoalmente a ele que 
tinha pessoas no conselho que não deveria estar no conselho e isso é vergonhoso o conselho de saúde não é gestor e 
sim co-gestor, mas não é para entrar nada no município que o conselho de saúde não saiba, quando fomos questionar 
o Ministério Público chegando lá a Promotora fez uma perguntar que por acaso eu e o Venicio soubemos responder 
que foi sobre a lei que foi elaborada no município em questão da desapropriação da Bom Pastor e se a gente não 
fosse uns conselheiros antenados, e a gestão não passar as coisas com claridade para o conselho, temos sim muitas 
pendências vamos fazer uma avaliação da conduta do que foi realizado na VII Conferência, de que forma foi feita a 
eleição, tanto eu como a Silvane não ia ficar no conselho, eu falo com muito orgulho acho que já fiz minha parte, mas o 
que vimos na conferência nós obrigou a permanece, eu já estou que entrou no município aprovado pelo o CISBAF que 
eu investigar particularmente o Olhar Brasil e não passou não conselho, se o conselho é importante porque não passou 
aqui, outra coisa já sabíamos dessa médica, e ainda não fomos lá por falta de carro, simplesmente por isso, não é só 
isso que você falou não, ela não gosta de atender pessoas que é de outra localidade eu mesma ia passar como 
paciente pra vê o procedimento dela, temos interno uma comissão de controle e avaliação que ganha é muito bem, as 
vezes é fácil jogar a culpa só no conselho,todos os conselheiros tem sua vida, trabalhar e doamos nosso tempo e as 
vezes nosso bolso, eu quando eu falo nós não somos depósito de matricula, não caímos de paraquedas, as vezes final 
de semana com nosso dinheiro fazendo curso de capacitação, ficar muito chato quando queremos fazer e não 



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. 737 - Quarta - feira, 20 de Janeiro de 2016 - Ano 04 - Página 7 

 
conseguimos fazer ficamos muito triste, e detalhe tem mais uma denúncia e tenho ela por escrito da Mariana do Santo 
Expedito que lá tem cadeira de dentista e não tem dentista e temos 22 dentista estatutários, e foi contratado mais 
dentista e cadê esses dentistas. È temos o CEO (Centro Especializado Odontológico) vamos convocar para próxima 
reunião para se esclarecer. No dia 26 de Fevereiro de 09:00 as 12:00 horas, vamos receber o GT de Saúde do 
Trabalhador, vai ser no Sindicato dos Rodoviários é um grande avanço conseguimos ano passado uma oficina no 
Estado, a problemática da saúde do trabalhador que não é só em Queimados, e sim geral então criamos esse GT 
então ficou decidido que cada mês será em municípios diferentes, o mês de Fevereiro será em Queimados juntamente 
com Programa de Saúde do Trabalhador, é muito importante que os conselheiros participem todos serão bem vindos. 
Conselheira Silvane disse pelo o que percebo já temos uma pauta, a comissão executiva tem que mudar a maneira 
de como foi direcionar, antes tudo chegava em cima da hora, a Amanda disse que o relatório já está pronto não 
podemos esquecer que temos o regimento interno tem o prazo, a comissão executiva tem que oficializar tudo, por 
exemplo, a Senhora Marinete fez uma denúncia já tem que oficializar os responsáveis, porque o Prefeito da última vez 
que veio aqui relatou sobre as obras, o posto Eldorado já está pronto mais ou menos 3(três) anos eu falo isso porque 
eu fui lá e vê, e que está esperando pavimentar a rua, temos que pautar sim essa situação do Eldorado, vamos 
documentar isso, dar prazo e mediante isso ir ao Ministério Público, vamos oficializar a Secretária Fátima, duvido que a 
Patrícia Administradora do Posto da Fazendinha que já tenha falado várias para a gestão sobre o posicionamento 
dessa médica, precisou a paciente perde o bebê, se desrespeitada pra que tomasse atitude, que se oficialize a 
Secretária. Conselheira Maria Ramos só pra ratificar que nós queimadense representante dos segmentos usuários, 
profissionais de saúde e gestores, precisamos de uma saúde de qualidade. Conselheiro Rodrigo relembra primeiro 
passo foi à estrutura do conselho a partir do momento que vemos as coisas acontecerem acho justo colocar a mão 
para ajudar, e eu coloquei, não me arrependo de ter pintado o chão, ter feito de tudo um pouco, queria parabenizar as 
pessoas que contribuíram de outras formas para o conselho para estar dessa maneira, até o Prefeito Max quando veio 
aqui elogiou a estrutura do conselho, as pessoas que tinha comprometimento para o conselho vim pra cá ajudar, quero 
parabenizar o Venicio, é um garoto novo que sei que vai dar sangue para gerenciar as ações, um mandato de 2 (dois) 
anos vai precisar do apoio de todos, não adianta a vaidade, estamos aqui representando pessoas que precisam de 
uma saúde melhor, então temos que dar esse apoio a ele, lembrando que temos falha, mas temos respeito um pelo 
outro, e hoje temos que ter um processo de construção, o conselho entrou num caminho e ainda tem que melhorar 
muito, outra situação é sobre a fala as Silvane, quando você falar que a comissão executiva não atuou, vou te explicar 
uma coisa e para os demais, todos que fazem parte do conselho estão comprometidos em momentos de reunião ou 
não , se fizer parte de comissão tem que ter tempo para estar lá com os membros para fazer a fiscalização,trazer 
parecer e apresentar em dia de reunião, a comissão executiva não pode ter uma pessoa que não tem disposição para 
poder montar os trabalhos de reuniões, então não adianta fazer parte de comissão executiva se não tem 
comprometimento, conselho é divisão de trabalho para chegar em algum objetivo. Administradora do Posto da 
Fazendinha Patrícia disse acolhemos o paciente na porta de entrada, quando passar da porta para dentro e não tenho 
muito controle, já passei essa denúncia para o Subsecretário Rodrigo, eu não posso questionar um atendimento, o que 
eu posso fazer é direcionar a denúncia, minha unidade está sempre trabalhando com parcerias com todos os órgãos, 
eu sou muita chata quero que o atendimento do munícipe seja o melhor, porque sei como funciona a saúde do meu 
município porque também dependo desse atendimento, já passei isso para a Diretora da UBS (Unidade Básica de 
Saúde). Conselheira Lizomar quero agradecer todos os conselheiros, pelas minhas faltas que eu tive e dizia estou 
faltando por causa da minha filha, agradecer a todos que entenderam isso, minha filha operou na Paraíba do Sul, 
quando fazia 4 (quatro) dias que minha filha estava em casa o Dr. Henrique Ortopedista foi lá em casa, porque é o 
procedimento ele foi único que disse a perna dela não vai crescer, foi feito 20 fisioterapias, ele me enviou para a BBR 
para poder fazer a bota que ela precisa usar, e minha filha nem sai de casa porque as pessoas repara que a bota é 
maior que a outra, constamos que ela está com depressão, quero agradecer ajuda de todos para que minha filha 
tivesse um bom atendimento. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às vinte horas e trinta minutos, sendo esta ata 
lavrada e assinada por Valquíria da Silva Chagas, Agente Administrativa e por mim Marco Venicio dos Santos. 
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