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

RESOLVE:

PORTARIA N.º 2457/2018. Tornar pública a cessão do servidor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA, Economista, Matrícula n°
2105-02, cedido da Prefeitura Municipal de Japeri, e lotar o servidor na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a contar de
31/08/2018. (Processo n.º 4578/2018/01).

PORTARIA N.º 2458/2018. Designar a servidora DILCELINA SOUZA DA SILVA, matrícula 1544/02, como Tomador de
Adiantamento no âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. (Processo nº. 4529/2018/05)

PORTARIA N.º 2459/2018. Designar o servidor MARCIO MANOEL FULGÊNIO PINTO, matrícula 10805/02, como Tomador de
Adiantamento no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento- SEMFAPLAN. (Processo nº. 4569/2018/02)

CARLOS DE FRANÇA VILELA
Prefeito

Despachos do Prefeito
Processo n.º 1688/2018/08. Considerando o parecer da Controladoria Geral do Município, às fls. 219/220, AUTORIZO a emissão de
NAD, Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, no valor de R$ 77.924,87 (setenta e sete mil novecentos e vinte e quatro reais e
oitenta e sete centavos), referente ao período de apuração de 15/08/2018 à 08/10/208, a título de honorários aos Procuradores do
Município, com fulcro na Lei Municipal nº. 461/00, alterada pela Lei Municipal nº. 1341/16, em conformidade com o §9º do artigo 85
da Lei nº. 13015/15, de 16/3/2015.

Processo n.º 1715/2018/09. Requerente: Rosangela Gomes Fernandes.
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, às fls.17/18, e da Procuradoria Geral do
Município, às fls. 22/23, DEFIRO o pedido de abono de permanência, com fulcro no art. 55, XI e art. 70 da Lei 1060/11.

Processo n.º 2143/2018/03. Requerente: Ana Paula da Conceição.
Com base no parecer conclusivo da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo – CPIA, às fls. 13/14, aplico a indiciada Ana
Paula da Conceição, matrícula n° 11437/01, a pena disciplinar de DEMISSÃO do cargo de Orientador Pedagógico, pela
caracterização do ilícito de abandono de cargo público com efeitos permanentes, com base no art.141, II da Lei nº 1060/11, a contar
de 15/08/2016.

Processo nº. 21102/2017/32. Requerente: Conceição De Almeida Gonçalves
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SEMFAPLAN, às fls.19, e da
Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 25, INDEFIRO o pedido de Isenção de pagamento IPTU para o Imóvel de Inscrição nº
0047273, a CONCEIÇÃO DE ALMEIDA GONÇALVES, com fundamentação legal no inciso III do Art.85 da Lei Complementar
nº001/95, de 29 de dezembro de 1995-CTMQ.

Processo nº. 22352/2018/32. Requerente: Leandro Santos de Oliveira.
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SEMFAPLAN, às fls. 25, e no
parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 29, DEFIRO o pedido de isenção do pagamento de ITBI, a LEANDRO
SANTOS DE OLIVEIRA, CPF 096.xxx.xxx-10, uma vez que se trata de benefício fiscal de programas sociais autorizados na
legislação tributária em vigência no Município, com fundamento legal no Art. 220, I do CTMQ.

Processo nº. 22210/2018/32. Requerente: Maurilio de Barros Viana.
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SEMFAPLAN, às fls. 31/32, e no
parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 35, DEFIRO o pedido de isenção do pagamento de ITBI, a MAURILIO DE
BARROS VIANA, CPF 186.xxx.xxx-78, uma vez que se trata de benefício fiscal de programas sociais autorizados na legislação
tributária em vigência no Município, com fundamento legal no Art. 220, I do CTMQ.

CARLOS DE FRANÇA VILELA
Prefeito

Atos do Controlador Geral do Município
Processo n.º 4244/2018/01. Com base no parecer desta Controladoria Geral e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria
n.º 173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas
referente ao adiantamento concedido ao servidor RENATA BRETAS ZATTAR – MAT. 10182/02, através do processo n.º
3712/2018/01, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

AIR DE ABREU
Controlador Geral do Município



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. 433 - Terça - feira, 16 de Outubro de 2018 - Ano 02 - Página 3

Atos do Secretário Municipal de Administração
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
PORTARIA Nº 1047/ SEMAD/2018. Com base no parecer da Assessoria Jurídica/SEMAD, fls. 11, INDEFIRO o pedido inicial de
Concessão de Adicional de Qualificação, na forma do art. 68 da Lei 1060/2011. (Processo n.º 4050/2018/06. Requerente: ROSA
MARIA GOMES CARIOCA).

ANDRÉ PEREIRA BAHIA
Secretário Municipal de Administração

Atos do Secretário Municipal de Educação
Processo n.º 3646/2018/05. Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação - SEMED às fls.
173/175 e no parecer da Controladoria Geral do Município – CGM, às fls. 198/200, HOMOLOGO, na forma da Lei, o procedimento
referente à 3ª Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2018 do Pregão Presencial SRP nº 01/2018 – Processo Administrativo nº
10.985/2017 da Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ, visando a contratação de Empresa para o Serviço de Locação, Montagem,
Desmontagem e Operação de: Sistema de Som Amplificado, Iluminação, Efeitos Especiais, Geradores, Palcos, Alambrados,
Fechamentos, Banheiros Químico, Veículos e Tendas para a Estrutura Operacional dos Eventos, atendendo assim, as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. ADJUDICO o objeto consignado à Empresa HGA 2000 PRODUTORA DE EVENTOS
LTDA, CNPJ nº 01.809.551/0001-63, no valor da 3ª Utilização de R$ 53.838,12 (cinquenta e três mil oitocentos e trinta e oito reais, e
doze centavos).

LENINE RODRIGUES LEMOS
Secretário Municipal de Educação

Atos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no uso das atribuições, que lhe conferem a legislação em vigor e regimento
interno,

RESOLVE:

PORTARIA Nº 031/COMDEMA/18. Convocar reunião ORDINÁRIA do mês de OUTUBRO, no dia 18 de OUTUBRO de 2018, às 10
horas, na sede da SEMADA, Avenida Luigi Giobbi nº 498, Vila Camarim – Queimados, com a seguinte pauta:

I – Leitura e aprovação da ATA;
II – Apresentação dos Empreendimentos licenciados no exercício 2017/2018;
II – Informes.

LEANDRO GONÇALVES BATISTA
Vice- Presidente Do COMDEMA

Atos do Conselho Municipal de Cultura
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE QUEIMADOS DO DIA 26/06/2018.

Pauta: Capacitação e posse do conselho. Com a presença dos seguintes conselheiros – Avelino de Almeida Filho, Jussara
Sousaq, Gilson Antônio Lima, Jorge Antônio Tavares Peixoto, Neurisete da Silva, Carlos Leandro, Alessandra Montalto,Leandro
Batista, Mariceli Monteiro de Paula dos Santos, Thais Matos de Souza, Maria José Carvalho Bastos, inicia-se a reunião ás18hs24m,
por Mary Ellen Silva Santos, Vice-Presidente do Conselho, fazendo a leitura da ata decorrente a reunião passada. A mesma após a
leitura expõe a todos os assuntos em pauta na atual reunião. O primeiro assunto em pauta: trata-se da Posse do Conselho, que
acontecerá no dia 12 de Julho do ano corrente, ás 18hs00m. Os conselheiros questionam como será o roteiro da posse. Ideias
começam a ser expostas. Jorge (representante suplente da Ampara) propõe que Mariceli (representante da SEMEL) faça uma
apresentação do seu trabalho, dança (balé, jazz), a mesma aceita a proposta e todos concordam. Avelino também propõe que o
Maestro Daniel (representante da COMEND) faça uma apresentação musical. O mesmo informa que vai verificar. Os conselheiros
então em conjunto também propõem que Avelino declame uma poesia, enquanto Mariceli apresentaria sua dança, e Maestro Daniel
faça sua apresentação simultaneamente. Coloca-se também para que o presidente do conselho, Leandro Santanna, faça uma
retrospectiva da história do Conselho para apresentação na posse. Os mesmos ainda levantam a questão da criação da pagina do
Facebook, para expor a sociedade os acontecimentos do conselho, tais como a posse, reuniões do conselho, entre tantos outros.
Acordam também que os administradores da página serão os presidentes e secretariados do conselho. Fica também solicitada a
criação de uma imagem para identificar o conselho. Inicia-se o segundo assunto em pauta: capacitação dos conselheiros. Os
mesmos expõem suas ideias. Carlos Leandro propõe que um dos segmentos seja o controle social. Todos concordam e o mesmo
fala ainda que poderia ficar responsável, pois possui conhecimento para trazer pessoas para fazer a capacitação. Os conselheiros
então propõem que seja criado um núcleo para fazer o remanejamento de pessoas para essa capacitação. Carlos Leandro se
candidata, Jorge Antônio também. Alessandra informa que existe uma pessoa na Prefeitura responsável por esse intermédio, e que a
mesma facilitaria de alguma forma para o conselho. Que seria bom para o conselho esse núcleo de alguma forma trabalhar em
conjunto com ela. Membros da sociedade civil no inicio se opõe de certa forma, mas ao entenderem a finalidade todos concordam.
Fica acordado então que os membros do núcleo serão os responsáveis para procurar profissionais para a capacitação. O conselho
então passaria as informações para a SEMUCTUR, e sendo aprovadas, serão repassadas para essa pessoa responsável citada pela
Alessandra. Outros tópicos são levantados, como capacitação de recursos, elaboração de projetos culturais, prática de construções
de rede, além de firmar uma parceria com algum assessor, ou outro município, para identificar como funciona o fundo cultural. Entra-
se em questão, data e hora da capacitação. Marry Ellen expõe a ideia de colocar preferencialmente em dias de semana, no horário
da reunião ordinária. Avelino e Leandro Batista preferem esperar para quando for próximo a capacitação, pois os mesmos possuem
compromissos. Zezé também propõe que os contatos passem pelo secretariado do Conselho. Discutem sobre a pauta da próxima
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reunião. Fica em pauta para a próxima reunião: confirmação dos profissionais convidados. Alessandra propõe o contato do Leandro
com o Riocriativo para informações de cursos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Daniele Almeida, a presente ata, assinada por todos os presentes.

LEANDRO SANTANNA
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Atos do Conselho Municipal de Saúde
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 16/08/2018

Ás dezessete horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de Agosto do ano dois mil e dezoito, iniciou a Reunião Extraordinária
do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Maria da Penha Oliveira, Presidente do Conselho de Saúde, com a
seguinte pauta: 1) Verificação do Quorum; 2) Leitura e Aprovação de Pauta; 3) Ordem do dia: 3.1: Descumprimento da
Resolução nº125/CMS/2018, que versa sobre a reprovação da reforma do Centro Médico da Pedreira pelo o Conselho
Municipal de Saúde; 4) Informes e Assuntos Gerais; 5) Encerramento. A Presidente Maria da Penha às 17h30min fez a 1°
Chamada sem quorum estabelecido. 2° Chamada às 18h00min estão presentes os seguintes conselheiros: Maria da Penha
Oliveira, Tereza Maria Ferreira Barbosa, Josué Silva da Costa, Ruth do Nascimento Silveira, Rosangela Santos Melo,
Lizomar Monteiro Ferreira, Janaina Barão de Souza, Josué Silva da Costa, Maria Cristina Dias Fernandes, Rubens Arlei
Nogueira, Dulcelena dos Santos, Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento, Amanda Morais dos Santos, A Presidente Maria da
Penha fez a leitura da pauta. O Conselheiro e Coordenador da Comissão Executiva Josué disse que solicitou essa reunião, pois
em 26 de Abril de 2018 o plenário reprovou a reforma na antiga instalação do Centro Médico da Pedreira em razão do Projeto está
em desacordo com o local conforme a Resolução nº 125/CMS/2018 e no dia 19 de Julho de 2018 do Doq Nº 372 foi publicado aviso
de licitação para a Reforma do Centro Médico da Pedreira para implantação do Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia
para o dia 07 de Agosto de 2018, desrespeitou a decisão do plenário citado acima. Propôs encaminhar para o Ministério Público, pois
chegou onde não podemos ultrapassar. A Presidente Maria da Penha disse em 2015 foi discutida a ação civil do Centro Médico da
Pedreira e ficou acordado pelo o ex Prefeito Max Lemos que teria uma Unidade de Saúde e o Centro de Referência em Ortopedia e
Fisioterapia na antiga instalação do Centro Médico da Pedreira e no concurso dos agentes comunitário de saúde tem para aquela
localidade, em 26/12/2017 ficou acordado que esse assunto seria discutido no plenário do conselho e até a presente não aconteceu.
O Conselheiro e Coordenador da Comissão Executiva Josué disse que solicitou a Secretaria Municipal de Saúde o processo da
reforma na antiga instalação do Centro Médico da Pedreira e não veio. O Conselheiro Rubens disse mais uma vez fica parecendo
que o conselho não serve pra nada. A Conselheira e Subsecretária Geral Ruth disse que o processo está na Controladoria Geral
do Município e não conseguimos trazer. O Munícipe Iris da Conceição disse a gestão do Prefeito Vilela está fazendo a
desconstrução do que foi decidido no conselho, acho que o conselho deve tomar uma posição e sendo que o local é de difícil acesso.
O Conselheiro e Coordenador da Comissão Executiva Josué disse qual vai ser nossa decisão em relação à pauta. A
Conselheira e Subsecretária Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde Amanda disse primeiro ponto não acho o local
adequado para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia e sendo que o plenário do conselho aprovou isso, será que é
viável continuar o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia lá, segundo ponto é fazer uma Unidade de Saúde na localidade,
e estava presente numa reunião com Prefeito Vilela e ele disse que não iria perder a verba da reforma. A Presidente Maria da
Penha disse cabe ao Prefeito enviar um Oficio para o conselho solicitando um novo arranjo, afinal não podemos perder recurso,
entendemos que o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia não deveria ser lá e sim num local central de fácil acesso,
minha proposta que faça a primeira Moção de Repúdio das atitudes do gestor pelo descumprimento da Resolução nº125/CMS/2018
e encaminhar para o Ministério Público com todos os argumentos. A Conselheira Janaina disse mesmo sendo um bairro longe a
Secretaria do Transporte tem que por ônibus de fácil acesso, cabe fazer o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia e a
Unidade Básica de Saúde. O Munícipe Iris da Conceição disse que numa reunião no conselho falou com o ex Prefeito Max que
área não poderia ficar descoberta, na verdade esse município nunca fez uma licitação de transporte e sim tem acordos. A
Conselheira Silvane disse o governo está subestimando muito o conselho, num reunião com o Prefeito Vilela falei para não
esquecer de mandar o documento para rediscutir. Na reunião do dia 26/04/2018 a Assessora Michele disse que iria refazer o projeto
e enviar para o conselho. O Conselheiro Devanir disse se o problema é segurança, existe a Ronda Municipal. O Conselheiro e
Coordenador da Comissão Executiva Josué colocou em regime de votação de elaborar a primeira moção de repúdio do
Conselho Municipal de Saúde sobre descumprimento da Resolução nº125/CMS/2018 e o encaminhamento ao Ministério
Público pelo descumprimento da Resolução nº125/CMS/2018 com a licitação publicada no DOQ nº372, sendo aprovada por 8
votos a favor e 2 votos contra, e a Conselheira Rosangela não estava presente no momento da votação. Seguiu para os
informes. A Conselheira e Subsecretária Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde Amanda informou que o conselho
recebeu um Oficio Circular nº006/2018 do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, em continuidade aos trabalhos de apuração do
Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM ciclo 2018 (ano – base), esta Corte de Contas dará inicio a etapa de validação das
respostas apresentadas. Levamos ao conhecimento de esse município foi selecionado para participar de amostragem de validação in
loco de questões atinentes as áreas de Educação e Saúde, sendo oportuno frisar, desde já, a importância dos bons préstimos da
vossa Senhoria e dos titulares das pastas indicadas para a otimização do reduzido tempo que teremos nessa municipalidade. Os
Trabalhos de campo serão levados a efeito durante o período de 13/08/2018 a 17/08/2018 por equipe de técnicos deste TCE- RJ,
devidamente credenciados mediante Oficio subscrito pela Exmª Srª Presidente Interina desta Corte de Conta a ser apresentado por
ocasião do inicio dos trabalhos ao Exmº Prefeito Municipal ou o seu Chefe de Gabinete. Permita-nos solicitar que para a consecução
dos trabalhos será necessário disponibilizar para equipe de inspeção os documentos abaixo relacionados, alertando que na eventual
impossibilidade de apresentação de quaisquer dos itens ora requeridos, será necessário que nos seja fornecida justificativa por
escrito. Documentos relativos à Secretaria Municipal de Saúde: Relação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município com
endereços, podendo ser entregue em meio magnético. Escala dos profissionais de saúde lotados nas UBS, com a indicação do
nome, horário de trabalho e especialidade, podendo ser entregue em meio magnético (preferencialmente em Excel). Cópia impressa
da relação das Unidades Médico Hospitalares do Município com endereços. Escala dos profissionais de saúde lotados nas Unidades
Médico – Hospitalares do Município, com a indicação do nome, horário de trabalho e especialidade, podendo ser entregue em meio
magnético (preferencialmente em Excel).  Cópias dos controles de ponto de médicos referentes ao mês de outubro de 2017 e de
agosto de 2018.  Acesso aos seguintes documentos para consulta (original): Atas de Inspeção do Conselho Municipal de Saúde
relativa às Unidades Básicas de Saúde de 2017.  Por fim, pedimos que seja designado um servidor qualificado das áreas de
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Educação e Saúde para acompanhar a equipe de validação que irá efetuar visitas a escolas e Unidades de Saúde de modo a facilitar
os acessos a prestar eventuais esclarecimentos. Após a leitura a Conselheira e Subsecretária Adjunto de Atenção Básica e
Vigilância em Saúde Amanda explicou que é um questionário que o TCE vem fazendo desde 2016 com uma nova ferramenta de
fazer pesquisa de como os municípios estão se apresentando dentro da gestão e sobre o Conselho expliquei que o Conselho de
Saúde é atuante, que se reuni com o Prefeito, Secretária que tem essa facilidade e que fazia as inspeções, mas não deixava o
certificado com o Administrador da Unidade, que após a inspeção a comissão elabora um relatório, apresenta para o plenário e envia
para gestão tomar as providencias. E os técnicos do TCE sugeriram que tivesse algo que comprovasse que o conselho esteve na
unidade e fiscalizou. O Munícipe Iris da Conceição informou sobre a reunião do Conselho Gestor e GT Saúde do Trabalhador,
avisou a Presidente Maria da Penha que a Cláudia foi assaltada e perdeu o documento da Nota Técnica, e ficou de apresentar na
próxima reunião do Conselho Gestor dia 19/09/2018. E disse sobre a sua participação no Congresso do Abrascão e foi enriquecedor.
Citou sobre a Carta do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no Belém do Pará e discordou da proposta de
qualificar o controle social e sim ter capacitações. A Conselheira e Subsecretária Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em
Saúde Amanda disse sua percepção do Nacional de Secretarias Municipais de Saúde mal organizado e que deveria ter mais
diversidade, senti falta das pessoas do Rio de Janeiro não estava presente, mas teve falas de gestores muito importante. Informou
que no dia 18/08/2018 haverá o Dia da Vacinação de Sarampo e Poliomielite. A Conselheira Janaina informou que no dia
14/08/2018 iniciou-se o na sede do conselho o Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde teve 35 vagas
distribuídas para Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemia, Conselheiros de 08:00 as 16:00 com duração até Dezembro, as
Educadoras Penha e Tereza, eu como membro da Comissão Educação Permanente estou vindo dar apoio. E informou que a
Secretaria de Saúde com Unimed está fazendo um projeto da possibilidade em Outubro para as mulheres que fizeram mastectomia
receber uma prótese de alpiste para enchimento. A Conselheira Silvane informou que ela e as conselheiras Penha e Dulcelena
acompanharam a Secretária de Saúde Lívia, Coordenadora Simone e o Subsecretário Zé Carlos na fiscalização das denuncias no
Vila Central. A Conselheira Tereza informou que participaram do Congresso do Abrascão dos dias 26 a 29/07/2018 os conselheiros
Penha, Tereza, Dulcelena, Josué e Munícipe Iris e infelizmente a conselheira Regina por motivo particular não pode ir, e nesses
encontros trouxemos bastante material e vamos fazer um kit para cada conselheiro, foi disponibilizado o curso de Recursos
Humanos para saúde universal que é uma organização pan-americana de saúde juntamente com organização mundial da saúde,
disse que irá para os conselheiros o endereço eletrônico para fazer esse curso online, outro stand que participamos sobre estudo de
risco cardiovascular em adolescente, tem proposta de ir numa unidade de educação que tenha maior concentração de adolescente
fazer uma pesquisa, pois muitos adolescentes estão infartando, fizemos parceria com o Centro Cultural do Ministério da Saúde que
tem um acervo enorme, pois estamos formando nossa biblioteca. A Conselheira Dulcelena informou que no dia 11/08/2018 teve a
1º reunião de mobilização no Bairro Vila Central para viabilizar a água da CEDAE na comunidade Vila Central que é muito carente de
informações, esteve presente às conselheiras Penha, Lizomar, Silvane e o conselheiro Rubens e 44 moradores e como palestrante
Sr. Alexandre Alves dos Santos – Chefe do Setor Técnico de Monitoramento e Controle dos Fatores não biológicos de Queimados. O
mesmo fez distribuição de produto para trata a água e orientações sobre os resíduos sólidos e foi muito produtivo. A Presidente
Maria da Penha informou que os almoços do Congresso do Abrascão dos dias 26 a 29/07/2018 foi feio no meu cartão de crédito e
vamos fazer um documento para solicitar a ressarcimento. E informou que ela, os conselheiros Josué e Tereza que o espaço novo
do conselho não foi cumprido conforme foi mostrado na planta e estamos tendo certo embate, a copa será coletiva, explicamos de
como deveria ser. Outra coisa tem que ser discutido são os banheiros para os usuários. O Munícipe Iris da Conceição disse o
conselho tem orçamento próprio e tem que ter seu espaço adequado. A Conselheira Janaina disse mesmo o conselho tendo
orçamento próprio desde ano passado solicitou sair do aluguel para economizar, agora vamos ir para um espaço que está deixando
o conselho numa situação desconfortável, não podemos ter uma geladeira compartilhada, pois sempre sobra lanche para a próxima
reunião, se vamos para um local que não está adequado para o conselho, melhor continuarmos aqui e pagar aluguel. A Conselheira
e Subsecretária Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde Amanda disse que deveria pautar ou pontuar essa questão.
A Conselheira Silvane disse que vai ter desconfortável no espaço novo, por exemplo, horário das nossas reuniões, coisa que aqui
não temos. O Conselheiro e Coordenador da Comissão Executiva Josué comunicou que ficou marcado no dia 20/08/2018 às 9h:
00min para irmos ao espaço novo do conselho. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às vinte horas e vinte e um minutos, sendo
esta ata lavrada e assinada por Maria da Penha Oliveira Presidente do Conselho Municipal de Saúde e Valquíria da Silva Chagas
Administrativa.

MARIA DA PENHA OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS
Administrativa

Moção de Repúdio nº01/CMS/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião Extraordinária realizada no dia 16 de Agosto de 2018, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990 e
pela a Lei nº 1.331/16, de 09 de Novembro de 2016.
Considerando as atribuições do Conselho Municipal de Saúde, que desde a década de 1990 vem contribuindo para aprimoramento
das Políticas Públicas de Saúde no Município de Queimados;
Considerando que por meio do trabalho do conselho, comissões e de conferências municipais nasceram propostas de Políticas
Públicas de Saúde cruciais para o desenvolvimento municipal;
Considerando que é através das contribuições dos conselheiros de saúde, que garante o fortalecimento do Sistema Único de Saúde;
Considerando que o trabalho dos conselheiros municipais de saúde que está pautado no compromisso na independência critica e na
liberdade de formulação das Políticas Públicas de Saúde;
Considerando que é atribuição do Conselho Municipal de Saúde de delibera e garantir que o bairro da Nova Cidade tem a cobertura
de uma Unidade de Saúde;
Vem a público manifesta nosso repúdio ao descumprimento da Resolução nº125/CMS/2018. O plenário do Conselho Municipal de
Saúde reprovou o projeto de reforma na antiga instalação do Centro Médico da Pedreira, situado na Rua Patativa S/N em Nova
Cidade, em razão do projeto está em desacordo com o local, e não garantir a Unidade de Saúde para a comunidade.

MARIA DA PENHA OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde


