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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

“Santos Unida pela Saúde”

Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.
Município em Gestão Plena do SUS.

Ata da Plenária Ordinária de Abril de 2017. Realizada no dia 25/04/2017, 
terça-feira, às   18h30   na sede do SINTRASAUDE, sito à Avenida Ana Costa, 
nº 70 – Vila Matias – Santos/SP. Convocação publicada no Diário Oficial  
de  Santos  em  24   de  abril  de    2017  e  divulgada  através  do  site 
www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.
1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Março de 2017;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5)Apresentação, discussão e deliberação referente ao encerramento das atividades das 
duas Farmácias Populares do Município;
6)Apresentação, discussão e deliberação da cessão das dependências do antigo 
Pronto Socorro Central do Município para a Santa Casa em troca das dependências 
onde serão alocados 08 (oito) leitos de estabilização para o SAMU;
7)Assuntos gerais referentes à Saúde no Município de Santos;

As 18.55 h. o Presidente Luiz Antônio da Silva com “quórum” Regimental abre os trabalhos 
dando as boas vindas a todos conselheiros e convidados, solicitando que o Secretário Adjunto 
de Saúde Dr. Walter Makoto tome seu lugar na mesa, iniciando os trabalhos às 18.59 horas, 
pedindo a todos um minuto de silencio pelo falecimento do ex conselheiro da Associação 
Paulista  de  Medicina  Doutor  Ismar,  em  seguida  pergunta  se  todos  receberam  a  Ata  da 
Plenária de Março/2017 e se alguém tem alguma correção para a mesma, Carlos Solano 
solicita que seja corrigida sua fala nas linhas 140, 141, 142 e 143, onde se lê: Solano diz que 
trabalha na área da Construção Civil e quer que conste que não aceita que o José Negrinho 
fale que ele não entende, diz ser conselheiro e que todos tem o direito de ser entendido e que 
entente tudo o que os outros falam...Leia-se:  que todos que convivem com ele tem bom 
entendimento no que fala, João Carlos solicita que conste  na sua fala sobre a Comissão de 
Fiscalização o que segue: foram realizadas 4 (quatro) visitas de fiscalização nas seguintes 
unidades: UBS CAMPO GRANDE, onde dentre outros problemas foi constatado que a CPFL 
ainda não regularizou as  instalações de  energia  ocasionando  vários  desconforto  para  os 
pacientes e trabalhadores do local, UBS APARECIDA foi detectada a falta de uma aparelho 
sonoro de chamada de senhas para atendimento aos usuários e falta de medicamentos na 
Farmácia, UBS EMBARÉ, foi constatado falha nos aparelhos de ar condicionado, vazamento 
e  infiltrações,  SECRAIDS,  há  problemas  de  estrutura  e  infiltrações   principalmente  na 
Farmácia onde são armazenados os medicamentos e ainda a falta de vigilância e os portões  
em estado lastimável, esses relatórios serão apresentados em Plenária oportunamente  , em 
seguida  Luiz  coloca  em  votação  com  as  devidas  alterações  solicitadas  e  é  aprovada; 
2)Informes do CMSS:  Roberto informa  a todos que a Conferência Municipal de Saúde de 
Santos está confirmada para os dias 26 e 27 de maio de 2017 na UNIP (Campus Rangel 
Pestana) e que está sendo feito todos os esforços da Comissão para que a mesma se torne 
um sucesso à altura da população Santista, sendo que a Comissão decidiu depois de muitos  
debates transferi-la do dia 12 e 13 de maio porque o Ministério da Saúde agendou para o dia  
13  “DIA  NACIONAL  DE  VACINAÇÃO”  e  com  certeza  os  trabalhadores  da  Saúde  não 
poderiam participar da Conferência o que seria uma grande perda para ambas as partes, 
informa que no dia 26 às 07:00 horas sairá da sede do Conselho, na Avenida Conselheiro 
Nébias, 267 o veículo que levará os representantes eleitos na Plenária preparatória para a 
Conferência Regional da  “Saúde da Mulher” para a cidade de Registro, informa também que 
no dia 13 de abril foi feita uma reunião juntamente com os Representantes da Assembleia 
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Legislativa com a participação do Deputado Paulo Corrêa Junior  no HGA afim de apurar  
algumas  denuncias  feitas  por  usuários,  no  dia  02  de  maio  será  realizada  uma  reunião 
juntamente  com  o  Secretário  da  Saúde  para  dar  uma  solução  dos  convênios  com  as 
entidades  para  pessoas  com  Deficiência  existentes  na  cidade  e  que  passam por  sérias 
dificuldades e é aprovada pela Plenária, informa também que a Comissão de Saúde Mental 
esteve presente na sede do Conselho para uma entrevista para o Jornal “diário do Litoral”  
sobre os relatórios dos serviços existentes na Saúde Mental e que o Ministério Público enviou 
ofícios informando da abertura de inquérito Civil para acompanhar a situação desse problema 
em  diversas  unidades  que  atendem  essa  mega  de  usuários,  agradece  a  presença  da 
Presidente  e  demais  representantes  da  Associação  da  Esclerose  Múltipla  e  que  esteve 
juntamente  cm eles  no  gabinete  do  vereador  Fabrício  DVD e   Audrey Kleys  o  qual  nos 
recepcionou de uma forma super educada e uma discussão saudável sobre a criação de um 
Centro  de  Referência  para  o  atendimento  dos  pacientes  com  Esclerose  Múltipla,  nesse 
momento Ana Bernarda agradece a presença nessa reunião do Roberto que representou o 
CMSS; 3)Informes da SMS: O Sr. Secretário Adjunto de Saúde de Santos, Walter Makoto em 
sua fala isenta o Conselho pela transferência da data da Conferência Municipal de Saúde 
informando que foi ocasionado pela marcação do MS para dia 13 de maio o Dia Nacional da 
Vacinação e dá mais alguns informes da Secretaria, justificando a ausência do Secretário 
Fábio Ferraz por ter ido viajar para Brasília juntamente com o Prefeito para resolver vários  
problemas e garante que os mesmos trarão boas notícias para a cidade que será informada 
posteriormente aos conselheiros ;  4)Informes das Comissões Temáticas: COMISSÃO DE 
SAÚDE MENTAL: A Coordenadora Aurélia pede novamente que a Secretaria de Saúde dê o 
retorno para o conselho sobre os relatórios de Fiscalização da Saúde Mental e que até agora 
não tem nenhuma informação sobre quais as providências que foram tomadas e quais serão  
tomadas posteriormente, informa que se reunirá com a Comissão para que se faça novas 
visitas a esse locais para ver se houve alguma providência tomada e que por respeito ao 
excelente  trabalho  produzido  por  esta  deve  sim  ter  algum retorno  dos  gestores  e  maior 
agilidade nos trabalhos de recuperação da rede da Saúde Mental conforme solicitado todos  
os meses pela Comissão,  Jorge Viana pede uma rápida solução para o NAPS II, Wlamir  
pede que a Secretaria não pense apenas na troca de endereço para a unidade do NAPS II, 
mas que se preocupe com o RH que hoje é insuficiente e os materiais para que se possa ter 
uma Oficina Terapêutica pelo menos sustentável, o que hoje não acontece, questiona também 
como pode uma Unidade da Secretaria que nem começou a funcionar ter em sua folha de 
pagamento de diversos trabalhadores designados para a mesma, Roberto se compromete a 
solicitar essas respostas por ofício emitido pelo CMSS, Carlos Solano informa que no dia 18 
de abril  esteve em uma palestra realizada pela UNIFEST, a qual tratou do assunto sobre 
Material  Reciclável  e que nesse local  falou sobre a criação da Usina de Lixo Limpo pelo 
CMSS que era exclusivamente para Geração de Rendas dos pacientes da Saúde Mental,  
Aurélia retoma a palavra e justifica a falta da conselheira Rosana que teve problemas de 
saúde  na  família  e  que  dia  18  de  Maio  será  o  Dia  Nacional  da  Luta  Antimanicomial; 
COMISSÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE:  informa que tem um processo para  ser  avaliado 
referente  à  renovação  da  Comunidade  Terapêutica  Sol  Nascente  que  será  levado  para 
avaliação  dos  conselheiros  em  uma  plenária  próxima  ;  COMISSÃO  DA  SAÚDE  DO 
TRABALHADOR,  nada tem à informar COMISSÃO DE FINANÇAS:  o coordenador José Ivo 
informa que tem processos em análise, Roberto informa sobre a Comissão de Fiscalização 
das O.Ss., e diz que o Conselho tem agido com energia e que não aceitará o atraso nesses 
pagamentos, pois é o início do fim de uma parceria que pode dar certo na cidade de Santos, e 
que se os outros Municípios erraram, nós não queremos de forma nenhuma errar também; 5) 
Apresentação, discussão e deliberação referente ao encerramento das atividades das 
duas  Farmácias  Populares  do  Município :  O  representante  da  SMS  Laércio  faz  uma 
excelente  apresentação  sobre  todos  os  problemas  enfrentados  pelas  duas  unidades  da 
Farmácia Popular do Município de Santos apresenta todos os dados financeiros em “data 
Show”  (apresentação  em  anexo  à  ata),  posteriormente  abre  aos  conselheiros  para 
questionamentos, Dalve pergunta se pode ou não fechar a Farmácia Popular e se o dinheiro 
economizado com o fechamento das mesmas e é prontamente respondido pelo Laércio que 
podem fechar sim a farmácia e que o dinheiro será usado para compra de medicamentos da 
rede, Carlos Solano questiona sobre os funcionários que sairão com o termino das Farmacias 
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e pede que sejam transferidos para as unidades de Saúde que precisam, Laércio responde 
que essa é a intenção da Secretaria, Silas agradece a apresentação e acha que nada mais 
tem a ser discutido, informa que é uma luta antiga do Conselho esse fechamento que só nos 
trás  prejuizos,  José Ivo  informa que analisa  todas as  prestações de contas  da Farmácia 
Popular e que os prejuizos são bem visíveis,  após mais alguns questionamentos e todos 
respondidos  Luiz  coloca  em  votação  e  à  aprovado  por  unanimidade;  6)  Apresentação, 
discussão e deliberação da cessão das dependências do antigo Pronto Socorro Central 
do Município para a Santa Casa em troca das dependências onde serão alocados 08 
(oito) leitos de estabilização para o SAMU“; Dr Walter Makoto faz a apresentação do ponto 
de pauta a ser discutido e apresenta em “data show” tudo que será realizado, informa que a 
troca é vista pela Secretaria como um grande avanço, pois há uma extrema necessidade 
desses  leitos  para  o  atendimento  do  SAMU  (cópia  da  apresentação  anexo  à  ata), 
posteriormente para a palavra para os conselheiros para perguntas, Dalve pergunta quantos 
anos ainda faltam para o termino do COMODATO da unidade que do PS/CENTRAL,  Denis 
responde que ainda tem 50 anos de Comodato, Silas informa da sua preocupação em ceder o 
espaço para a Santa Casa e a mesma vir  a  realocá-la  para uma entidade Privada,  Luiz 
responde que a legislação permite  que isso  seja feita,  Silas diz  discordar  dessa opinião,  
Fabiana pergunta se o anexo continuará em funcionamento com os leitos que hoje existem e  
se  também  existe  UTI  no  anexo,  Walter  responde  que  a  UTI  antigamente  existente  na 
Unidade do Pronto Socorro foi  transferida para lá,  outros questionamentos foram feitos e 
todos respondidos, Luiz coloca em votação e é aprovado com um voto contra da conselheira  
Rosimeire que justifica seu voto contrainformando que a Secretaria deveria se preocupar em 
arrumar aquela unidade para que se houver uma catástrofe no Polo Industrial de Cubatão ou  
no Porto de Santos os feridos não terão local para ser recebido, então o ponto de pauta é  
aprovado por maioria de votos:  7)Assuntos Gerais referentes à Saúde no Município de 
Santos; Maria Cecilia pede informação sobre a criação do CAPS  INFANTIL, pois o mesmo 
não foi aprovado ainda pelo Conselho e como andam as tratativas, pois tem uma denuncia 
seria de uma Munícipe (denuncia em anexo), preocupa-se que se o mesmo for iniciar seus 
trabalhos  da  forma  que  se  encontra  os  pacientes  terão  um  enorme  “buraco  negro”  no 
atendimento, ficando muitas pessoas sem onde ser assistido, Terezinha (Agente Comunitária 
do  José  Menino)   fala  sobre  a  aflição  que  passam alguns  Agentes  Comunitários  com o 
problema existente no Município com o termino de varias contratações e o Concurso a ser  
feito, e entrega à Executiva do Conselho um Manifesto dos Agentes Comunitários para ser 
respondido pelo Sr. Prefeito e Secretário de Saúde de Santos, Wlamir Informa que no primeiro 
dia  da  Gestão do Atual  Prefeito  a  4  anos atrás  levou um relatório  sobre  as  dificuldades 
existentes nos NAPS's e por seus trabalhadores e após passado esse tempo todo nada foi  
feito, tudo continua como antes, pede maior agilidade da atual gestão, acha um absurdo que 
os NAPS's,  um lugar  para adultos sirva para atendimento de criança e adolescente,  não 
concorda de forma nenhuma com essa atitude e pede providências, volta a falar que a Casa 
onde será locado o NAPS II é boa, mas que os problemas maiores são o RH e materiais em 
falta para os trabalhos de oficinas, encaminhará ao Conselho um cronograma de todas as 
datas festivas a serem comemoradas nos NAPS para que possam ter materiais para fazerem 
essas comemorações, Silas informa sobre a Greve Geral dos Trabalhadores no dia 28 de abril  
de 2017, pede novamente como faz há muito tempo que seja resolvido o problema da UBS do 
Campo Grande, e caso isso não seja resolvido estará entrando no Ministério Público para a 
solução do mesmo, pois o Secretário na Plenária de Março informou que falaria com a CPFL 
para a solução do problema e nada foi resolvido ou respondido, Waldenice volta a perguntar 
sobre o problema do sobrinho dela, pois a vários anos tenta uma solução e nada, o próprio  
Secretário na Plenária de Março pegou todos os dados do sobrinho para tentar uma solução 
do caso e nada foi  respondido até agora, às 21:58, nada mais tendo a ser discutido Luiz  
encerra a reunião e eu José Luiz Negrinho lavro a presente ata.
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