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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS

“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  Agosto  de  2017.  Realizada  no  dia 
29/08/2017,  terça-feira,  às    18h00   na  sede  do  SINTRASAUDE,  sito  à 
Avenida  Ana  Costa,  nº  70  –  Vila  Matias  –  Santos/SP.  Convocação 
publicada no Diário Oficial de Santos em 23   de agosto de   2017.
1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Julho de 2017;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Posse dos novos Conselheiros de Saúde (Biênio 2017/2019);
5) Eleição da nova Comissão Executiva; 

 
As 18:15 horas, o Presidente Luiz Antônio da Silva, no uso de suas atribuições, com “quórum” 
Regimental, abre os trabalhos, dando as boas-vindas a todos os conselheiros e convidados, 
parabeniza  os  conselheiros  da  gestão  que  se  finda,  pelo  comprometimento  que  tiveram 
durante  todo  o  período  em que  atuaram,  questionou  se  todos  os  conselheiros  presentes 
haviam recebido a Ata da Plenária realizada em Julho/2017, se haveria a necessidade da 
leitura da mesma e se algum conselheiro teria alguma correção, a Sra. Rosana, que solicita 
alteração na linha 97, onde se lê: SENAT e sobre SVC, leia-se: SENAT/ZN e sobre SVC/ZN; 
também na linha 97 e 98 , suprimir o texto ; “também sobre a mudança do NAPSII”; e suprimir  
também, “ que a comissão esta cobrando a alteração do local do NAPS II”, não tendo mais 
nenhuma correção solicitada, Luiz Antônio, submete a Ata para aprovação com as devidas 
retificações, esta foi aprovada por unanimidade, informa que estará pautado para a plenária de 
Setembro em 26.09.2017 as eleições das novas Comissões de Finanças, Políticas de Saúde, 
Saúde Mental, Fiscalização e Ética, bem como da Comissão de Eleição dos Conselhos Locais,  
finaliza desejando sorte aos novos conselheiros;  2) Informes do CMSS: Roberto de Moura 
informa que na plenária de Julho/2017, no Item 6 e 7, foi solicitada a plenária, que autoriza-se 
a executiva do CMSS emitir parecer favorável a renovação do contrato de subvenção na forma 
de “AD REFEREMDUM”, da entidade CEREX E SEARA DE JESUS, ambas contratualizando 
com a PMS, em nota devolutiva aos conselheiros, informa que foram realizadas as reuniões 
entre os representantes das entidades e a Secretária de Saúde, mediada pelo CMSS, onde 
ficou ajustado o aumento para ambas as entidades, que se deram por satisfeitas, portanto 
renovando por mais um ano o contrato de subvenção, pede a palavra Sr. Carlos Solano, que 
indaga a respeito das demais entidades, se terão direito ao aumento, que foi respondido por 
Roberto de Moura, que da mesma forma, será analisado caso a caso, em conjunto com as 
entidades contratantes, sempre com assistência do CMSS, informou também, que a Secretária 
Estadual  de  Saúde implantou o serviço de oxigenoterapia  na residência em toda Baixada 
Santista  pelo SUS, informa que foi  publicado no D.O. de 24.08.2017 que todo usuário  da 
região de Santos poderá usufruir desse serviço, assim, Roberto de Moura passa a palavra ao 
senhor Secretário de Saúde do Município para seus informes;  3) Informes da SMS: O Sr. 
Secretário passará os informes após a eleição e posse dos novos conselheiros;  4) POSSE 
DOS NOVOS CONSELHEIROS DE SAÚDE BIÊNIO 2017/2019:  Luiz Antônio informa que 
será formada a mesa que comandará os trabalhos, o Sr.  Silas da Silva pede a palavra e  
sugere  que a Dra.  Rosilma Menezes Roldan,  Vice  Presidente  da Comissão de Direito  da 
Saúde da OAB/Santos, presida a mesa para eleição, foi submetido a plenária e aprovado por  
unanimidade, a Dra. Rosilma Roldan, toma assento a mesa dos trabalhos e convida o Prof. Dr. 
Marcelo Lamy, para secretariar, a Dra. Rosilma Roldan, passa a anunciar a nova formação do 
Conselho Municipal de Saúde de Santos: SEGUIMENTO DE USUÁRIOS: ASSOCIAÇÕES DE 
USUÁRIOS / ONG´S/ MOVIMENTOS POPULARES / SINDICATOS DE TRABALHADORES/ 
CONSELHOS  GESTORES  /  SOCIEDADE  DE  MELHORAMENTOS  DE  BAIRROS  / 
ENTIDADES  DE  APOSENTADOS  /MOVIMENTOS  DE  IDOSOS/CONSELHOS  DE 
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ENTIDADES DE BAIRROS/ CONSELHOS/ MOVIMENTOS DE MULHERES. TITULARES: – 
AOBS:  Roberto  de  Moura,  GRUPO  ESPERANÇA:  Evaldo  Stanislau  Afonso  de  Oliveira, 
ADESAT; Luiz Anselmo dos Anjos Santos, IGREJA EVANGELICA PÃO VIVO: Marta Faria da 
Costa,  CASA DA ESPERANÇA:  Gil  Emerson  Lima  Aguiar,  PROJETO  TAM  TAM:  Maria 
Aparecida  Witkowisk  Gomes,  NUREX:  Dulcinéia  do  Nascimento,  SIND.  DOS 
TRABALHADORES  RODOVIÁRIOS:  José  Ivo  dos  Santos,  SIEMACO:  Silas  da  Silva, 
SINDEDIF:  Josivaldo  José  da  Hora,  CUT  BAIXADA  SANTISTA:  Idreno  de  Almeida, 
SETTAPORT:  Ubaldino  Emídio  da  Silva  Nascimento,  CONS.  GESTOR  SECRAIDS:  João 
Carlos de Souza, SOCIEDADE MELHORAMENTOS PONTA DA PRAIA: Rosana dos Santos 
Ferreira,  SOCIEDADE  MELHORAMENTOS  MARAPÉ:  Dalve  Manoel  Negrão  dos  Santos, 
SOCIEDADE MELHORAMENTOS VILA PANTANAL:  Ana  Bernada  dos  Santos,  A.T.M.A.S.: 
Lino Bela Alvarez, SECONV ZONA NOROESTE: Elilia dos Santos R. Branquinho, CONS.MUN. 
DE  ENTIDADE  DE  BAIRROS:  Luiz  Antônio  da  Silva,  CONDEFI:  Luciano  Marques, 
SOROPTIMISTA:  Sandra  Maria  Narciso  Hamué,  DIRETÓRIOS  ACADÊMICOS  – 
ESTUDANTES  (à  Indicar);  SUPLENTES:  ASSOCIAÇÃO  DE  ESCLEROSE  MULTIPLA: 
Luciana de Oliveira Forte, ASSOCIAÇÃO FRANCO ROTTELLI: Jorge Viana da Silva, APAEA: 
Adriana Helena Pauluci  Politano,  PASTORAL DST/AIDS: Lucilia  Vicente Fonseca,  CEREX: 
Andreia  de  Souza  César,  NAPNE:  Alessandra  Sampaio  Ferreira,  SINTIUS:  Rogério  Dos 
Santos  Marques,  NOVA  CENTRAL:  Manoel  Borges  de  Santana,  FORÇA  SINDICAL:  (à 
Indicar),  SINTRACOMOS: Maria  Neilde dos Santos,  SINDVIÁRIOS:  José Carlos de Souza 
Correia,  CONS.  GESTOR  SENAT:  Carlos  José  Alberto  Solano,  SOCIEDADE 
MELHORAMENTOS  ALEMOA:  Leonor  Peçanha  Falcão,  CENTRO  COM.MARECHAL  A. 
COSTA E SILVA: Aparecida Pereira  Sandes,  A.T.M.A.S:  Eduardo Duarte Soares,  SECONV 
IZABEL GARCIA: (à indicar), CONSELHO MUNICIPAL DE ENTIDADES DE BAIRROS: José 
Carlos de Almeida, CONS.MUN. DE PART. E DES. DA COMUNIDADE NEGRA: (à indicar) 
SOROPTIMIST: Rosaura Pousa Rodrigues, DIRETÓRIOS ACADÊMICOS – ESTUDANTES (à 
Indicar),  VACANCIA:  (à  Indicar),  VACANCIA:  (à  Indicar);  SEGMENTO  DE  GESTORES/ 
PRESTADORES  DE  SERVIÇO-  ÓRGÃOS  MUNICIPAIS/  HOSPITAIS  FILANTRÓPICOS/ 
INSTITUIÇÕES  PRIVADAS/  ÓRGÃOS  FORMADORES.  TITULARES:  SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE: Fabio Alexandre Fernandes Ferraz, Denis Valejo Carvalho, Sandra 
Regina  Giron  Gallo,  Haroldo  de  Oliveira  Souza  Filho,  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
EDUCAÇÃO: Paula Valéria Dória Ricardo, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E  EDIFICAÇÕES:  Luiz  Trajano  de  Oliveira,  SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: Rejane da Fonseca Oliveira, SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA: (à 
indicar),  SINDHOSP: Alex Tavares Pinho, UNIP:  Armando Farias Macedo Filho, HOSPITAL 
GUILHERME ALVARO: Marlene Lopes Duarte;  SUPLENTES:  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE: Valter Makoto Nakagawa, Marco Sergio Neves Duarte, Devanir Paz, Ana Paula Nunes 
Viveiros Valeiras, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Christhianne Arantes D. B. S. A. 
da  Silva,  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E  EDIFICAÇÕES:  Ana  Lúcia 
Santos, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: Sandra Rosa Wojciechowski, 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE SANTOS: Augusto Capodicasa, SINDHOSP: Erik Oswaldo 
Von Eye, UNILUS: Beatriz Berencthein Bento de Oliveira, HOSPITAL GUILHERME ALVARO: 
Hamilton  de  Almeida  Duarte,  SEGUIMENTO  DE  PROFISSIONAIS  DE  SAÚDE – 
ASSOCIAÇÕES/  SINDICATOS/  CONSELHOS  DE  PROFISSIONAIS  DA  SAÚDE- 
TITULARES: – ASSOCIAÇÃO DOS CIRURGIÃO DENTISTAS DA BAIXADA SANTISTA: José 
Luiz Negrinho, COMISSÃO DE DIREITO DA SAÚDE – OAB/SANTOS: Milton Marcelo Hahn, 
CROSP: Vinícius André Silva Rezende, SINDEST: Josias Aparecido P. da Silva, CONSELHO 
REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA: Maria Cecília Pacheco Morel, COREN: Natalia Custódio 
Almeida  Akamine,  SUPLENTES: CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMÁCIA:  Alana  Simoni 
Dariza,  SINTRASAÚDE:  Marcelo  Mota  Mendes de Oliveira,  SIND.  FISIOTERAPEUTAS:  (à 
Indicar), AFUSE: Maria Paula Silva, ASS. PAULISTA DE MEDICINA: (à Indicar), SINDICATO 
DOS  ENFERMEIROS/SP:  Rita  de  Cassia  C.  Rodrigues  Silva,  FUNCIONÁRIOS  DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – TITULARES: André Luiz de França Souza, Tereza 
Cristina C. Benelli, Douglas Muniz de Medeiros, Natalia Cristina Brito Mello, Vlamir Matheus 
Leite, SUPLENTES: Ana Lucia Zaber C. Cordeiro, Francine F. de Lisboa, Daniela Cristina de 
Assis  dos Santos,  Paulo  Antonio  Fritelli,  Taiane  Miyake,  neste  ato,  a  presidente  da  mesa 
diretora, no uso de suas atribuições, empossa os novos conselheiros para o biênio 2017/2019, 
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5) ELEIÇÃO DA NOVA COMISSÃO EXECUTIVA BIÊNIO 2017/2019:  A presidente da mesa 
Dra.  Rosilma  Roldan,  em  conjunto  com  o  secretário  da  mesa  Dr.  Marcelo  Lamy,  dão 
prosseguimento a eleição da nova executiva, lendo para todos o edital publicado no Diário 
Oficial  do  Município  em  09.08.2017,  que  dispõe  sobre  a  inscrição  de  chapa  até  o  dia 
28.08.2017  às  16:00Hs,  sendo  que,  decorrido  o  prazo  regimental,  apenas  uma chapa  foi  
inscrita, a presidente indaga todos os conselheiros presentes e propõe que a votação se desse 
por aclamação e se alguém é contra ou se abstém, pede a palavra o Sr. Carlos Solano, que 
declara sua abstenção, os demais conselheiros votaram favoravelmente, sendo que a chapa 
única, foi eleita por aclamação com 31(trinta e um) votos a favor, 1(uma) abstenção e nenhum 
voto contra, empossada a nova executiva, composta pelos Conselheiros LUIZ ANTONIO DA 
SILVA (Presidente-USUÁRIO), ROBERTO DE MOURA (Vice Presidente- USUÁRIO), MILTON 
MARCELO HAHN (1º Secretário- Profissionais da Saúde), JOSIAS APARECIDO P. DA SILVA 
(2º Secretário – Profissionais da Saúde), JOSÉ IVO DOS SANTOS (USUÁRIO), IDRENO DE 
ALMEIDA  (USUARIO),  e  dois  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a  ser 
designado pelo seu Secretário, a presidente da mesa, passa a direção dos trabalhos para o 
presidente Luiz Antônio da Silva, que faz uso da palavra, parabenizando os eleitos e desejando 
uma excelente gestão, passa a palavra para o Sr. Roberto de Moura, que da mesma forma 
agradece a todos e informa que o Conselho de Saúde, muito em breve, estará de sede nova,  
com instalações novas e mais ampla, permitindo o desenvolvimento de cursos de capacitação 
de conselheiros e palestras, na rua Itapura de Miranda nº 142, no bairro do Boqueirão, de  
posse da palavra, o Sr. Secretário de Saúde que, cumprimenta todos os conselheiros eleitos, 
bem como os eleitos para nova executiva e prossegue com os informes da SMS, informando 
que a UBS do Campo Grande ficará fechada por um dia, a fim de realizar serviços necessários 
na rede elétrica, e instalação de um novo padrão de força, informou também sobre a nova  
contratualização do SAMU, para contratação de mais 12 Ambulâncias, onde o SAMU contará 
com 15 ambulâncias locadas e mais 8 próprias, informa também que, dentro do contexto do 
META 30,  além  de  zerar  a  fila  para  exames  ergométricos,  já  foi  assinado  contrato  para 
realização de exames de endoscopia e já foram iniciadas, com chamamento dos pacientes, 
com a expectativa de zerar até o fim do ano a fila para este exame, e também na área de 
oftalmologia,  que aguarda somente a assinatura do contrato,  informou também, acerca do 
convenio  firmado com a UNILUS,  no  contexto  do  PSE,  que consiste  no  atendimento  dos 
alunos da rede de ensino, nas várias especialidade e atenção básica, por alunos dos cursos de 
graduação da UNILUS, sem custo para o Município de Santos, informa também que, esta em 
andamento  a  contratação  dos  aprovados  em concurso  público  para  agente  comunitário  e 
controle de vetor, que passarão a integrar os quadros da saúde, pede a palavra a Sr. Mariana 
Santos,  que questiona  acerca  do equipamento  de saúde mental  ,  que abrigará  pacientes 
oriundo desse programa, no imóvel localizado na Rua Cyra 24, se o prazo será até o final de  
Setembro/2017, o Sr. Secretario informa que sim, que a secretaria trabalha com prazo interno 
de  12.09.2017,  e  que  na  verdade  são  7  pacientes  e  que  a  equipe  será  formada  por 
profissionais da rede que esta sendo preparada, pede a palavra o Sr. Evaldo Stanislau, que 
cumprimenta a todos os conselheiros e deseja um boa gestão, questiona o Secretário,  no 
sentido  de  que  o  imóvel  da  rua  Cyra  24,  é  “velha”  conhecida,  visto  que  esta  alugada  a 
aproximadamente  3  anos,  e  com custo  de  aluguel  elevado,  e  que  enquanto  investido  no 
mandato de vereador questionou esse fato, sempre permanecendo fechado, indagando então 
o Sr. Secretário se não é abusivo a reabertura do imóvel, apenas para atender 7 pacientes da 
saúde mental, o Sr. Secretário de Saúde, responde explicando que todas as locações que a 
prefeitura realiza, não são objeto de processo licitatório, portanto é feita uma avaliação técnica 
do custo da locação, que é realizada por servidor de carreira do município, que por sua vez é  
atrelada ao valor de mercado, esclarecendo também que a destinação do imóvel foi sempre 
para saúde mental, e que se houve algum problema com a locação, não foi na sua gestão, e  
que agora prefere olhar pra frente, que acredita ser importante a destinação que se dará para  
o imóvel, ressaltando para o fato de que não será apenas para 7 pacientes, serão os primeiros 
7 pacientes, e que ao longo do tempo acolherá mais pacientes, sendo que o padrão será o 
mesmo do equipamento novo da rua. Rodrigues Alves NAPS II, pede a palavra o conselheiro 
Sr. Vlamir Leite, sugerindo que a eventuais mudanças, idéias, alterações de procedimentos, 
antes  de  ser  implantada,  seja  discutida  com  a  comissão  de  saúde  mental,  indaga  o  Sr. 
Secretário, acerca de mudanças que vem sendo praticada pela coordenação de saúde mental  
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na  área  da  infância  e  juventude,  que  estariam  mudando  a  forma  de  tratamento  e 
reestruturando, sem passar pelo crivo da Comissão e do CMSS, com a palavra o Sr. Secretário 
respondeu que, no tocante a compartilhamento de informações com o CMSS, vai ficar mais 
atento a essa troca de informações, com relação ao RH do novo equipamento da rua Cyra,  
esta em fase de estruturação de pessoal, e que até dia 12.09.2017, terá essa posição, o Sr.  
Carlos Solano, pede a palavra, aduziu que certa vez estava na reunião do COMAD, e foi dito 
pelo Sr. Renato Pastorello, que o imóvel da rua Cyra, nº 24, serviria de albergue transitório  
para pacientes das comunidades terapêuticas (casa de passagem), e que agora vai ter outra 
destinação,  mas que não esta  reclamando,  perguntando ao Secretário  se  vai  existir  outro 
imóvel  que  servirá  para  esse  fim,  o  Sr.  Secretário  em  resposta,  explicou  que  dentro  do 
contexto  das  políticas  públicas  de  saúde  mental,  poderá  avaliar  a  necessidade  deste 
equipamento, o Sr. Silas da Silva pediu a palavra, aduzindo que a demanda esta muito grande 
em nossa cidade, os convênios estão migrando para saúde pública, para as UBS, ocasionando 
a falta de medicamentos, por falta de estrutura, salientando qual a posição do Sr. Secretário 
quanto  a  este  fato,  e  também  solicitou  urgência  na  reforma  da  nova  sede  do  conselho, 
agradeceu a todos os conselheiros, em especial a conselheira Aurélia, que esta deixando o 
conselho e que muito bem desempenhou sua função na comissão de saúde mental, o Sr. 
Secretário  em resposta,  admitiu  que houve um aumento  substancial  na  procura  da saúde 
pública em função da crise, ocorre que por conta disso, existe uma comissão formada dentro 
da  Secretaria  de  Saúde,  destinada  ao  acompanhamento  da  logística  de  medicamentos, 
informando  que  o  sistema  integra  esta  rodando  em  quase  a  totalidade  das  unidades, 
permitindo um melhor acompanhamento fluxo de estoque de medicamentos, com relação a 
nova sede do CMSS, informou que prestará toda ajuda possível para a celeridade das obras, o 
Sr. Evaldo pede a palavra novamente, retomando a discussão sobre o imóvel da rua Cyra, nº 
24, dizendo publicamente que a função do conselho de saúde é fiscalizar, mas que não pode 
ser um órgão que legitima coisas que eventualmente não são legitimas, onde se é esperado 
que o CMSS tenha independência e autonomia, é o que deve se ter como meta, que vê com 
bons olhos o discurso de olhar para frente, porém deve-se olhar para traz, visto que a gestão 
continua, pois o imóvel da rua Cyra, nº 24 não é barato, questionando a viabilidade da locação  
desse  imóvel,  também solicitou  a  mesa  executiva,  que  para  próxima  plenária  oficiasse  a 
secretaria para que a mesma apresenta-se uma listagem de todos os imóveis alugados pela 
prefeitura, com todos os dados pertinentes a destinação e locação, para que o CMSS, possa 
analisar  e  emitir  parecer  de  viabilidade,  sugeriu  também,  que  a  executiva  avalia-se  a 
possibilidade de se fazer uma reunião de pré-pauta para que tenha oportunidade de trazer 
temas  relevantes  para  plenária,  de  posse  da  palavra  o  presidente  do  Conselho,  Sr.  Luiz 
Antônio, explicou que a pauta é elaborada pela executiva do CMSS, no prazo de sete a dez 
dias após a plenária, e que os demais assuntos devem ser arguidos nos assuntos gerais, de 
posse da palavra,  o  Sr.  Secretário  de  Saúde,  respondendo as  indagações do Sr.  Evaldo, 
informa  que  todas  as  informações  pertinentes  aos  imóveis  locados  pela  PMS,  estão 
disponíveis no “portal da transparência”, no link da Prefeitura Municipal de Santos, inclusive 
estão a disposição os contratos referentes as locações, o Sr. Ronaldo, do Grupo Esperança 
pede  a  palavra  para  agradecer  a  todos,  pelo  período  em  que  esteve  como  conselheiro, 
representando o grupo esperança, mas que agora necessita cuidar da saúde e deseja a todos 
sucesso nesta nova gestão, com a palavra o presidente do CMSS, Sr. Luiz Antônio, explicou 
sobre a questão de duas entidades estão com os contratos vencendo na primeira semana de 
Setembro, a primeira, trata-se da EQUOTERAPIA, sendo necessário analisar em conjunto com 
a  entidade  e  secretaria  de  saúde  uma  forma  de  reajuste,  prejudicando  neste  momento 
qualquer  decisão,  e  a  segunda,  diz  respeito  a  UNIMES,  sendo  que  este  contrato  não  é 
oneroso, após a explicação, pediu a plenária que autoriza-se o CMSS a prorrogação com a 
UNIMES, e por “AD REFERENDUM” com a EQUOTERAPIA , desde que o representante da 
entidade também concorda-se com a renovação, foi posto em votação, sendo aprovado por 
unanimidade, a Sra. Aurélia pede a palavra informando que pertença a associação Franco 
Rottelli, que por motivos particulares deixa o Conselho de Saúde, mas que não deixara de dar 
suporte a Comissão de Saúde Mental, na qualidade de consultora técnica, nada mais a ser  
discutido o Sr. Luiz Antonio da Silva dá por encerrada a sessão plenária às 20:30 min e eu 
Milton Marcelo Hahn lavro a presente ata. 
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