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Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Outubro  de  2017.  Realizada  no  dia 
31/10/2017,  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  27   de  outubro  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 Setembro de 2017;
2) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da contratualização entre a PMS X 
Sociedade Portuguesa de Beneficência (Processo nº 29.827/2013-20); 
3)  Apreciação  e  discussão  e  deliberação  da  Renovação  do  Convênio  entre  PMS  X 
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP (Processo 5.733/2016-26); 
4)  Apreciação, discussão e deliberação do Plano Municipal de Saúde de Santos 2018 / 
2021;
5)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convenio  entre  a  PMS  X 
Associação Projeto Respeitar (Processo nº 46.169/2009-18);
6) Informes do CMSS;
7) Informes da SMS;
8) Informes das Comissões Temáticas; 
9) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

 
As 18:30 horas, o Presidente Luiz Antônio da Silva, no uso de suas atribuições, com “quórum” 
Regimental,  abre  os  trabalhos,  informando  a  todos,  que  encontra-se  hospitalizado  o  Sr. 
Roberto de Moura (vice-presidente do CMSS), rogando a todos que peçam em oração pelo 
seu reestabelecimento,1) Leitura e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Setembro 
de 2017: O presidente Sr. Luiz Antônio, perqueriu se todos os conselheiros presentes  haviam 
recebido a Ata da Plenária realizada em Setembro/2017, bem como se algum conselheiro teria 
alguma correção a ser  feita  na  mesma,  o Sr.  Secretário  do  CMSS,  Milton  Marcelo  Hahn, 
informa que por um lapso, deixou de constar o nome do conselheiro Sr. Vlamir Matheus Leite, 
como integrante da Comissão de Saúde Mental, solicitando a devida correção na linha 82; na  
linha 83, onde se lê: MARIA APARECIDA WITKWISK GOMES (Trabalhador), leia-se: MARIA 
APARECIDA WITKWISK GOMES (Usuário), o conselheiro Sr. João Carlos, solicita a correção 
na linha 33,  onde se lê:  Saúdo,  leia-se:  Saúde,  na linha 40,  onde se  lê:  as  plenária  são 
realizadas, leia-se: as plenárias serão realizadas, na linha 42, onde se lê: convocado, leia-se: 
convocada, na linha 114, onde se lê: Sr. Maria Jacinta, leia-se: Sra. Maria Jacinta, na linha 119, 
onde se lê:  o Sr. Flávio Jordão, leia-se: e também o Sr. Flávio Jordão, na linha 129, onde se  
lê: sua reuniões, leia-se: suas reuniões, na linha 136/137, onde se lê: que informa que esteve  
no SECRAIDS e notou a falta de bolachas, café e leite aos pacientes, bem como soube, leia-
se: informa que esteve no SECRAIDS e notou a falta de bolachas, café e leite aos pacientes,  
que por estarem em jejum no momento da coleta de sangue, é importante que se disponibilize 
esse  lanche  aos  pacientes,  bem  como  soube,  não  havendo  correções,  o  Sr.  presidente 
submete a Ata para aprovação da plenária, sendo aprovada por unanimidade, o presidente Sr.  
Luiz Antônio, solicita a autorização da plenária para que seja incluída na pauta a apreciação 
das  contas  da  Saúde  de  Santos  referente  ao  2º  quadrimestre/2017,  com  as  devidas 
considerações  o  Sr.  José  Ivo,  coordenador  da  Comissão  de  Finanças  do  CMSS,  o  Sr. 
presidente informa a plenária que a prestação de contas entrará no Item 6 da pauta, a plenária 
aprova por unanimidade a inclusão da prestação de contas da Saúde de Santos, que será 
apreciada no Item 6 da pauta.  2) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da 
contratualização entre a PMS X Sociedade Portuguesa de Beneficência (Processo nº 
29.827/2013-20):  Com a palavra o Sr. Presidente Luiz Antônio, que expôs a plenária acerca 
desta renovação, onde ficou deliberado na plenária de Julho de 2017, que o CMSS emiti-se 
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parecer favorável a prorrogação “AD REFERENDUM”, desde que o representante da entidade 
também concorda-se com a renovação, assim sendo, foi posto em votação, sendo aprovado 
por unanimidade.  3) Apreciação e discussão e deliberação da Renovação do Convênio 
entre PMS X Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP (Processo 5.733/2016-26); 
Da mesma forma, o CMSS emitiu parecer favorável a prorrogação “AD REFERENDUM”, e 
também o presidente Sr. Luiz Antônio fez uma breve explanação sobre essa Associação, assim 
sendo, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade, o Sr. Carlos Solano, faz uso da 
palavra  para  informar  sobra  a  ausência  de  placa  de  identificação  desta  Associação.04) 
Apreciação, discussão e deliberação do Plano Municipal  de Saúde de Santos 2018 / 
2021; O presidente informa a todos os conselheiros que está disponível na sede do CMSS, o 
Plano  Municipal  de  Saúde  de  Santos  2018/2021,  que  consiste  no  conjunto  de 
responsabilidades e objetivos a serem alcançados nos próximos quatro anos, e que também 
encontra-se disponível para consulta no site da SMS, após suas breves considerações, foi 
posto  em  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  05)  Apreciação,  discussão  e 
deliberação da renovação do convenio entre  a  PMS X Associação Projeto  Respeitar 
(Processo  nº  46.169/2009-18),  Com  relação  a  este  Item,  informa  o  presidente  Sr.  Luiz 
Antônio, que a Comissão de Fiscalização do CMSS, deslocou-se até a cidade de Pedro de  
Toledo, onde localiza-se a sede da entidade, que a mesma já é conhecida de todos, porém 
foram observados pela comissão, os quesitos de acolhimento para os pacientes, não havendo 
nada que desabone ou que impeça a renovação do convênio, até porque, esclareceu o Sr. Luiz 
Antônio, que esta modalidade de contratualização, é diferenciada, pois a prefeitura só paga 
quando há internações, até o limite de 10 pacientes, pediu a palavra o Sr.  Carlos Solano,  
informando que participou da visita,  e  acrescentou que a entidade já  conta  com uma ala 
feminina,  ratificando que não se  opõe a  renovação,  novamente  com a palavra  o  Sr.  Luiz 
Antônio,  que  pôs  em  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  6)  APRECIAÇÃO, 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DAS CONTAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS 
REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE / 2017 (Processo nº 64810/2017-89), com a palavra o 
presidente Sr.  Luiz Antônio,  que passa a apreciação das contas,  considerando o que fora  
decidido  pela  plenária  no  tocante  a  inclusão  deste  Item como  ponto  de  pauta  para  esta 
plenária, passando assim, a palavra para o Sr. José Ivo dos Santos, conselheiro e coordenador 
da Comissão de Finanças do CMSS, que passou a informar a plenária, que foram realizadas 
duas  reuniões  para  análise  minuciosa  da  prestação  de  contas,  nos  dias,  10.10.2017  e 
19.10.2017,  após  suas  considerações  de  ordem  técnica,  informando  a  plenária  sobre  o 
relatório  final,  que  será  entregue  a  mesa  diretora,  o  parecer  conclusivo  da  Comissão  de 
Finanças informa que nada tem a opor quanto a aprovação das Contas da Saúde de Santos, 
porém deixa consignado que a decisão final de aprovação fica a cargo do Tribunal de Contas 
do  Estado  de  São Paulo  -  TCE,  com a  palavra  o  presidente,  foi  colocado  em votação e 
aprovado por unanimidade. 07) Informes do CMSS; O presidente Sr. Luiz Antônio, passou aos 
informes esclarecendo aos conselheiros sobre a mudança ocorrida nos pontos de discussão 
da pauta, a mudança se fez necessária, em razão do esvaziamento da plenária, fato que trazia 
prejuízos quando da discussão e deliberação de questões relevantes, por não haver muitos 
conselheiros presentes, pelo Coordenador da Comissão de Saúde Mental, foi passado a mesa 
diretora um ofício devolutivo a resposta da SMS dos relatórios de visita técnica realizados no 
período  de  Agosto  de  2014  à  Fevereiro  de  2015  e  o  segundo,  realizado  no  período  de 
Setembro de 2016 à Outubro  de 2016,  sendo lido  para plenária,  informa também que foi  
publicado no D.O de 31.10.2017 as datas e horários onde serão realizadas as Eleições dos 
Conselhos  Locais,  solicitando  a  participação  de  todos,  informou  sobre  as  ausências  das 
conselheiras e conselheiros, Rogério Marques (email),  Erik Von Eye (email),  Sandra Maria 
Hamué Narciso (email), Ana Bernarda (email),  o Sr. Luiz Antônio passa a palavra ao senhor 
Secretário de Saúde do Município para seus informes 08) Informes da SMS; O Sr. Secretário 
cumprimenta a todos os presentes, informa que o Tribunal do Contas do Estado de São Paulo 
– TCE, que audita as contas do municípios de Santos, emitiu parecer favorável, atribuindo a  
nota  B+,  enfatizando  que  nenhum município  obteve  nota  A,  sendo  que  no  ranking  geral,  
Santos ficou em 1º  lugar  em efetividade de gestão municipal,  em relação aos outros 645 
municípios, no tocante específico a Saúde, o município obteve o conceito A, segundo ponto, 
dentro da lógica do META 30, a boa notícia é que já foram realizados aproximadamente 500 
procedimentos entre Endoscopia e Colonoscopia, com a expectativa de que até o final do ano 
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tenha-se zerado a demanda reprimida na rede, bem como os atendimentos oftalmológicos que 
já estão sendo atendidos pela clinica Bolzan, com expectativa de prazo para 6 meses, também 
zerar a alta demanda existente, outro tema de relevância, refere-se ao SAMU, informa que o 
processo licitatório já foi  a termo, sendo que a vencedora foi  a empresa MEDICAR, neste 
contexto, foram contratadas 12 novas ambulâncias, totalizando 15 veículos locados, além das 
7  ambulâncias  próprias,  ressalta  também que  esteve  em Brasília  para  habilitar  perante  o 
Ministério da Saúde a verba destinada ao SAMU, no valor de R$ 67.000,00, questionado sobre 
os motoristas do SAMU, informou que esta contratualização refere-se somente aos veículos, 
sendo que todos os motoristas pertencem aos quadros da prefeitura, bem como todos foram 
capacitados a conduzirem ambulâncias do SAMU, o Sr. Secretário de Saúde, passa a palavra  
ao Sr. Secretário de Saúde Adjunto, Dr. Valter Makoto, para esclarecer questões importantes 
acerca da Esclerose Multipla, onde informa que a Associação de Esclerose Multipla, através do 
Conselho Municipal de Saúde de Santos, solicitaram a SMS que viabilizassem uma referência 
regional na cidade de Santos, este projeto esta bem avançado, dependendo apenas de uma 
reunião entre a  Dra.  Rosana Ferreira  com os representantes  dos outros nove municípios, 
sendo que inicialmente o ambulatório  funcionaria  na Santa Casa de Santos,  sendo que a 
Secretaria  Municipal  de  Santos  vai  coordenar  todo  este  processo,  com  a  palavra  o  Sr. 
Secretário de Saúde, para também informar que acontecerá em Santos o Congresso URO 
ONCO LITORAL 2017,  no período de 02 à 04 de Novembro de 2017,  entre os principais 
temas, serão o câncer de próstata, tumor de rim câncer de bexiga, entre outros, informou 
também, que nos dias 10 e 11 de Novembro de 2017, a Sociedade Paulista de Infectologia, 
realizará um evento para discussão do tema, tendo como um dos coordenadores o conselheiro 
Dr. Evaldo Stanislau, o Sr. Secretário passou a palavra ao Dr. Evaldo, que fez um breve relato 
de  como  será  o  evento,  encerrado  os  informes  da  SMS,  09)  Informes  das  Comissões 
Temáticas;  o Coordenador da Comissão de Saúde Mental,  o conselheiro Sr.  Vlamir Leite,  
informa que a atual Comissão já realizou uma primeira reunião, onde ficou agendado que as 
reuniões serão realizadas todas as primeiras quartas-feiras do mês, no horário dás 9:00hs às 
11:00hs, na sede do CMSS, esclareceu que dará continuidade ao trabalho desenvolvido na 
última gestão, sempre observando a atual situação dos equipamentos da saúde mental de 
Santos, solicitou a mesa diretora a permissão para que fosse entregue a cópia dos relatórios 
da saúde mental ao conselheiros, o que foi deferido, informou que na reunião, bem como na  
plenária passada,  ficou acertado que a atual  gestão da saúde mental,  finalizaria  a gestão 
passada com a entrega de um relatório em resposta dos relatórios anteriores, e que não era  
novidade para ninguém. 10) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos; 
com a palavra o Sr. Jorge Viana, que solicitou ao Sr. Secretário que olha-se com carinho o 
NAPS 2, o SENAT, solicitando a mudança da unidade, o conselheiro Sr. Silas pede a palavra 
para ler uma carta encaminhada ao presidente do CMSS, e assinada por ele, cujo teor relata 
problemas  que  vem  ocorrendo  na  Unidade  Hospital  dos  Estivadores,  inclusive  relata 
insegurança  nas  condições  de  trabalho,  bem  como  a  ausência  de  UTI  adulta,  explanou 
também sobre a importância das eleições dos conselhos locais,  pedindo a participação de 
todos,  com  a  palavra  o  Sr.  Secretário,  que  refuta  o  teor  da  carta,  visto  que  não  tem 
conhecimento  de  nenhuma  reclamação  por  parte  dos  funcionários  do  HES,  mas  que  de 
qualquer forma irá apurar as reclamações, inclusive ressaltou o fato de que 98% dos Usuários 
aprovam o HES, reconhece que o planejamento de expansão dos leitos foi adiado em razão de 
problemas de repasse de verbas pelo Estado, visto que foram 3 meses sem receber valor 
algum, o Sr. Silas argumenta que o maior problema do Hospital é a falta de uma UTI adulta,  
que a  unidade sequer  deveria  estar  aberta,  com a palavra  o conselheiro  Dr.  Evaldo,  que 
entende que a maternidade do HES é baixa complexidade, sendo que é levado em conta o 
perfil das parturientes, onde é realizado uma pré triagem para evitar intercorrências de maior 
complexidade, enfatizando o fato de que pensando como médico, ninguém irá colocar seu 
CRM em risco numa situação completamente inadequada, o que por outro lado, deve ser  
cobrado  do  HGA  uma  retaguarda  caso  ocorra  uma  eventualidade,  visto  que  existe  a 
possibilidade  de  se  estabilizar  o  paciente  no  Centro  Cirúrgico,  obviamente  tendo  uma 
retaguarda de UTI do Guilherme Álvaro, mas que esta situação não deve perdurar, e que deve 
ser  observado  tanto  pela  secretaria,  quanto  pelo  CMSS,  com a  palavra  o  Sr.  Silas,  que 
informou também que a UPA está sem o serviço de segurança, visto que foi rompido o contrato 
de prestação de serviço com a empresa que fazia a segurança da unidade, com a palavra o Sr. 
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João Carlos, que cobrou da mesa diretora a devolutiva do caso trazido na ultima plenária pela 
Sr. Maria Jacinta da Corte, também do caso levantado pelo Sr. Jorge Viana, envolvendo a 
situação da CAPEP e por fim, a questão da falta de diálogo entre o HGA com a DRS4, todos 
assuntos da última plenária, com a palavra o Sr. Luiz Antônio, que informou que respondeu ao 
questionamento no sentido de que deverá ser oficiado a secretaria de patrimônio, visto que 
não compete a secretaria de saúde informar sobre o imóvel pertencente a CAPEP, já com 
relação a  Sra.  Maria  Jacinta,  o  Sr.  Luiz  Antônio,  informou que fez  o  encaminhamento  da 
mesma ao setor de obras da PMS, pois o conselho de saúde não é competente para tratar de  
assuntos ligado a obras, por fim, no tocante a falta de diálogo entre as unidades acima citadas, 
ainda persiste o problema, foi marcada uma reunião para que fosse discutido o problema, onde 
a  senhora  Paula  Covas  simplesmente  não  compareceu,  sendo  que  o  CMSS deixou  uma 
moção de repudio pela sua atitude, com a palavra o Sr. Carlos Solano, informa que chegou 
mobília nova à dez dias atrás,  estão na entrada e no corredor,  chegou maquina de lavar,  
bebedouro, este que esta na caixa, o pessoal esta reclamando sobre o bebedouro também, 
estão esperando a zeladoria da saúde para trocar as lâmpadas dos banheiros, a segunda 
questão é o SENAT, que está em situação caótica, bem como o CAPSI da rua Almeida de 
Moraes,  questionou sobre  a  verba que deveria  estar  disponível  nas unidades para  serem 
usadas em pequenos reparos, informou que no dia 28.10.2017 ocorrerá um evento da luta 
antimanicomial, que participarão os CAP's E SENAT's, de Santos, Itanhaém, São Vicente e 
Praia Grande, com a palavra o Sr. Raimundo, questiona sobre o atendimento da UPA, que é 
confuso, além de falta de médicos, no horário de Almoço, e também tem acontecido problemas 
com os pacientes de retorno, que são obrigados a aguardar os médicos voltarem do almoço, 
outro problema esta acontecendo na Zona Noroeste, que foi visitar uma amiga e não tinha 
roupa de cama na unidade, ao lado dela só tinha o colchão vazio, com a palavra o Sr. Vlamir, 
informou que na sexta feira foi apresentada uma peça de teatro para os pacientes do NAPS 2, 
que sempre estará informando sobre as atividades para que todos participem, sobre o evento  
do dia 28.10, na verdade era para ser no dia 07.10, que por problemas ocasionados pela  
coordenação da saúde mental, o evento teve que ser remarcado para o dia 28.10, assim, com 
a nova coordenação o evento foi muito bom, que notou que tem surgido algumas demandas 
envolvendo a saúde do trabalhador, e que o CMSS tem comissão de saúde do trabalhador,  
que deve observar estes problemas, pois os trabalhadores da saúde sofrem com problemas 
que ocorrem no ambiente de trabalho, que o CMSS deve estar atento também na questão da 
saúde do trabalhador, nada mais a ser discutido o Sr. Luiz Antonio da Silva dá por encerrada a  
sessão plenária às 20:50 min e eu Milton Marcelo Hahn lavro a presente ata. 
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