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

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Novembro  de  2017.  Realizada  no  dia 
28/11/2017,  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  novembro  de    2017  e 
divulgada através do site www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.
1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de Outubro de 2017;
2) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a PMS X 
Associação  de  Pais,  Amigos  e  Educadores  de  Autistas  -  APAEA  (Processo  nº 
46.150/2009-90), a passar o convênio para recebimento da nova Lei de Fomento; 
3) Apreciação, discussão e deliberação  da renovação do convênio entre a PMS X 
NUREX (Processo nº 39.131/2009-25), a passar o convênio para recebimento da nova Lei 
de  Fomento; 
4) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a PMS X 
Associação dos Portadores de Deficiência Mental - NAPNE (Processo nº 77.299/2009-48),  
a passar o convênio para recebimento da nova Lei de Fomento;
5) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a PMS X 
Centro  de  Reabilitação  para  Dependentes  Químicos  “Sol  Nascente”  (Processo  nº 
94.416/2012-51), a passar o convênio para recebimento da nova Lei de Fomento;
6) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a PMS X Lar 
Espírita  Mensageiros da Luz (Processo nº  46.187/2009-08),  a  passar o convênio para 
recebimento da nova Lei de Fomento; 
7) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a PMS X 
Associação Casa da Esperança (Processo nº 59.213/2009-41), a passar o convênio para 
recebimento da nova Lei de Fomento; 
8) Informes do CMSS;
9) Informes da SMS;
10) Informes das Comissões Temáticas; 
11) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

 
As 18:45 horas, o Presidente Luiz Antônio da Silva, no uso de suas atribuições, com “quórum” 
Regimental,  abre  os  trabalhos,  e  com profundo  pesar  pelo falecimento do  Sr.  Roberto  de 
Moura, Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santos, solicitando ainda que o 
plenário,  de  pé,  reverenciasse  a  sua  memória  com  um  minuto  de  silêncio,1) Leitura  e 
aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Outubro de 2017: O presidente Sr. Luiz Antônio, 
perquiriu se todos os conselheiros presentes haviam recebido a Ata da Plenária realizada em 
Outubro/2017, bem como se algum conselheiro teria alguma correção a ser feita na mesma, o 
Sr. Milton Marcelo Hahn, Secretário do CMSS, neste ato, faz a correção na linha 37, onde se 
lê:  MARIA  APARECIDA  WITKWISK  GOMES  (Trabalhador),  Leia-se:  MARIA  APARECIDA 
WITKOWSKI GOMES (Usuário), o Sr. Jorge Viana, solicita a devida correção na linha 150, 
onde se lê: NAPS 2, o SENAT, leia-se: SENAT, o conselheiro Sr.  Carlos Solano, solicita a 
inclusão da sua fala na Ata de Outubro de 2017, quando da entrega do relatório de visita 
técnica pelo coordenador não foi assinado pelo Sr. Carlos Solano, o Sr. Luiz Antônio, solicita a 
plenária  e  pede  aprovação  para  que  os  Conselheiros,  durante  os  informes,  anotem seus 
questionamentos e o façam no Item referente aos assuntos gerais, aberta a discussão, não 
houve  oposição  da  plenária,  aprovado  por  unanimidade,  sendo  assim,  não  tendo  mais 
nenhuma correção solicitada, o Sr. Presidente, submete a Ata para aprovação com as devidas 
retificações, esta foi aprovada por unanimidade, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
de Santos, neste momento anuncia a presença do Sr. Deputado Estadual, Paulo Corrêa Junior,  
que toma assento a mesa diretora para prestar sua homenagem ao Sr. Roberto de Moura,  
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Vice-Presidente do CMSS, falecido em 08.11.2017, pelos relevantes serviços prestados em 
prol  da  Saúde,  após  suas  palavras,  agradece  a  todos  os  presentes  e  a  mesa  pela 
oportunidade,  o  Sr.  Luiz  Antônio,  retoma  a  ordem  do  dia.  2)  Apreciação,  discussão  e 
deliberação da renovação do convênio entre a PMS X Associação de Pais, Amigos e 
Educadores de Autistas - APAEA (Processo nº 46.150/2009- 90),  a passar o convênio 
para recebimento da nova Lei de Fomento;  Com a palavra o Sr. Presidente Luiz Antônio, 
que expôs a plenária acerca desta mudança na legislação, a nova legislação – denominada 
Marco Regulatório das Organizações Civis, onde a contratação será feita por meio de dois 
tipos de contrato: “Termo de Colaboração” e “Termo de Fomento”, neste caso será o Termo de 
Fomento, após a explicação, foi dada a palavra a representante da APAEA, Sra. Joana Amaro 
de Carvalho, que falou sobre a entidade, alertando acerca da necessidade de ser revisto os 
valores  pactuados  em  razão  da  crise  que  assola  o  país  agradeceu  ao  CMSS  pela 
oportunidade, pelo Sr. João Carlos, foi solicitado que inclua na ata os valores dos Termos de 
Fomento, o valor do termo é R$ 6.431,00 mensal, assim sendo, foi posto em votação, sendo 
aprovado  por  unanimidade.  3)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do 
convênio entre a PMS X NUREX (Processo nº 39.131/2009-25), a passar o convênio para 
recebimento da nova Lei de Fomento; Da mesma forma, foi dada a palavra a representante 
do NUREX,  Sra.  Dulcinéia  do  Nascimento,  que falou  sobre  a entidade,  e  também alertou 
acerca da necessidade de ser revisto os valores pactuados em razão da crise que assola o 
país  agradeceu  ao  CMSS pela  oportunidade,  valor  do  termo,  R$  7.829,22  mensal,  assim 
sendo, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.04) Apreciação, discussão e 
deliberação da renovação do convênio entre a PMS X Associação dos Portadores de 
Deficiência  Mental  -  NAPNE (Processo nº  77.299/2009-48),  a  passar  o  convênio  para 
recebimento da nova Lei de Fomento; Da mesma forma, foi dada a palavra a representante 
do NAPNE, Sra. Alessandra Sampaio Ferreira, que falou sobre a entidade, e também alertou 
acerca da necessidade de ser revisto os valores pactuados em razão da crise que assola o 
país agradeceu ao CMSS pela oportunidade, com a palavra o Sr. Vlamir ,  informa que no 
NAPS II possui um caso de dois irmãos, que estuda no NAPNE, e são muito bem tratados, 
exaltando o trabalho da entidade, valor do termo R$ 16.035,33 mensal, assim sendo, foi posto 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. 05) Apreciação, discussão e deliberação da 
renovação  do  convênio  entre  a  PMS  X  Centro  de  Reabilitação  para  Dependentes 
Químicos  “Sol  Nascente”  (Processo  nº  94.416/2012-51),  a  passar  o  convênio  para 
recebimento  da  nova  Lei  de  Fomento; Da  mesma  forma,  neste  caso  não  havia 
representante  da entidade presente,  pediu a palavra o Sr.  Carlos Solano,  informando que 
pertence ao COMAD, que esta pauta caiu lá no COMAD, que geralmente essa pauta cai lá 
depois que passa pelo CMSS, foi dito que tinha data específica para aprovação, o COMAD 
devolveu o processo ao CMSS, para aprovação e na sexta-feira ira acontecer uma reunião 
extraordinária para aprovação dos processos das comunidades terapêuticas, e que não é a 
primeira vez que isso acontece, que as coisas chegam em cima da hora, como é o caso do 30 
de Julho, que também tem o caso da faculdade que não foi aprovado, tem o idoso também, por 
problemas do departamento jurídico que não mandou a tempo, que a secretaria tem que se 
organizar melhor, valor do termo, R$ 1.000,00 por vaga, novamente com a palavra o Sr. Luiz  
Antônio, que pôs em votação, sendo aprovado por unanimidade. 6) Apreciação, discussão e 
deliberação da renovação do convênio entre a PMS X Lar Espírita Mensageiros da Luz 
(Processo nº  46.187/2009-08),  a  passar o convênio para recebimento da nova Lei  de 
Fomento;  Da mesma forma, foi dada a palavra a representante do Lar Espírita Mensageiros 
da  Luz,  Sra.  Luciana  Santos,  que  falou  sobre  a  entidade,  e  também  alertou  acerca  da 
necessidade  de  ser  revisto  os  valores  pactuados  em  razão  da  crise  que  assola  o  país  
agradeceu ao CMSS pela oportunidade, valor do termo R$ 22.207,05 mensal, assim sendo, foi  
posto  em  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  07)  Apreciação,  discussão  e 
deliberação da renovação do convênio entre a PMS X Associação Casa da Esperança 
(Processo nº  59.213/2009-41),  a  passar o convênio para recebimento da nova Lei  de 
Fomento;  Da mesma forma,  foi  dada a palavra ao representante da  Associação Casa da 
Esperança,  Sr.  Gil  Aguiar,  que  falou  sobre  a  entidade,  e  também  alertou  acerca  da 
necessidade  de  ser  revisto  os  valores  pactuados  em  razão  da  crise  que  assola  o  país  
agradeceu ao CMSS pela oportunidade, valor do termo R$ 25.000,00 mensal, assim sendo, foi  
posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 08) Informes do CMSS; O presidente Sr. 
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Luiz Antônio, informou que os relatórios correspondentes aos processos aprovados na data de 
hoje, serão anexados aos mesmos, passou aos informes, informando acerca das inúmeras 
cartas de condolências em razão do falecimento do Sr. Roberto de Moura, da mesma forma, 
esclareceu  os conselheiros sobre o posicionamento tomado pela executiva  do CMSS, no 
tocante a substituição do cargo de Vice-presidente, ocupado pelo Sr. Roberto de Moura, onde 
por  unanimidade  ficou  decidido  deixar  vago  o  cargo  em  respeito  a  sua  memória,  pelos 
relevantes  serviços  prestados  ao  CMSS,  bem  como  o  fato  de  não  haver  prejuízo  a 
continuidade das atividades do CMSS, assim, bem exposto a plenária, discutida a proposta, a  
plenária aprova por unanimidade, para que fique vago o cargo de Vice-Presidente do Conselho  
Municipal de Saúde de Santos, até as próximas eleições, informou sobre as ausências das 
conselheiras e conselheiros, Leonor Peçanha Falcão (e-mail),  Luciana de Oliveira Forte (e-
mail), Alana Simoni Dariza (email), o Sr. Luiz Antônio passa a palavra ao senhor Secretário de 
Saúde do Município para seus informes 09) Informes da SMS; O Sr. Secretário cumprimenta a 
todos os presentes, declara seu pesar e em nome de toda Secretaria de Saúde de Santos, 
pelo falecimento do Sr.  Roberto de Moura,  ressaltando todo o trabalho realizado ao longo  
desses anos em prol da saúde no município, e que sua ausência irá sem dúvida alguma fazer 
muita falta, informa que no dia 05.12.2017, as 10:30hs, na sede da DRS, com a presença do 
Dr. Valter Makoto, secretário adjunto de saúde, haverá a reunião entre as nove secretarias de 
saúde  da  região,  com  a  participação  da  Dr.  Rosana  Pereira,  para  discussão  acerca  da 
implementação do ambulatório para os portadores da Esclerose Múltipla, em nível regional,  
informa também a aprovação da Rede Cegonha Regional, que trata-se de uma importante 
conquista para rede de maternidade, também informa sobre o concurso para o preenchimento 
das vagas dos Agentes Comunitários de Saúde, já foi homologado e os aprovados já estão  
sendo chamados,  informa que no dia  21.11.2017,  inicía-se  as  atividades dos 12 leitos  de 
clínica  médica  e  10  de  UTI,  no  Hospital  dos  Estivadores,  aprimorando  o  atendimento  de 
maternidade, encerrado os informes da SMS,  10) Informes das Comissões Temáticas;  o 
conselheiro Sr. Vlamir Leite, informa sobre a Comissão dos Conselhos Gestores, informando 
que foram realizadas duas visitas/eleição, uma na UBS do São Bento, e a outra na UBS da  
Nova Cintra, e dia 06.12.2017 na UBS do Jabaquara, que ocorreu tudo dentre os conformes e 
que os relatórios serão entregues na próxima plenária, com relação a Comissão de Saúde 
Mental, informa que já realizou uma vistoria técnica no SENAT, também no dia 04.12. 2017, 
haverá uma vistoria  no Tô Ligado,  lembra que ainda aguarda a resposta da secretaria de 
saúde no tocante aos relatórios (observações sobre a devolutiva da SMS). A Comissão de 
Finanças,  com a  palavra  o  coordenador  Sr.  José  Ivo,  que  informa que  sobres  os  ofícios 
anteriormente enviados a SMS, já foram respondidos, porém em razão da ausência de dois 
integrantes da comissão, um por motivo de doença e outro por motivo de férias laborais, a  
comissão não se reuniu para analisar e emitir um parecer, com a palavra o Sr. Josias, com os 
informes da Comissão de Políticas de Saúde, informando que durante as visitas às entidades,  
a comissão comprometeu-se em dar um retorno acerca da conversa com o Sr. Secretário,  
onde a partir do ano de 2018, este faria visitas nas unidades, com objetivo de estreitar ainda 
mais as relações com as entidades, o que foi  ratificado pelo Sr.  Secretário.  11) Assuntos 
gerais referentes à Saúde do Município de Santos; com a palavra a Sra. Ana Bernarda dos 
Santos, que agradeceu o CMSS, também o Dr. Valter Makoto, pelo empenho com a causa da 
Esclerose Multipla, que o Roberto de Moura, teve grande participação nesse projeto, e que a 
idéia é trazer junto o amparo também as doenças raras, não só a Esclerose Multipla, com a 
palavra o Sr. Anselmo, que indaga o Sr. Secretário, que os jornais tem publicado sobre a perda  
das vagas de UTI pediátrica da Santa Casa,  o Sr.  Secretário  esclareceu que a discussão 
reside sobre os procedimentos cirúrgicos de natureza pediátrica, que não existe referência na 
região,  que  em  2013  houve  uma  pactuação  entre  o  Estado  e  a  Santa  Casa  para 
emplementação desse serviço, que por fim não se concretizou, que a SMS, em conjunto com a 
defensoria  pública  e  a  Santa  Casa,  voltarão  as  tratativas  no  sentido  de  implementar  os 
serviços, o Sr.  Anselmo questiona também, a respeito dos agente comunitários, indagando 
sobre a contratação, porque não contrata primeiro, para depois dispensar os não concursados, 
em resposta o Sr.  Secretário,  informa que em razão do término do contrato  não existe  a 
possibilidade de prorrogação, o Sr. Anselmo informa a plenária, que neste ano a cidade foi a  
que menos teve casos de DENGUE, que devemos manter os cuidados necessários, com a 
palavra o Sr. Carlos Solano, que informa que participou da Audiência Pública para redução de  
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danos na Câmara Municipal, depois participou de outra agendada pela vereadora Telma de 
Souza, disse que o senhor Roberto disse que os conselhos gestores começariam pela saúde 
mental, falou também que os processos que passaram pelo CMSS, pro ano que vem, tem que 
vir com aumento, que somente o 30 de Julho teve aumento de 4 mil reais, informou que o 
Promotor Dr. Carmello lhe chamou nesta data para lhe dizer que vai dar um posicionamento 
sobre o processo do 30 de Julho e que vai  lhe chamar para lhe entregar a cópia do seu 
parecer a respeito do inquérito civil instaurado, que irá trazer para o CMSS, com a palavra o 
Secretário  do CMSS, Sr.  Milton Marcelo Hahn,  que indagou o Sr.  Secretário  de Saúde,  a  
respeito da falta de medicamentos na rede em especial a Cevastatina, e também questionou 
acerca do pagamento da rescisão do contrato de trabalho dos Agentes Comunitários, que já 
foram demitidos  e  ainda não  receberam,  o  Sr.  Secretário  responde  que de  fato  obteve  a 
informação  da  falta  desse  medicamento  em  algumas  unidades,  que  este  problema  será 
totalmente resolvido quando o INTEGRA estiver totalmente implantado na rede, pois terá o 
controle  total  do  estoque  disponível  na  rede,  com  relação  as  rescisões  dos  Agentes 
Comunitários, foi dito que foram realizadas 200 rescisões, porém a SMS, identificou algumas 
divergências nos TRCT´s, em especial nos valores lançados no Termo, sendo que a SMS, se 
viu obrigada a devolver os rescisões a contratante para retificação, e que que nesta semana 
todos irão receber, com a palavra a Sra. Walderlice Rodrigues (munícipe), que informa que 
esta em um luta para realizar uma cirurgia no seu filho, que ele sofreu um pré infarto, que foi 
em razão de uma sonda que o mesmo tem na bexiga, que fazem dois anos que vem se 
arrastando, com a palavra o Dr. Valter Makoto, que esclarece que foi agendado uma consulta 
em São Paulo, e que a PMS forneceu o transporte, e que por uma infelicidade, o paciente 
perdeu o horário da consulta em razão de atraso, que a SMS está empenhado em remarcar 
novamente a consulta,  porém como a demanda do Estado é enorme, sendo que o nome 
permanece  na lista  de  espera,  com a palavra  o  Sr.  Vlamir,  que fala  primeiramente  como 
funcionário do NAPS II, queria elogiar o Sr. Carlos Solano que está pintando os bancos da 
unidade, e também faz a sugestão ao CMSS, que ao mudar-se para nova sede, dê o nome de 
Roberto de Moura, e outra sugestão para PMS, é para que melhore a forma de contratação,  
visto  que primeiro  ocorre o desligamento do funcionário  e depois  é aberto  o  processo de 
contratação, o que causa um hiáto na unidade, pelo Sr. Secretário foi dito que realmente existe 
essa problemática na reposição de funcionários, mas que ocorre em razão da ausência de 
orçamento, e não por burocracia, com a palavra o Sr. Jorge Viana, que falou que conhece o Sr. 
Roberto de Moura á 20 anos, que ele era um exímio articulador, e que por esta razão ele 
conseguiu fazer muito pela saúde pública, disse também que a situação do SENAT é muito 
ruim e que necessita mudar para um lugar melhor e maior, com a palavra a Sra. Mariangela  
Estácio  (servidora),  reclama  do  atendimento  do  AMBESP,  com  respeito  as  ligações  de 
agendamento,  que  a  central  deveria  atender  as  ligações  para  dar  informações  sobre 
agendamento, outro problema diz respeito a segurança, pois a população fica irritada com a 
demora, chegando até ameaçar os funcionários, com a palavra o Sr. Cristian Weise (SMS),  
que informa que por várias vezes oficiou a Guarda Municipal, para que providêncie um guarda 
para o local, e que em resposta da GMS, informaram que a guarda designada para o local esta 
de licença, com relação a central, é importante que esta receba as ligações de agendamento, e 
enfatiza que o AMBESP esta passando por grandes modificações e para melhor, convida a 
todos para que façam uma visita, com a palavra o conselheiro Dr. Evaldo Stanislau, que presta 
homenagem ao Sr. Roberto de Moura, seguiu agradecendo o Sr. Secretário de Saúde, visto 
que fez menção ao programa eletrônico (app), que a Lei 3023/2014 de sua autoria enquanto 
vereador, que diz que a PMS, deverá disponibilizar na internet um softwere de medicamentos,  
em todas as unidades de saúde e todas as farmácias conveniadas, que agora esta Lei será 
posta em prática, outra questão é a do menor Lucas que faleceu, na época a justificativa para 
não transferência  e que a mesma tinha septicemia,  que ele  como médico discorda desse 
diagnóstico,  que  na  época  foi  prometida  uma  verba  para  se  construir  uma  unidade  de 
cardiologia infantil na Santa Casa de Santos, verba essa, que foi perdida, que solicita a mesa 
diretora que conste em ata e que se faça uma moção de repúdio, tanto a SMS, quanto a SES, 
que  a  perda  dessa  verba  fosse  utilizada  para  outro  fim,  solicita  que  conste  em ata  esse 
protesto, para que o CMSS, emitisse uma moção de repúdio pelos dois fatos, uma pela perda 
da  verba e  outro  específicamente  para  que  a  família  se  sinta  prestigiada,  e  que também 
chegou a seu conhecimento por funcionários, a existência de restrições quando se cadastra 
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alguém na central de regulação para vaga nas UTI´s, sendo que uma delas é a insuficiência 
renal, assim, solicita que a SMS encaminhe ao CMSS, via ofício, para que responda quais são 
os critérios de exceção de não admissibilidade e as restrições que as UTI´s apresentam quanto 
a  isso,  e  que  se  troxesse  para  próxima  reunião  a  discussão  sobre  o  tema  terapia  renal 
substitutiva,  insuficiência  renal,  com  a  palavra  o  Sr.  Secretário  de  Saúde,  aduzindo  que 
lamentavélmente e fato ocorreu no ano de 2013, que foi autorizado recurso na ordem de dois  
milhões  de reais  para  Santa  Casa,  que na antiga  gestão,  acabou não implementando  os 
serviços na forma como foi estabelecido, cita novamente que amanhã estará retomando este 
expediente  junto  a  defensoria  pública  e  a  Santa  Casa,  no  esforço  que  implementar  esse 
serviço, o Sr. Luiz Antônio retoma a palavra, dizendo sobre a  questão referente a moção de 
repúdio  encaminhada  a  mesa  pelo  conselheiro  Evaldo,  que  fica  no  aguardo  de  maiores  
esclarecimentos por  parte  do conselheiro  Dr.  Evaldo,  para posteriormente  ser  discutido na 
executiva, após  informa a plenária, que acontecerá a próxima reunião plenária, referente ao 
mês  de  Dezembro  de  2017,  no  dia  12.12.2017  às  18:00hs,  saem todos  os  conselheiros 
presentes cientes, o CMSS, enviará também a todos, o chamado via mensagem eletrônica, 
nada mais a ser discutido o Sr. Luiz Antonio da Silva dá por encerrada a sessão plenária às  
21:50 min, o audio desta plenária será arquivado na integra e eu Milton Marcelo Hahn lavro a 
presente ata.                        
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