
MUNICIPIO DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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  Dezembro  de  2017.  Realizada  no  dia 
12/12/2017,  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  08   de  dezembro  de    2017  e 
divulgada através do site www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.
01) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de Novembro de 2017;
02) Apreciação, discussão e deliberação do SISPACTO 2018 e SARGSUS 2016;
03) Informes do CMSS;
04) Informes da SMS;
05) Informes das Comissões Temáticas;
06) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

 
As 18h46min, 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, 
solicitando que o Sr. Denis Valejo Carvalho, representando a Secretária Municipal de Saúde de 
Santos, ocupe seu acento à mesa diretora,1) Leitura e aprovação da Ata da Plenária Ordinária 
de  Outubro  de  2017:  O  presidente  Sr.  Luiz  Antônio,  perqueriu  se  todos  os  conselheiros 
presentes haviam recebido a Ata da Plenária  realizada em Novembro/2017,  bem como se 
algum conselheiro teria alguma correção a ser feita na mesma, o Sr. Carlos Solano questionou 
a decisão discutida e aprovada pela plenária ocorrida em Novembro/2017, que deliberou sobre 
a vacância do cargo de vice-presidente, em razão do falecimento do Sr. Roberto de Moura 
linha 117 até 124, aduzindo que não concorda com o posicionamento adotado, devendo ser 
cumprido  o estatuto,  solicitando que se  faça constar  na  ata  sua posição contrária,  com a 
palavra o Sr. Silas, esclarecendo que na reunião passada, havia sugerido que se deixa-se para 
janeiro de 2018 essa discussão, inclusive da composição da Comissão de Política de Saúde, 
que em razão do falecimento do Sr.  Roberto de Moura,  fica faltando um representante do 
seguimento de Usuário, com a palavra o presidente Sr.Luiz Antônio, aduzindo que este assunto 
foi exaustivamente discutido em plenária, a questão foi colocada em votação com “quorum 
regimental”, onde foi aprovada por unanimidade, sendo que a plenária é deliberativa e aprovou 
esta questão, o que nada impede de ser revista em outro momento e submetida novamente a  
discussão e deliberação da plenária, o Sr. João Carlos solicita alteração na linha 143, onde se 
lê: e dia 06.12.2017, leia-se: e será dia 06.12.2017, e na linha 180, onde se lê: Cevastatina, 
leia-se: Sinvastatina, não tendo mais nenhuma correção solicitada, o Sr. Presidente, submete a 
Ata para aprovação com as devidas retificações, esta foi aprovada por unanimidade, com o 
registro  contra  do  Sr.  Carlos  Solano  (conselheiro  suplente).  O  Sr.  Luiz  Antônio,  antes  de 
apreciar o Item 2, informa a plenária, acerca do convênio existente entre a CEUBAN e a PMS,  
que este convênio tem o vencimento em 31.12.2017, razão pela qual, solicita a plenária, a 
inclusão deste processo na ordem do dia, como sendo Item 03 da pauta, o Sr. Luiz Antônio 
passa  a  palavra  à  Sra.  Sandra  Gallo,  que  explica  aos  conselheiros,  sobre  os  serviços 
prestados pela CEUBAN, bem como acerca da parceria, a plenária manifestou-se favorável, 
posto em votação, foi aprovado por unanimidade 02) Apreciação, discussão e deliberação do 
SISPACTO 2018 e SARGSUS 2016; Com a palavra o Sr. Presidente Luiz Antônio, que passou 
a palavra para Sra. Sandra Gallo que expôs a plenária acerca do SISPACTO, que trata-se de 
um instrumento virtual de preenchimento e registro da pactuação de Prioridades, Objetivos, 
Metas e Indicadores do Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas  
institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão com o objetivo de promover 
inovações nos processos e  instrumentos  de  gestão,  visando  alcançar  maior  eficiência  e 
qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, o Pacto pela Saúde 
redefine  as  responsabilidades  de  cada  gestor  em função  das  necessidades  de  saúde  da 
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população e na busca da equidade social. O SISPACTO garante a agilidade na transmissão 
das  informações  bem como os  acordos  das  metas  a  serem alcançadas anualmente,  já  o 
SARGSUS, trata-se do Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão do SUS/SARGSUS, é 
um instrumento desenvolvido pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, através do 
Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS (DESMAGS), em parceria 
com o DENASUS/SGEP e DATASUS/SE, com o apoio do CONASEMS, CONASS e OPAS.  
Sua função é apoiar os estados e municípios na elaboração do Relatório Anual de Gestão, que 
é enviado ao Conselho Municipal de Saúde, para validação e sua apreciação e emissão do 
parecer anual, após a explanação, foi discutido o tema pela plenária, com a palavra o Sr. Luiz  
Antônio que colocou o Item em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3) Apreciação, 
discussão e  deliberação da renovação do convênio entre  o Centro de Estudos Unificados 
Bandeirante - CEUBAN X PMS (Processo nº 101927/2011-83), renovação de convênio não 
oneroso; Com a palavra o Sr. Presidente Luiz Antônio, que trata-se de um convênio entre a 
CEUBAN  e  a  Prefeitura  Municipal  de  Santos,  a  título  não  oneroso,  muito  importante  ao 
município como foi  explicado pela Sra. Sandra Regina Gallo,  foi  posto em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. 04) Informes do CMSS; O presidente Sr. Luiz Antônio,informou 
sobre as ausências das conselheiras e conselheiros, Natalia Akamine (email), Adriana Helena 
Pauluci  Politano  (email),  Dulcinéia  Nascimento  (email),  Erik  Von  Eye  (email),  Jorge  Viana 
(email),  André  Luiz  França  Souza  (email),  Fábio  Alexandre  Fernandes  Ferraz  (tel),  Vlamir 
Matheus Leite (tel), o Sr. Luiz Antônio, passa a ler o ofício encaminhado pela Comissão de 
Saúde Mental do CMSS, a ser enviado para SEMAM E SMS, que solicita a manutenção dos 06 
pacientes oriundos da saúde mental, incluídos no programa “Lixo Limpo”, o Sr. Luiz Antônio 
informa a plenária, que o CMSS enviará os ofícios, bem como enfatiza que o CMSS trabalhou 
bastante neste projeto desde a sua criação, inclusive na busca por uma área apropriada para a 
continuidade do projeto, até porque, a realidade que se vê hoje, é a mercantilização do lixo 
limpo por pessoas clandestinas, por conta da falta de fiscalização pela SEMAM, deixando de 
lado o projeto “Lixo Limpo”, que visa a inclusão social na área da saúde mental, o Sr. Josias 
pede a palavra para complementar, informando que a Comissão de Saúde Mental do CMSS, já 
esta organizando uma parceria entre a Coordenação da Saúde Mental da SMS, incluindo as 
demais  secretarias  a  partir  de  2018,  continuando  os  informes,  faz  a  apresentação  da 
Conselheira Aurélia Maria Rios Piterskih, representando o Conselho Municipal de Participação 
e Desenvolvimento da Comunidade Negra e de Promoção da Igualdade Racial, no seguimento 
de  usúario,  e  também  da  Conselheira  Rozilma  Menezes  Roldan,  representando  a  ONG 
TODOS TEMOS DIREITOS, no seguimento de usuários, o Sr. Carlos Solano, pede que se 
registre em ata, sua contrariedade a indicação da Conselheira Aurélia Maria Rios Piterskih, o 
Sr. Luiz Antônio em continuidade, passa a palavra ao Secretário do CMSS, Sr. Milton Marcelo  
Hahn, que faz a devolutiva do requerimento feito pelo conselheiro Evaldo Stanislau, acerca do 
encaminhamento  de  uma  moção  de  repúdio,  a  ser  proposta  pelo  CMSS,  por  conta  do 
falecimento do menor Lucas no ano de 2013, que sofria de cardiopatia congênita, a executiva  
do CMSS discutiu o requerimento e deliberou que se aguarda-se um posicionamento do Poder 
Judiciário, considerando a existência de uma ação de indenização que tramita na 2ª Vara da 
Fazenda  Pública  de  Santos,  processo  nº  3008636-13.2013.8.26.0562,  onde  tem  como 
requerido o Estado de São Paulo, foi explicado a plenária, que ainda não foi proferida uma 
Sentença de Mérito, onde ficaria demonstrada a responsabilidade pelo ocorrido, considerando 
ainda, que o Hospital Irmã Dulce e tão pouco a Santa Casa não são partes neste processo, 
concluindo ser prematuro na atual fase processual, emitir um juízo de valor sobre o fato, antes 
de um pronunciamento do Judiciário,  razão pela qual,  a executiva do CMSS, deliberou ao 
menos por hora, não propor a moção de repúdio encaminhada a mesa. O Sr. Luiz Antônio, com 
a palavra, informa que no dia 14.12.2017 às 14h30min, será realizada uma audiência pública 
sobre a importância da conscientização do diagnóstico precoce e do tratamento da Esclerose 
Múltipla, com a exposição da médica neurologista da Dra. Rosana Ferreira, pede a palavra o 
conselheiro Sr. Idreno de Almeida, coordenador da CISTT/Santos, explicando a necessidade 
de se compor a Comissão Eleitoral  para nova composição da CISTT/Santos,  e para tanto  
solicitou a indicação de dois conselheiros, sendo indicado os conselheiros Sr. Silas da Silva 
(usuário) e o Sr.  Milton Marcelo Hahn (Prof.  da Saúde/Associações),  assim foi  instalada a  
Comissão Eleitoral para coordenar a eleição da nova composição da CISTT/Santos, sendo a 
Sra. Fabíola Lourenço Otero – CEREST (GESTOR), Sr. Milton Marcelo Hahn – COM. DIREITO 
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DA SAÚDE/OAB/SANTOS (ASSOCIAÇÕES), Sra. Monalise Fadel Martins – Sincomerciários 
(USUÁRIO), Sr. Silas da Silva – SIEMACO (USUÁRIO), composta a comissão, aprovada por 
unanimidade,  o  Sr.  Luiz  Antônio  passa  a  palavra  ao  senhor  Denis  Valejo  Carvalho, 
representando a Secretária de Saúde do Município para seus informes 05) Informes da SMS; 
O Sr. Denis Valejo Carvalho, cumprimenta a todos os presentes, e solicita a mesa diretora para  
fazer duas observações, antes dos informes, sendo a primeira, referente ao programa “lixo 
limpo”, enfatizando que a Secretaria de Saúde vai estar presente, na pessoa da Coordenadora 
Sra. Patrícia Carvalho Silva – COSMENTAL/SMS, e a segunda observação,  diz respeito a 
visita do Ministro da Saúde, Sr. Roberto Barros, que esteve na Cidade em evento privado, 
organizado pelo grupo A TRIBUNA, razão pela qual, não foi possível estender o convite ao 
Conselho Municipal de Saúde, pede desculpas, sobre os informes, inicia dizendo que lamenta  
o problema ocorrido na Policlínica do Morro São Bento, que trata-se de infiltração no telhado 
devido as fortes chuvas, explica que a Secretaria já vem tomando as devidas providências em 
cobrar da empresa construtora os reparos, até porque a obra esta na garantia, informa também 
que a empresa construtora já esteve no local verificando os danos, que vai iniciar os reparos 
assim que houver uma estiagem, informou aos conselheiros a chegada de 12 ambulâncias 
novas para o SAMU, que já estão em operação, no tocante a visita do Sr. Ministro Roberto 
Barros,  informa  que  o  mesmo  foi  convidado  a  visitar  as  instalações  do  Hospital  dos 
Estivadores,  que  o  Ministro  ficou  surpreso  com  as  instalações,  em  especial  com  a  UTI 
neonatal, pela modernidade dos equipamentos,e ficou muito satisfeito com o que viu, informa 
que o município esta no programa de cirurgias eletivas, na qual já se chegou a 483 pacientes,  
restando 80 pacientes para o agendamento, englobando as cirurgias de Cataratas, Varizes,  
Vasectomia, dentre outras, acreditando que chegará a 600 cirurgias eletivas até o final  de 
janeiro 2018, por fim, passa a palavra para enfermeira Sra. Ana Paula Nunes Viveiros Valeiras, 
que fez  uma explanação,  acerca  do seminário  que acontece este  mês de dezembro,  nas 
dependências do Hospital do Estivadores, cujo o tema é a transmissão vertical do HIV, trata-se 
de uma atividade inédita aqui no município, onde foram também abordados os temas como 
Hepatite e Sifilis, além do HIV, informa que a partir desse evento, o HES passa a ser referência  
para  gestantes  HIV  positivo,  enfatiza  que  o  município  de  Santos  não  possui  casos  de 
transmissão vertical  de HIV,  encerrado os informes da SMS,  06)  Informes das Comissões 
Temáticas; o Sr.  João Carlos,  informa sobre a Comissão de Fiscalização,  vai  organizar as  
datas para início das visitas, com a palavra o Sr.Silas, informa que a Comissão de Eleição dos 
Conselhos Locais, cumpriu a meta para este ano, realizando eleição na UBS do Morro do São 
Bento, na UBS da Nova Cintra e na UBS do Jabaquara. 07) Assuntos gerais referentes à 
Saúde do Município de Santos; com a palavra o Sr. Luiz Anselmo, que pergunta ao Sr. Denis 
Valejo, se com a visita do Ministro, foi possível pedir mais verba para o município, perguntou 
também sobre o fato ocorrido na UPA Central (suposto estupro), questionou também sobre a 
inundação ocorrida na UBS do São Bento, o Sr. Carlos Solano, informa que pegou o parecer 
do Promotor de Justiça, Dr. Carmello, que foi entregue ao Juiz da Infância de Juventude, Dr.  
Evandro  Pereira,  que  acolheu  a  representação  contra  a  entidade  30  de  Julho,  informou 
também sobre o fato ocorrido nas dependências do NAPS II, onde uma funcionária foi obrigada 
a  se  esconder  de  um  paciente  descontrolado,  que  quebrou  uma  porta  de  vidro,  que  foi 
aprovado na Conferência de Saúde a presença da Guarda Municipal nas unidades de saúde 
mental, porque ainda não tem?, com a palavra o Sr. Josias, que aduz acerca do fato ocorrido 
dentro da UPA Central (suposto estupro), que entende quer o CMSS deva ser informado, pois 
o  caso  ocorreu  numa  unidade  de  saúde,  questiona  como  é  realizada  a  contratação  de 
funcionários pela FUABC, se é exigido os antecedentes criminais,  e quais as providências 
tomadas e pede que o CMSS seja informado da conclusão do processo, com a palavra a Sr. 
Rosana dos Santos, que neste ato protocola seu pedido de desligamento da Comissão de 
Saúde Mental, expondo aos conselheiros suas razões e que permanecerá como conselheira, 
com a palavra a Sr. Maria Aparecida que informa que esteve na plenária passada expondo os  
problemas da policlínica do São Bento, que na última semana as coisas se agravaram, que 
existem 4  salas  lacradas  em razão  do  teto  de  gesso  ter  caído,  que  também existe  uma 
rachadura na laje  da unidade, pede que a CET construa mais uma lombada na frente da 
unidade, por causa do enorme fluxo de veículos, expondo ao risco quem atravessa a rua, com 
a palavra o Sr. Silas, informando que esteve na UPA para apurar os fatos, mas entende que  
esse caso (suposto estupro) deva ser apurado pelos órgãos competentes, e que o CMSS não  
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tem competência para investigar o caso, o Sr. Denis Valejo passa a responder as indagações, 
responde que o objetivo de convidar o Ministro para visitar o HES, é justamente “amolecer seu 
coração” para pedir mais um reforço de verba, inclusive para seu usada na continuidade de 
ampliação de leitos no HES, no tocante a UBS do São Bento, ratifica que a Secretaria de 
Saúde, esta empenhada em resolver o mais breve essa situação, mas tem respeitar os termos 
do contrato, que depende também das condições climáticas, para que a empresa responsável  
realize os reparos necessários, até porque, a obra está na garantia, e que envolve também a 
Secretaria de Obras e Edificações, já na questão envolvendo o suposto crime ocorrido na UPA 
CENTRAL, informa que esta sob investigação da Polícia Civil, que é prematuro emitir um juízo 
de valor acerca dos responsáveis, mas que a SMS está acompanhando de perto o caso, com 
relação a presença da Guarda Municipal, nas unidades de saúde mental, informa que já foi  
solicitado, porém a informação é que a Guarda não tem efetivo suficiente, e não tem previsão  
de contratação, por conta disso, a SMS está priorizando o sistema de rondas e monitoramento,  
o Sr. Luiz Antônio retoma a palavra, nada mais a ser discutido, agradece a todas e a todos os 
presentes pelo ano de 2017 que foi de muito trabalho e dedicação, desejando boas festas e 
um excelente ano de 2018, o Sr. Luiz Antonio da Silva dá por encerrada a sessão plenária às 
20h45min, o áudio desta plenária será arquivado na integra e eu Milton Marcelo Hahn lavro a 
presente ata.
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