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Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Setembro  de  2017.  Realizada  no  dia 
26/09/2017,  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  22   de  setembro  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 Agosto de 2017;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Eleição das Comissões e Comitês Temáticos do CMSS;
5)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convênio  entre  a  PMS  X 
Associação Equoterapia (Processo nº 52.243/2004-49);
6) 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, dando as boas-vindas a todos os conselheiros e convidados.1) 
Leitura e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Agosto de 2017:  O presidente Sr. Luiz 
Antônio  perqueriu se todos os conselheiros presentes  haviam recebido a Ata da Plenária  
realizada em Agosto/2017, bem como se algum conselheiro teria alguma correção a ser feita 
na  mesma,  não  havendo  correções,  o  Sr.  presidente  submete  a  Ata  para  aprovação  da 
plenária, sendo aprovada por unanimidade; 2) Informes do CMSS: Com a palavra o Sr. Vice-
Presidente Roberto de Moura, informando sobre os conselheiros que justificaram a ausência, 
são eles: Evaldo Stanislau Afonso de Oliveira, Marta Faria da Costa, Lucília Vicente Fonseca, 
Alana  Simone  Dariza  e  Fabio  Alexandre  Fernandes  Ferraz,  informa  também  que  no  dia  
27.09.2017 ás 10:00hs, será realizada a audiência pública para apresentação das contas do 
Fundo  Municipal  de  Saúdo,  referente  ao  segundo  quadrimestre  de  2017,  também  será 
discutido o contrato firmado com a Fundação ABC e também com o Instituto Oswaldo Cruz, a  
ser realizada no auditório da Câmara Municipal de Santos, com a presença da Comissão de 
Finanças  do  CMSS,  convidando  todos  os  Conselheiros  interessados  a  participar,  informa 
também que na data de hoje, 26.09.2017, esta sendo realizada a audiência pública convocada 
pela Vereadora Telma de Souza, para discussão de assuntos relacionados a saúde, porém o 
CMSS  justificou  a  ausência  em  decorrência  da  realização  da  plenária  mensal,  cujo  o 
calendário é publicado antecipadamente, onde fica estabelecido que as plenária são realizadas 
na última terça feira de cada mês, salvo a existência de algum feriado no calendário anual,  
também  na  data  de  hoje  26.09.2017,  realizou-se  uma  audiência  pública  convocado  pelo 
Vereador Geonísio Aguiar, com o tema “drogas”, onde estiveram presentes os conselheiros 
Josias  e  Carlos  Solano,  Informa que  recebeu  o  convite  por  email  da  convocação  de  um 
membro do CMSS para participar do Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador, a mesa 
diretora  indica  o  Conselheiro  Sr.  Idreno  de  Almeida  e  submete  a  plenária  a  indicação,  a 
plenária aprova por unanimidade a indicação do Sr. Idreno de Almeida para que participe do 
Encontro  Nacional  de  Saúde  do  Trabalhador,  na  condição  de  representante  do  Conselho 
Municipal de Saúde de Santos, com a palavra o Sr. Luiz Antônio, que faz a leitura de uma carta 
de agradecimento ao CMSS, redigida pela munícipe Sra. Suzy Barreto Coelho, onde agradece 
o CMSS por ter intercedido junto a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de Santos, 
para realização de cirurgia de catarata nos dois olhos da munícipe Sra. Zita Gomes de Assis, o 
Sr. Luiz Antônio passa a palavra ao senhor Secretário Adjunto de Saúde do Município para  
seus informes; 3) Informes da SMS: O Sr. Secretário Adjunto Dr. Valter Makoto informa que na 
data de 22.09.2017, foi realizado o acordo firmado entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa 
de Santos,  que consiste  na cessão do antigo PS para Santa Casa,  que em contrapartida 
viabilizará oito leitos de apoio emergencial, sendo que o local será reformado e equipado pela  
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Santa  Casa,  informou  que  o  Sr.  Secretário  de  Saúde  permaneceu  durante  dois  dias  em 
Brasília/DF, com objetivo de trazer mais verbas parlamentares para saúde do município, e que 
informará os resultados na próxima plenária, informa também que iniciaram as cirurgias de 
catarata e estão sendo realizadas pela Clinica Oftalmológica Bolzan em razão de ter  sido 
vencedora da licitação, o contrato já foi  firmado e já foram realizadas até a presente data, 
cerca de 20 cirurgias, faz também a apresentação da Psicóloga Sra. Patrícia Carvalho Silva, 
que inicia os trabalhos na Coordenação de Saúde Mental do Município, que recebe as boas 
vindas dos conselheiros, encerrado os informes da SMS;  4) ELEIÇÃO DAS COMISSÕES E 
COMITÊS  TEMÁTICOS  DO  CMSS:  Luiz  Antônio  informa  aos  conselheiros  como  será 
conduzido o processo de eleição das comissões,  conforme determina a Lei  nº  8.080/90 e 
Resolução nº453/12, o Sr. Roberto de Moura pede a palavra para informar a plenária que em 
razão de compromissos assumidos nesta data, o conselheiro Evaldo Stanislau no teor de sua 
justificativa para ausência de hoje, informou a sua intenção de se candidatar para concorrer a  
uma vaga na comissão de fiscalização,  sendo o pedido submetido a apreciação da mesa 
diretora, que manifestou pelo indeferimento por ausência de previsão legal, da mesma forma o 
pedido foi submetido à plenária, que por unanimidade acompanhou o voto da mesa, retoma a  
palavra  o  Sr.  Luiz  Antônio  iniciando  a  eleição  das  comissões,  onde  foram  Eleitos  os 
Conselheiros  na  ordem  que  segue:  COMISSÃO  DE  FINANÇAS:  JOSÉ  IVO  DOS 
SANTOS(Usuário),  LEONOR PEÇANHA FALCÃO(Usuário)  e   JOSIAS APARECIDO P.  DA 
SILVA(Trabalhador);  COMISSÃO  DE  FISCALIZAÇÃO:  MILTON  MARCELO 
HAHN(Trabalhador),  LUIZ  ANSELMO  DOS  SANTOS  ANJO(Usuário),  JOÃO  CARLOS  DE 
SOUZA(Usuário); COMISSÃO DE ÉTICA: MILTON MARCELO HAHN(Trabalhador), LEONOR 
PEÇANHA  FALCÃO(Usuários);  POLÍTICAS  DE  SAÚDE:  SILAS  DA  SILVA(Usuário), 
ROBERTO DE MOURA(Usuário),  JOSIAS APARECIDO P. DA SILVA(Trabalhador);  SAÚDE 
MENTAL:  JORGE VIANA DA SILVA(Usuário), ROSANA DOS SANTOS FERREIRA(Usuário), 
MARIA APARECIDA WITKWISK GOMES(Trabalhador), JOÃO CARLOS DE SOUZA(Usuário), 
JOSIAS  APARECIDO  P.  DA  SILVA(Trabalhador),  CARLOS  JOSÉ  ALBERTO 
SOLANO(Usuário);  COMISSÃO  DE  CAPACITAÇÃO:  MILTON  MARCELO 
HAHN(Trabalhador),  ROBERTO  DE  MOURA(Usuário),  IDRENO  DE  ALMEIDA(Usuário); 
COMISSÃO  DE  CONSELHOS  LOCAIS:  SILAS  DA  SILVA(Usuário),  ROBERTO  DE 
MOURA(Usuário),  VLAMIR  MATHEUS  LEITE(Trabalhador);  CONSELHO  ANTI-DROGAS: 
CARLOS  JOSÉ  ALBERTO  SOLANO(Usuário)  –  TITULAR,  JOÃO  CARLOS  DE 
SOUZA(Usuário)  –  SUPLENTE;  COMITÊ  DA  DENGUE:  TEREZA  CRISTINA  C. 
BENELLI(Trabalhador); DRS – COMITÊ DA COMUNIDADE NEGRA: JOSIAS APARECIDO P. 
DA SILVA(Trabalhador),  ANA BERNARDA DOS SANTOS(Usuário);  COMISSÃO DAS O.S: 
ROBERTO DE MOURA(Usuário) – TITULAR, ROSANA DOS SANTOS FERREIRA(Usuário) – 
SUPLENTE;  COMISSÃO DA CIST:  IDRENO DE ALMEIDA(Usuário) – TITULAR, MARCELO 
MOTA  MENDES  DE  OLIVEIRA(Trabalhador)  -  TITULAR, SILAS  DA  SILVA(Usuário)  – 
SUPLENTE,  LUIZ ANSELMO DOS SANTOS ANJO(Usuário) – SUPLENTE, o presidente Sr. 
Luiz  Antônio  da  Silva  da  por  encerrada  a  Eleição  das  Comissões  e  Comitês  Temáticos,  
agradecendo a todos que se candidataram aos cargos e da mesma forma deseja uma profícua 
gestão, passando para o Item 5 da pauta. 5) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO 
DA  RENOVAÇÃO  DO  CONVÊNIO  ENTRE  A  PMS  X  ASSOCIAÇÃO  EQUOTERAPIA 
(PROCESSO Nº 52.243/2004-49) E PMS X APAE (PROCESSO Nº 90028/2015-53):  O Sr. 
Roberto de Moura, explica a plenária que por um lapso na elaboração da pauta desta plenária,  
não constou o processo de renovação da PMS X APAE, porém é necessário ser apreciado em 
razão do prazo de vencimento, assim, põe em votação da plenária para inclusão na pauta de 
hoje, o que foi  aprovado por unanimidade, o Sr. Luiz Antônio toma a palavra e submete a 
plenária  o  processo  de  renovação  do  convênio  entre  a  PMS  X  Associação  Equoterapia 
(Processo nº 52.243/2004-49), posto em votação, aprovado sem ressalvas por unanimidade, 
após,  submete  a  plenária  o  processo  de  renovação  do  convênio  entre  a  PMS  X  APAE 
(Processo nº 90028/2015-53), posto em votação, aprovado sem ressalvas por unanimidade. 
06) Assuntos gerais referentes à Saúde no Município de Santos:  O presidente Sr. Luiz 
Antônio da início as inscrições dos presentes para ordem de fala, pede a palavra o Sr. Vlamir, 
que  solicita  a  mesa  que  seja  franqueado  a  oportunidade  de  entrega  do  último  relatório 
elaborado pela Comissão de Saúde Mental, apresentado na plenária de janeiro de 2017, para  
ciência dos novos conselheiros, o que foi autorizado, com a palavra a Sr. Maria Jacinta da  
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Corte, membro da Associação Habitacional da ZN, aduzindo que reside na Rua Bulcão Viana 
nº 840, jardim Bom Retiro, que em síntese sua residência fica ao lado da CAPS/ZN, que assim 
que iniciou as obras acabou seu sossego, que antiga administração o secretário Marcos Calvo, 
esteve na sua residência para apurar os problemas causados em virtude da construção do 
CAPS/ZN, que estiveram acompanhando a visita o Sr. Prefeito Municipal, o Sr. Flavio Jordão, 
que admitiram a existência de problemas, inclusive de falta de privacidade, visto que as janelas 
são praticamente “coladas” entre os imóveis, obrigando a manter estas sempre fechadas, que 
após a realização de uma reunião entre eles, chegaram a avaliar a possibilidade de locação do 
imóvel, para uma unidade da saúde da mulher por parte da prefeitura, que as negociações não 
avançaram, sendo que não mais a procuraram, permanecendo os problemas, pede que o 
CMSS, interceda junto a Secretaria de Saúde para que se dê uma solução ao problema, o Sr. 
Luiz  Antônio anotou o  contato,  informando que dará um encaminhamento a Secretaria  de 
Saúde acerca do problema; a seguir, com a palavra a Sr. Margarida Telles, que argumenta que 
já  pertenceu  ao  CMSS,  à  muitos  anos  atrás,  que  em  razão  das  reuniões  do  Conselho 
Municipal de Habitação qual pertence, realiza sua reuniões na mesma data em que o CMSS 
realiza a plenária mensal, que sente muita falta de participar do CMSS; na sequência toma a 
palavra o Sr. Carlos Solano que argumentou que gostaria que quando a Câmara Municipal  
realiza-se as Audiências Públicas esta oficia-se o CMSS para que os conselheiros pudessem 
participar e observar para que as datas não coincidisse com as plenárias, que esteve em 
contato  com  SENAT informando  que  estão  todos  envolvidos  (pacientes  e  familiares),  na 
procura de um imóvel, já passou aproximadamente 10 endereços para que ocorra a mudança 
do SENAT 24h; com a palavra o Sr. João Carlos, que informa que esteve no SECRAIDS e 
notou a falta de bolachas, café e leite aos pacientes, bem como soube também da falta dos kit
´s para medir a carga viral, deixando assim o registro, com a palavra o Sr. Silas, que participou 
da Conferência de Vigilância em Saúde na cidade de Aguas de Lindóia, que participaram 363 
delegados, onde se conseguiu aprovar duas propostas importantes para região, levadas para 
Estadual e mais uma para conferência nacional, entende que a participação foi importante,  
lamentando somente a ausência dos gestores,  e aqui  faz um apelo ao Secretário  que na 
Conferência  Nacional  envie  representantes  gestores  como  convidados,  pois  Santos  é  um 
município importante no cenário nacional;  com a palavra o Sr.  Jorge Viana, que ouviu um 
boato que o prefeito mandou leiloar dois terrenos da prefeitura para pagar dívidas da CAPEP e 
que a mesma está em estado de insolvência, pede que a executiva se informe acerca disso, o 
Sr. Luiz Antônio retoma a palavra e diz que vai oficiar a prefeitura para que informe a real  
situação  da  CAPEP,  com a  palavra  o  Sr.  Idreno  que  argumentou  ainda  sobre  a  reunião 
realizada  no  Hospital  Guilherme  Álvaro,  onde  esteve  presente  também  o  Sr.  Roberto  de 
Moura, e perceberam que existe uma falta de diálogo entre o DRS e a diretoria do hospital,  
que o problema foi levado ao secretário estadual, e notou-se nítido incômodo acerca dessa 
situação, e que percebe-se a ausência de vontade política por parte do estado em melhorar a  
situação  na  parte  que  lhe  compete,  inclusive  atenta  para  o  fato  de  varias  Santas  Casas 
estarem fechando as portas nada mais a ser discutido o Sr.  Luiz Antonio da Silva dá por  
encerrada a sessão plenária às 20:45 min e eu Milton Marcelo Hahn lavro a presente ata. 
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