
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  Setembro  de  2018.  Realizada  no  dia 
25/09/2018, terça-feira, às   18h00   na sede do SINDEDIF  , sito à Rua Júlio 
Conceição, nº 238 – Vila Matias – Santos/SP.  Convocação publicada no 
Diário Oficial de Santos em 19   de setembro de   2018   e divulgada através do 
site www.santos.sp.gov.br/portal/conselhos.
01) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Julho de 2018;
02) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de agosto de 2018;
03) Apreciação, discussão e aprovação do Terceiro Termo de Aditamento ao Convênio 
nº 151/2016 entre a PMS X Associação Fundo de Incentivo e Pesquisa – AFIP (Processo 
nº 5.733/2016-26); 
04) Escolha e Eleição dos Componentes da Comissão Organizadora para Conferência 
Municipal de Saúde de Santos/2019;
05) Informes do CMSS;
06) Informes da SMS;
07) Informes das Comissões Temáticas;
08) 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,  dando  boas-vindas  a  todos  os  conselheiros  e  convidados, 
solicitando que o Sr. Valter Makoto Nakagawa, Secretário Adjunto de Saúde, ocupe o acento à 
mesa diretora para início  dos trabalhos,  solicitou a todos os presentes que se fizesse um 
minuto de silêncio em respeito ao falecimento da Dra. Iraty Nunes Lima, após, prosseguindo ao 
Item 1 da pauta, 1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Julho 
de 2018: O presidente Sr. Luiz Antônio, perqueriu se todos os conselheiros presentes haviam 
recebido  a  Ata  da  Plenária  realizada  em  Julho  /2018  e  também  a  Ata  da  Plenária  de 
Agosto/2018, bem como se algum conselheiro teria alguma correção a ser feita na mesma, o 
conselheiro Sr. Carlos Solano pediu a palavra para dizer que na ATA de Julho/2018, sua fala 
em ralação ao questionamento acerca do Imóvel da rua Itapura de Miranda, está toda errada,  
com a palavra  o  Sr.  Luiz  Antônio,  solicita  que o Sr.  Carlos Solano,  entregue a mesa dos 
trabalhos, por escrito, visto que alega estar toda errada sua fala e que se necessário fosse, o 
áudio da plenária esta a disposição no CMSS, com a palavra o conselheiro Sr. Silas da Silva,  
pede a correção na linha 274, onde se lê: cama, leia-se: casa, o Sr. presidente submete a Ata 
referente  a  plenária  de  Julho/2018  para  aprovação  da  plenária,  sendo  aprovada  por 
unanimidade, 2) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Agosto 
de 2018: o  presidente Sr.  Luiz  Antônio,  passa ao Item 2 da pauta,  perquerindo se algum 
conselheiro tem alguma correção a fazer, pede a palavra o conselheiro Sr. Vlamir Leite, que 
argumenta que “lá” pela linha 130, não consta a fala do Sr. Secretário Adjunto, onde o mesmo 
argumentou  fatos  sobre  a  região  “ser  violenta”  e  a  violência  ser  fruto  de  um  paciente 
psiquiátrico, pede a palavra o conselheiro e secretário do CMSS, Sr. Milton Marcelo Hahn, 
explicando que a atribuição de redigir as Atas das Plenárias, via de regra tem sido sua, visto 
que não falta a nenhuma plenária, também já foi discutido em plenárias passadas, que nas 
Atas são registradas as questões relevantes,  bem como os Itens de pauta,  que a Ata do 
CMSS, não é uma transcrição “ipsis  litteris”  e sim como já dito,  trata-se de uma ATA que 
registra resumidamente as ocorrências, deliberações, resoluções e as decisões tomadas, salvo 
quando  se  trata  de  assuntos  considerado  relevantes  e  que  a  mesma  possa  servir  de 
embasamento  para  possíveis  ações  judiciais,  aduziu  também,  que  desde  que  assumiu  a 
secretaria do CMSS, passou a gravar as plenárias, sendo que os áudios ficam arquivados no 
CMSS, disse também, que se algum conselheiro entender que a sua fala é relevante e não 
constou na Ata, que solicite o áudio da plenária em questão e transcreva o trecho que acha  
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que  deve  ser  acrescido  naquela  Ata  e  entregue  à  secretaria  do  CMSS,  pede  a  palavra 
novamente  o  conselheiro  Sr.  Carlos  Solano,  que  em  relação  a  Ata  de  Agosto  de  2018,  
questionou  que  as  entidades  (CEREX,  SEARA DE  JESUS,  EQUOTERAPIA),  não  foram 
visitadas pelo CMSS antes da aprovação da renovação do Termo de Fomento, que antes era 
assim, e quer que conste em ATA “isso ai”,  o conselheiro Sr. José Ivo, pede a palavra em 
questão  de  “ordem”,  aduzindo  que  os  processos  de  renovação  ficaram  à  disposição  dos 
conselheiros para consulta, e também foram analisados os planos de trabalho, assim, todos 
foram submetidos a plenária, onde os representantes de cada entidade estiveram presentes na 
Plenária e falaram um pouco sobre os serviços que há anos prestam a comunidade, aduziu 
também que houve a discussão sobre a renovação e todos foram aprovados por unanimidade, 
e que não se pode na Plenária seguinte, desaprovar o que já foi aprovado, também disse que 
já foi discutido e acordado em Plenária, que qualquer requerimento, seja feito por escrito e não  
verbal, o Sr. presidente submete a Ata referente a plenária de Agosto/2018 para aprovação da 
plenária,  sendo  aprovada  por  unanimidade,  3) Apreciação,  discussão  e  aprovação  do 
Terceiro Termo de Aditamento ao Convênio nº 151/2016 entre a PMS X Associação Fundo 
de  Incentivo  e  Pesquisa  –  AFIP  (Processo  nº  5.733/2016-26);  Com  a  palavra  o  Sr. 
presidente Luiz  Antônio,  que informou que o referido processo,  como de costume, ficou à 
disposição  dos  conselheiros  no  CMSS,  e  que  também  fora  analisado  pela  executiva  as 
questões legais e formais que dizem respeito ao plano de Trabalho, disse também, que a AFIP 
é  parceira  do  município  há  muitos  anos  e  que  a  sua  prestação  de  serviços  sempre  foi  
excelente,  não  havendo  nada  que  desabone,  o  Sr.  presidente  submete  o  processo  de 
renovação para aprovação da plenária,  sendo APROVADO por unanimidade,  4) Escolha e 
Eleição dos Componentes da Comissão Organizadora para Conferência Municipal  de 
Saúde de Santos/2019: Com a palavra o Sr. presidente Luiz Antônio, que informou a Plenária 
sobre a Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no ano de 2019, porém, por se 
tratar  de  uma  conferência  muito  trabalhosa,  existe  a  necessidade  de  providenciar  a 
organização com bastante antecedência, informou que será respeitada a paridade exigida por 
lei, ou seja, 04 (quatro) USUÁRIOS, 02 (dois) TRABALHADORES e 02 (dois) GESTORES, foi  
aberto  aos  interessados  no  seguimento  de  usuários,  houve  apenas  04  (quatro)  que  se 
habilitaram,  sendo  eles:  as  Conselheiras  Sra.  ROSILMA MENEZES  ROLDAN  e  a  Sra. 
AURÉLIA MARIA RIOS PITERSKIH e os Conselheiros Sr. JOSÉ IVO DOS SANTOS e o Sr. 
SILAS DA SILVA , pelo seguimento de trabalhadores, houve quatro conselheiros interessados 
para  ocupar  somente  duas vagas,  houve eleição nominal,  sendo eleitos  pela  Plenária,  os 
Conselheiros Sr.  MILTON MARCELO HAHN (26 votos)  e o Sr.  ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA 
SOUZA (15  votos),  a  mesa  executiva  propõe  a  plenária  a  inclusão  do  Conselheiro  Sr.  
MARCELO LAMY, como membro colaborador, em razão do mesmo ser Conselheiro Titular e 
estar representando a Universidade Santa Cecília, que será sede da 14ª Conferência Municipal 
de Saúde de Santos em 2019, a proposta foi posta em votação, a Plenária APROVOU, com 
um voto contra do conselheiro Sr. João Carlos, terminada a votação, o presidente Sr. Luiz 
Antônio nominou os Conselheiros que foram eleitos para integrar a Comissão Organizadora da 
14ª  Conferência  Municipal  de  Saúde  de  Santos/2019,  são  eles:  AURÉLIA MARIA RIOS 
PITERSKIH,  ROSILMA MENEZES ROLDAN, JOSÉ IVO DOS SANTOS,  SILAS DA SILVA, 
ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA SOUZA,  MILTON MARCELO HAHN, MARCELO LAMY e LUIZ 
ANTÔNIO DA SILVA, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde, fara a indicação de dois 
membros do seguimento GESTOR,  a posteriore,  05) Informes do CMSS;  O presidente Sr. 
Luiz Antônio, informou as faltas que foram justificadas: Sr. Jeová Pessin Fragoso (e-mail), Sra.  
Leonor  Peçanha  Falcão  (e-mail),  Aparecida  Pereira  Sandes  (e-mail),  Sra,  Sandra  Maria 
Narciso Hamuê (e-mail), Sr. Luiz Trajano de Oliveira (e-mail), Sr. Marcelo Lamy (e-mail), o Sr. 
Luiz Antônio passa a palavra ao senhor Secretário de Saúde Adjunto do Município para seus 
informes 06)  Informes  da  SMS;  O  Sr.  Secretário  inicia  formando  acerca  das  devolutivas 
referente  a  plenária  passada,  iniciando  pela  apresentação  em  “Power  Point”,  feito  pela 
coordenadoria de saúde mental, trazendo um maior detalhamento sobre a situação da saúde 
mental em Santos, informou também, que se houvesse a necessidade de um relatório por 
escrito, seria fornecido, a apresentação durou cerca de 40 minutos, em continuidade houve a 
devolutiva  sobre  os  problemas  do  AMBESP,  as  questões  que  envolvem  a  infraestrutura 
(criação  de  pombos  e  infiltração),  a  questão  de  equipamentos  e  também  de  Recursos 
Humanos  (falta  de  funcionários),  a  apresentação  teve  a  duração  de  aproximadamente  10 
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minutos, com a palavra a Sra. Fernanda, que é Psicóloga residente do CAPS ZN, que está 
representando os usuários do CAPS ZN, informou que no seu ponto de vista, a apresentação 
contemplou com as reivindicações feitas pelos usuários através do abaixo assinado entregue 
em plenária, aduziu que existe ainda duas questões, sendo uma em relação a manutenção da 
unidade que está precária, inclusive no tocante a climatização, visto que está se aproximando 
o verão, e os aparelhos de ar condicionado estão inoperantes, sendo impossível desenvolver o 
atendimento  na  unidade,  a  segunda  questão  diz  respeito  ao  bebedouro,  que  tem  estado 
constantemente entupido, e devido à grande circulação de usuários, os mesmos ficam sem 
água, e por fim, a segurança da unidade, sobretudo a noite e nos finais de semana, esse  
pedido se faz necessário,  sendo que na apresentação não foi  abordada a questão, com a 
palavra,  o  Sr.  Devanir  Paes,  que  em  resposta,  informou  que  os  questionamentos  serão 
respondidos por escrito no relatório que será entregue a Comissão de Saúde Mental, com 
relação ao pedido de segurança, o Sr. Paulo Muniz, informou que o CAPS Centro solicitou a 
presença da Guarda Municipal na unidade, e que este pedido foi  passado para Secretaria 
competente, que será avaliado também este pedido, com a palavra o Sr. Adriano Catapreta, 
que fez a exposição acerca das condições do Hospital da Zona Noroeste, informou que está 
sendo realizada a reforma no telhado da unidade, pois trata-se da parte mais crítica, pede a 
palavra  o  conselheiro  Sr.  Luiz  Anselmo,  aduzindo  que  é  integrante  da  Comissão  de 
Fiscalização e que juntamente com a Comissão esteve por quatro horas vistoriando todo o 
complexo da Zona Noroeste,  diz  também que a unidade como um todo está em situação 
deplorável, que foram tiradas aproximadamente 100 fotos de toda unidade, que desse material,  
a Comissão vai elaborar um relatório pormenorizado para apresentar a Plenária e a SMS, que 
vai demonstrar a real situação de abandono do complexo hospitalar da Zona Noroeste, com a  
palavra o Sr. Adriano, aduzindo que a reforma está sendo realizada na medida do possível e  
dos recursos disponíveis, informa também que já foram tomadas as providências em relação a 
segurança e o trânsito de usuários e acompanhantes no interior da unidade, a apresentação 
teve a duração de aproximadamente 15 minutos, com a palavra o Sr. Secretário Adjunto de 
Saúde,  que agradeceu aos Coordenadores que fizeram as apresentação,  também fez  um 
agradecimento aos conselheiros Srs. Vlamir, Silas e Solano, que devido aos questionamentos 
feitos, estimulam o Gestor a aperfeiçoar mais seu trabalho, mas é contrário aquele que que 
somente  faz  críticas  e  não  ajudam  em  nada,  informou  que  o  SECAPT  –  SEÇÃO  DE 
CAPTAÇÃO E TRANSPORTE DE ÓRGÃO E TECIDOS, ganhou o prêmio de hospital amigo de 
transplante em Santos, informa por fim, que a construtora responsável pela construção da UPA 
da Zona Noroeste, oficiou a SMS o término da Estruturação, para dar sequência na conclusão 
e entrega da UPA ZN, 07) Informes das Comissões Temáticas; o Coordenador da Comissão 
de Eleição de Conselhos Locais, Sr. Vlamir, informa que tem agendado eleição no CAPS ZN, 
que tem se reunido com a comissão, com objetivo de otimizar a questão das atas para entrega 
no CMSS, com relação a Comissão de Saúde Mental, teceu elogio a apresentação feita pela 
SMS,  questiona acerca do valor  que é  gasto  pela  prefeitura  de energia,  de  dinheiro  para 
reformar as unidades, visto que o CAPS ZN tem apenas 3 ou 4 anos e tem uma “pá” de coisas  
para estar reformando, que tem certeza que os coordenadores das unidades de saúde mental,  
fazem a solicitação de manutenção mas estas não são realizadas, que o setor de manutenção 
da prefeitura é ineficiente, em relação a contratação dos médicos, foi muito bom, realmente a 
situação do CAPS PRAIA, no CAPS ZN, não tem médico, estas unidades estão com lista de  
espera para atendimento, reclamou que o DEAFIN é demorado e burocrático, demorou muito 
para contratar médico, comentou sobre a compra de passes de ônibus, que é insuficiente, no 
mês de agosto foram 40 passes para todas as unidades de saúde mental, informação que foi  
retificada pela SMS, que na verdade são 40 passes por unidade de saúde mental, solicitou ao 
Sr. Devanir e Paulo, que solicitassem a contratação de técnicos de Farmácia para as unidades, 
visto que somente as unidades de saúde mental não possuem técnicos de farmácia, falou 
também sobre impressoras, que a auxiliar administrativa do CAPS Centro, para imprimir algo é 
obrigada a dirigir-se até outra unidade, por fim, solicitou o envio da apresentação aos demais 
membros da Comissão de Saúde Mental e também com relação ao documento norteador da 
saúde mental de Santos, que esta sendo elaborado em conjunto pelas chefias das unidades de 
saúde  mental,  solicita  desde  já,  que  seja  compartilhado  e  discutido  em  conjunto  com  a 
Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde, para que se possa construir em 
conjunto  as  políticas  de  saúde,  até  porque,  o  Sr.  Secretário  de  Saúde,  quando  assumiu, 
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comprometeu-se a dividir todas as ações a serem tomadas com a comissão e não aconteceu, 
pois, a coordenação de saúde mental mudou o atendimento álcool e drogas em Santos e não  
passou pela Comissão de Saúde Mental, e também a questão do carro, que com o fechamento 
do Anchieta, os NAPS todos tinham um carro, que agora talvez a saúde mental tenha um 
carro, com a palavra o conselheiro Sr. Silas da Silva, da Comissão de Políticas de Saúde, que 
“INFORMA” , que no dia 27/09, a Comissão irá reunir-se para discutir sobre as eleições dos 
conselhos locais e sobre os contratos vigentes, na sede do CMSS, as 14:00hs, 08) Assuntos 
gerais  referentes  à  Saúde  do  Município  de  Santos;  com  a  palavra  o  Sra.  Luciana 
(rep.Mensageiros  da  Luz),  que  pergunta  a  SMS,  sobre  Médico  Psiquiatra  Pediatra,  que 
segundo consta não tem na rede, que chegou na entidade um paciente bem grave, gostaria de 
saber a orientação da SMS, com a palavra o coordenador da Saúde Mental da SMS, Sr. Paulo 
Muniz, respondendo que a referência é o CAPS Infantil, que o Mensageiros da Luz, verifique 
qual é o CAPS de referência, se é o CAPS Infantil da região do centro histórico ou o CAPS 
Infantil da Zona Intermediária, que de qualquer forma orienta que se procure a Dra. Raquel que 
é  a  médica  psiquiatra  dos  dois  CAPS,  com  experiência  em  crianças,  com  a  palavra  o 
conselheiro Sr. Jorge Viana, dizendo que lamenta a resposta da SMS, que veio depois de 
muito tempo, depois de anos de reivindicação, que não atende as expectativas, que a questão 
do vale transporte é tão antiga, é só manter a regularidade do fornecimento, a questão da 
segurança nas unidades, basta colocar pessoal capacitado, que as placas que estão caindo no 
CAPS III é caso de ação judicial, é risco de vida aquilo, tem que acionar o dono da casa, com a 
palavra a Sra. Maria de Lourdes Santos Silva, reclamou do AMBESP da ZN, esta há alguns 
meses sem elevador, diz que no seu caso, que tem problemas nas pernas e não pode subir  
escadas, se vê obrigada a entrar pelo hospital para ter acesso ao AMBESP, que também a lista 
de espera para realização de Eletrocardiograma era de 350 pessoas, porque não tem a Bobina 
de Papel  térmico  para ECG,  informou que não  tem o  nome da  funcionária  que  passou a 
informação em razão dos funcionários não fazerem uso de crachás de identificação em toda 
unidade, com a palavra o conselheiro Sr. Silas da Silva, dizendo que continua os Residentes 
atendendo na UPA Central, sem um médico responsável acompanhando, que essa prática é 
proibida, com a palavra o Sr. Secretário Adjunto de Saúde, aduzindo que a colocação do Sr.  
Silas, criticando a manutenção e comparando a outros hospitais que possuem sua zeladoria 
própria, que não se pode comparar uma Secretaria com um hospital, que a Zeladoria até o 
primeiro semestre de 2017, contava com apenas cinco colaboradores e um veículo, e que 
atualmente  conta  com  cinquenta  colaboradores  e  três  veículos,  com  mais  de  duzentos 
atendimentos ao mês, razão pela qual pede uma reflexão sobre essas críticas, nada mais a ser 
discutido o Sr. Luiz Antônio da Silva dá por encerrada a sessão plenária às 21:13 min, o áudio  
na integra desta plenária esta arquivado no Conselho Municipal de Saúde e eu Milton Marcelo 
Hahn lavro a presente ata.
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