
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  2018.  Realizada  no  dia
11/12/2018, 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 07   de dezembro 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 Novembro de 2018;
02) Apreciação, discussão e deliberação do Plano Municipal de Prevenção e Combate
às Arboviroses Ano Epidemiológico 2019;
03) Eleição do membro para compor a Comisão de Ética (Seguimento de Usuários);
04) Informes do CMSS;
05) Informes da SMS;
06) Informes das Comissões Temáticas;
07) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 18:40 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 de Santos, ocupe o
assento à mesa diretora para início dos trabalhos, prosseguindo, para as considerações do
Item 1 da pauta,  1) Leitura e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Novembro de
2018: O presidente Sr. Luiz Antônio da Silva , iniciou perquerindo se todos os Conselheiros
presentes haviam recebido a Ata da Plenária realizada no mês de Novembro de 2018, bem
como se havia alguma correção a ser feita na mesma. Pela plenária, não houve correções a
serem  feitas, o  Sr.  Luiz  Antônio,  submete  a  Ata  para  aprovação,  esta  foi  aprovada  por
UNANIMIDADE. 2) Apreciação, discussão e deliberação do Plano Municipal de Prevenção
e Combate às Arboviroses Ano Epidemiológico 2019; Com a palavra o Sr. Marcelo Brenna,
lotado  no  SECOVE/DEVIG/SMS,  que  fez  uma  explanação  acerca  do  Plano  Municipal  de
Prevenção e Combate às Arboviroses e após diversas indagações dos Conselheiros presentes,
não havendo mais perguntas foi colocado em votação, foi “APROVADO POR UNANIMIDADE” ,
03) Eleição do membro para compor a Comisão de Ética (Seguimento de Usuários); Com
a palavra o Sr.  Luiz Antônio, explicando sobre o motivo de estar ocorrendo a eleição para
compor  uma vaga  na  Comissão  de  Ética  do  Conselho  Municipal  de  Saúde,  em razão  do
falecimento do Sr. Roberto de Moura, que pertencia ao seguimento de usuários, explicou que a
Comissão de Ética deve estar completa para que possa atuar nos procedimentos éticos, o Sr.
Luiz Antônio perguntou aos Conselheiros presentes quem se habilitaria a ocupar o cargo, se
habilitaram  a  Conselheira  Sra.  Rosana  dos  Santos  Ferreira  e  os  Conselheiros  Srs.  Luiz
Anselmo dos Anjos Santos, João Carlos de Souza e Jorge Viana da Silva, a votação foi nominal
aberta,  o  Sr.  Jorge  Viana  da  Silva  no  inicio  da  votação,  abriu  mão  da  candidatura,
permanecendo somente a Conselheira Sra. Rosana dos Santos Ferreira e os Conselheiros Srs.
Luiz Anselmo dos Anjos Santos, João Carlos de Souza, terminada a votação, a Conselheira
Sra. Rosana dos Santos Ferreira obteve 13 votos, o Conselheiro Sr. Luiz Anselmo dos Anjos
Santos obteve 12 votos e o Conselheiro Sr. João Carlos de Souza não obteve votos, houve
uma  abstenção,  encerrada  a  apuração  a  Conselheira  Sra.  Rosana  dos  Santos  Ferreira
manifestou-se  no  sentido  de  permanecer  na  suplência  da  Comissão  de  Ética  cedendo  a
titularidade ao Conselheiro Sr. Luiz Anselmo dos Anjos Santos, essa decisão foi submetida ao
crivo da plenária que após discussão manifestaram-se favoravelmente, assim, ocupará a vaga
de na Comissão de Ética do Conselho Municipal de Saúde de Santos, na condição de titular o
Sr. Luiz Anselmo dos Anjos Santos e na sua ausência a Sra. Rosana dos Santos Ferreira. 04)
Informes do CMSS; Com a palavra o Secretário Sr. Milton Marcelo Hahn, informou as faltas
que foram justificadas: Sr. Alex Tavares (e-mail), Sr. Jeova Fragoso (e-mail), Sra, Maria Cecília
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Pacheco          (e-mail), Sr. Marcelo Lamy (e-mail), com a palavra o Sr. Luiz Antônio informando
que esta oficiando o DEAFIN/SMS através do ofício nº 140/2018, solicitando 3 aparelhos de
telefone,  2  computadores  completos  e  uma  impressora  multifuncional,  em  razão  dos
equipamentos atualmente em uso, estão em péssimo estado e obsoletos, não atendendo mais
as  necessidades  e  dificultando  o  bom  andamento  dos  serviços  no  Conselho  de  Saúde,
informou também sobre o evento em defesa do SUS, “AÇÃO CIDADANIA EM DEFESA DO
SUS”,  que  acontecerá  no  dia  13.12.2018,  na  Unidade  de  Saúde  da  Família  Jardim  São
Manuel , das 9:00hs às 17:00hs, organizado pela Comissão de Política de Saúde do CMSS, a
Comissão Organizadora do Eventos fez uma breve explanação das atividades programadas
para o dia do evento, bem como a importância da participação de todos os conselheiros, com a
palavra o Sr. Luiz Antônio que fez um agradecimento a todos os patrocinadores do evento em
especial a AFIP Medicina Diagnóstica, na pessoa da Sra. Mônica Martinelli que sempre procura
colaborar com as Ações do Conselho de Saúde, deu seguimento ao próximo item da pauta, 05)
Informes da SMS:  O Dr. Valter Makoto, justifica a plenária a ausência do Secretário de Saúde
Sr.  Fabio  Ferraz,  em  razão  de  um  compromisso  de  última  hora,  informou  que  no  dia
01.12.2018, a SMS em conjunto com outros setores e também envolvendo outras secretarias
fez um simulado com o SAMU, simulando um grande acidente na avenida Ana Costa, que é
muito importante ter treinamento para essas ações, informou que no dia 03.12.2018, ocorreu a
entrega do HPP com as instalações todas reformadas, comunicou que foi aberto chamamento
público para as OSs interessadas em gerir a UPA da Zona Noroeste, apresentaram-se até o
momento 5 entidades: O S Santa Casa; Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Fund. ABC; Unisaúde
e SPDM, informou também que o resultado da campanha do NOVEMBRO AZUL foi muito bem
sucedida, com adesão maior do que a campanha passada, com relação os KITs DIU, informou
que estão sendo distribuídos 1200 kits para o instituto da mulher,  que as vagas que eram
ocupadas por médicos cubanos, 7 já foram ocupadas, restando apenas uma que até o final de
dezembro  será  preenchida,  que  no  dia  18.12.2018  será  divulgado  o  nome  dos  quatro
candidatos selecionados para ocupar a vaga de coordenadores da atenção básica, para inicio
das atividades em 02.01.2019.  06) Informes das Comissões Temáticas;  o conselheiro Sr.
Vlamir Mateus Leite, Coordenador da Comissão de Eleição do Conselho Gestor, informou sobre
importância da participação de todos nas ações do Conselho de Saúde, enfatizou que esta
ação de cidadania só foi possível através da parceria com o poder executivo, com o diretor da
unidade que foi muito receptivo e colaborador, que espera que as outras unidades entendam
que conselho é parceiro e adotem a mesma postura, outra questão é a participação popular,
não  tem  SUS,  não  tem  Conselho  de  Saúde  sem  a  participação  popular,  continuando  o
conselheiro Sr. Vlamir Mateus Leite, Coordenador da Comissão de Saúde Mental do CMSS,
espera que no próximo anos se tenha mais investimento na Saúde Mental, que as demandas já
são conhecidas e não é novidade a ninguém, com a palavra o Sr. Luiz Antônio que passa para
o próximo item da pauta 07) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
com a palavra a Sra. Lucilia que fez uma critica por não haver nenhuma ação pela SMS pelo
dia 1° de Dezembro que é o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, que só houve propaganda do
Julho Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul,  e nenhum dos informes mencionou o 1º de
Dezembro, que ocorreram 2 eventos pela coordenadoria de doenças infectocontagiosas e não
houve nenhum informe da SMS, com a palavra o Sr. Silas que agradeceu a todos pelo ano de
2018, agradeceu a Secretaria de Saúde e desejou um feliz 2019, com a palavra o Sr. Vlamir
que  indagou  a  comissão  de  saúde  do  trabalhador  se  foi  verificada  as  reais  condições  da
CAPEP,  como  já  solicitado  nas  plenárias  anteriores,  que  entende  que  se  a  CAPEP  não
funcionar acaba por prejudicar a saúde do trabalhador em consequência o serviços publico de
saúde, com a palavra a Sra. Ana Bernarda, que agradeceu a todos por esse ano, informou
sobre  a  participação  da ALSAPEM em um evento  na  Vila  Madalena em São Paulo  sobre
doenças raras e também participou de um evento na UNIFESP sobre fisioterapia voltada para
Esclerose Múltipla, com a palavra o Sr. Luiz Anselmo agradeceu a todos pelo ano que passou e
desejou um feliz 2019 com a cidade limpa longe da dengue, com a palavra o Sr. Idreno que
respondeu ao questionamento sobre a CAPEP, que esta questão tem que ser resolvida pelo
Sindicato da Categoria, com a palavra o presidente Sr. Luiz Antônio da Silva, que agradeceu a
todos os conselheiros pelo empenho no ano de 2018, agradeceu o presidente do SINDEDIF o
Sr. José Maria Felix pela parceria na cessão as instalações do Sindicato para que o Conselho
Municipal de Saúde realize as plenárias e desejou boas festas a todos e um excelente 2019 em
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defesa do SUS,  nada mais a ser discutido o presidente do Conselho Municipal de Saúde de
Santos Sr. Luiz Antônio da Silva dá por encerrada a sessão plenária às 21:05 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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