
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  Janeiro  de  2019.  Realizada  no  dia
29/01/2019, 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 25   de janeiro de   2019 e divulgada através do
site www.santos.sp.gov.br/portal/conselhos.
01) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Dezembro de 2018;
02) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  prorrogação  do  Convênio  nº  40/2016
mantido com a Associação Casa da Esperança de Santos, para a prestação de serviços
complementares ao Sistema Único de Saúde (SUS) – (Processo nº 8.256/2016-13);
03) Informes do CMSS;
04) Informes da SMS;
05) Informes das Comissões Temáticas;
06) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 18:50 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. Fabio Ferraz, Secretário de Saúde de Santos, ocupe o assento à mesa
diretora para início dos trabalhos, agradeceu o presidente do SINDEDIF, Sr. José Maria Félix,
pela colaboração na cessão do espaço para realização das plenárias do Conselho Municipal de
Saúde de Santos,  prosseguindo para as considerações do Item 1 da pauta,   1) Leitura e
aprovação  da  Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Dezembro  de  2018: O  presidente  Sr.  Luiz
Antônio da Silva, iniciou perquerindo se todos os Conselheiros presentes haviam recebido a Ata
da Plenária realizada no dia 11 de Dezembro de 2018, bem como se havia alguma correção a
ser feita na mesma. Pela plenária, dispensada a leitura e 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 da prorrogação do Convênio nº 40/2016 mantido
com  a  Associação  Casa  da  Esperança  de  Santos,  para  a  prestação  de  serviços
complementares ao Sistema Único de Saúde (SUS) – (Processo no 8.256/2016-13); Com a
palavra  o  Sr.  Luiz  Antônio,  informando  que  a  Comissão  de  Fiscalização  do  CMSS,  havia
exarado  o  parecer  conclusivo  sobre  a  visita  na  entidade,  o  conselheiro  Sr.  Carlos  Solano
solicitou que fosse lido o parecer na plenária, o Sr. Luiz Antônio interpelou os Conselheiros
presentes se todos estavam de acordo com a leitura, o Conselheiro Sr. Dalve Negrão pede a
palavra  e  aduz  que  ao  seu  ver  não  haveria  a  necessidade  da  leitura,  e  que  se  algum
conselheiro quisesse ler ou mesmo a cópia do relatório, faria a solicitação a mesa, como houve
divergência, o presidente Luiz Antônio pôs em votação a questão para que a Plenária decidisse
acerca da leitura ou não do parecer,  foi  decidido pela maioria não ler o parecer,  com voto
divergente  do  Sr.  Carlos  Solano,  foi  convidado  o  representante  da  Casa  da  Esperança  o
Conselheiro  Sr.  Gil  Emerson  Lima Aguiar  para  tecer  algumas palavras  sobre  os  trabalhos
desenvolvidos  pela  Casa  da  Esperança,  após  algumas  indagações  dos  Conselheiros
presentes, foi entregue o Certificado de Participação da entidade no Conselho Municipal de
Saúde de Santos, com a palavra o Secretário do CMSS, Sr. Milton Marcelo Hahn, informando
aos  Conselheiros  que  enviará  por  e-mail  cópia  do  Parecer  Conclusivo  da  Comissão  de
Fiscalização a todos e disponibilizará no CMSS uma cópia impressa ao Sr. Carlos Solano em
razão deste não possuir  e-mail,  não havendo mais perguntas foi  colocado em votação,  foi
“APROVADO POR UNANIMIDADE”. 03) Informes do CMSS; Com a palavra o Secretário Sr.
Milton  Marcelo  Hahn,  informou as  faltas  que  foram justificadas:  Sr.  João Carlos  de Souza
(saúde), Sr. Renato Di Renzo (e-mail), Sra. Alessandra Sampaio Ferreira (e-mail), Sra. Andréia
de Souza Cesar (e-mail), Sr. Erik Oswaldo Von Eye (e-mail), Sr. Vlamir Mateus Leite (e-mail),
Sra. Ivete Losada Alves Trotti (e-mail), Sra. Leonor Peçanha Falcão (e-mail), Sra. Rosana dos
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Santos Ferreira (e-mail),  Sra. Rosaura Pousa Rodrigues (e-mail),  com a palavra o Sr.  Luiz
Antônio, informou acerca do sucesso do evento em defesa do SUS, “AÇÃO CIDADANIA EM
DEFESA DO SUS”, que aconteceu no dia 13.12.2018, na Unidade de Saúde da Família Jardim
São Manuel, organizado pela Comissão de Política de Saúde do CMSS, anunciando que o
próximo será realizado no Jardim Rádio Clube, o Sr. Luiz Antônio deu seguimento ao próximo
item da pauta. 04) Informes da SMS:  O Sr. Fabio Ferraz, parabenizou a Comissão de Politicas
de Saúde pela iniciativa de promover a Ação Cidadania e pelo sucesso do evento e pôs a SMS
a disposição para colaborar nos próximos eventos, convidou os Conselheiros a participar da
visita as instalações da UPA ZN, no dia 31.01.2019 às 11:00hs onde será formalizada a parceria
com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, que fará a gestão da
unidade,  o  Secretário  fez  a  apresentação  dos  quatro  novos  Coordenadores  lotados  no
DEAB/SMS, que ocuparão cargos de confiança (livre provimento), selecionados por processo
seletivo,  são  eles:  Emanuelly  Paulino,  psicóloga,  com  mestrado  em  Saúde  Coletiva  e
especialização em Saúde da Família; Bruna de Oliveira Coronato, enfermeira doutoranda em
Saúde  Coletiva,  com mestrado  em Clínica  Médica  e  especializações  nas  áreas  de  Saúde
Pública,  Enfermagem em UTI,  Captação de Órgãos, Enfermagem Cardiológica e Docência;
Eduardo Carvalho de Souza, enfermeiro, doutorando em Cuidados Clínicos em Enfermagem
e Saúde,  com mestrado profissional  em Ensino  na Saúde  e  pós-graduação em Educação
Permanente  em  Saúde  e  Saúde  Pública  e  Joselma  Silva  Moreira,  enfermeira,  com
especialização em Gestão em Enfermagem e Enfermagem do Trabalho, o Secretário informou
que os novos coordenadores ficarão responsáveis pela supervisão das 32 policlínicas, cada um
pelas respectivas unidades de determinada região (Orla, Morros, Central/Área Continental e
Zona Noroeste), informa também que os oito médicos Cubanos que integravam a rede todos já
foram substituídos, sendo o último integrado recentemente no Caruara, anunciou o inicio das
obras na Policlínica do Porto, localizada na Rua Amador Bueno, que esta sendo totalmente
reformada, que terá o formato de Policlínica e Consultório de Rua, informou também sobre a
licitação vencida pela Clinica Oftalmológica Grottone, para atendimento oftalmológico e também
cirurgias  de  catarata,  que  espera  em  seis  meses  zerar  a  demanda  por  atendimento
oftalmológico,  informou  por  fim,  sobre  o  andamento  das  obras  do  novo  AMBESP,  que  a
previsão de entrega esta marcada para o final de Outubro de 2019, iniciando as atividades no
mês de Dezembro de 2019,  localizado na rua.  Manoel  Tourinho e também esta prevista  a
entrega das obras da UPA da zona leste para o mês de Outubro de 2019, com previsão de
início  das  atividades  para  Janeiro  de  2020.  05)  Informes  das  Comissões  Temáticas;  O
Conselheiro  Sr.  Silas  da  Silva,  passou  os  informes  da  Comissão  de  Políticas  de  Saúde,
agradecendo a todos pelo sucesso do evento Ação Cidadania em especial  a Secretaria de
Saúde  pela  total  cooperação  e  também ao  Conselho  Local,  informou  também que  no  dia
20.02.2019  às  10:00  será  realizada  a  eleição  do  Conselho  Local  na  unidade  SECRAIDS,
informou por fim sobre a exposição da Esclerose Múltipla que esclareceu sobre a doença, com
a palavra o Sr. Luiz Antônio que passa para o próximo item da pauta  06) Assuntos gerais
referentes à Saúde do Município de Santos; com a palavra o Conselheiro Sr. Dalve Negrão
que fez uma crítica ao sistema de emissão de guias de exames que é impresso após a consulta
médica, tem sido um estorvo ao paciente, visto que o paciente é obrigado a sair do consultório
e se dirigir ao local da impressão do documento e depois retornar para colher a assinatura do
médico, obrigando ao mesmo ficar por longo tempo esperando terminar a consulta de outro
paciente, para só assim, entrar no consultório e ter a sua guia assinada pelo médico, afirmou
que isso tem gerado transtornos para os paciente e médicos, solicitou que a Secretaria de
Saúde instalasse impressoras nos consultórios para otimizar o procedimento e também evitar
esse  tipo  de  constrangimento,  com  a  palavra  o  Sr.  Carlos  Solano,  que  fez  a  leitura  do
documento  dirigido  aos integrantes  do CMSS,  que versava sobre  a  denuncia  feita  por  ele
(Carlos Solano) junto ao Ministério Público, onde relata a a questão ética relacionada ao fato do
presidente do Conselho de Saúde ter um imóvel locado para Secretaria de Saúde de Santos,
solicitando aos Conselheiros que colocassem em votação imediata a destituição do presidente
Luiz  Antônio  da  Silva,  pediu  a  mesa  que  fosse  protocolado  o  referido  documento,  sendo
atendido o pedido, e depois distribuiu uma cópia para cada um dos presentes, com a palavra o
Sr. Marcelo que integra o Conselho Local do Valongo, informando que há 29 dias o Médico
Pediatra da Policlínica do Valongo está sem Médico Pediatra, também o Médico Dr. Rubens
(Nefrologista),  havia  agendado para  o dia  20.12.2018 uma consulta  compartilhada com 08
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pacientes e simplesmente não compareceu, não avisou e nem justificou a ausência, informou
que  esses  pacientes  estavam  na  lista  de  espera  e  ficam  sem  atendimento,  solicitou  ao
Secretario que tomasse as devidas providências no caso, com a palavra o Conselheiro Sr.
Idreno de Almeida, que teceu comentários sobre a saúde do trabalhador e sua importância na
prevenção e solicitou a SMS que invista mais na atenção voltada a esse tema, com a palavra o
Sr. Jair Ferreira do Conselho Local Martins Fontes, informou ao Secretário de Saúde sobre os
problemas da USF Martins Fontes sobre furtos da fiação elétrica e protocolou na mesa uma
lista que aponta os problemas do sistema de ar condicionado da unidade, que será enviado a
SMS,  com a  palavro  o  Sr.  Secretário  de  Saúde  que  respondeu  aos  questionamentos,  em
devolutiva ao Sr. Dalve informa que começou esse processo de informatização há dois anos,
que a saúde de Santos esta toda informatizada, e que agora esta na fase de aprimoramentos
do sistema com aquisição de equipamentos que inclui a compra de impressoras, com relação a
informação prestada pelo Sr. Marcelo, aduziu o Secretário que existe uma falta de pediatra na
rede em especial na cobertura de férias, informou que a Secretaria de Gestão anunciou para
fevereiro a realização de concurso público inclusive para médicos pediatras, informou que tem
ciência de que a policlínica Martins Fontes necessita de reforma e que dar atenção especial
sobre esta unidade,  em especial  nos equipamentos de ar condicionados das unidades que
nesta época do ano é o equipamento que mais apresentam defeito em razão do forte calor que
faz na nossa cidade, 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 19:55 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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