
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  Fevereiro  de  2019.  Realizada  no  dia
26/02/2019, 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 22   de fevereiro 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 Janeiro de 2019;
02) Apreciação, discussão e deliberação do SARGSUS referência ano 2018.;
03) Apreciação,  discussão  e  aprovação  do  Projeto  para  Ampliação  do  NASF  no
Município de Santos;
04) Apreciação, discussão e aprovação do Termo de Aditamento do contrato 351/2018,
PMS/SMS X Medicina Hiperbárica de Santos LTDA. (Processo nº 66847/2017-60);
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. Fabio Ferraz, Secretário 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 Janeiro de 2019: O presidente Sr. Luiz
Antônio da Silva , iniciou perquerindo se todos os Conselheiros presentes haviam recebido a
Ata da Plenária realizada no dia 29 de Janeiro de 2019, bem como se havia alguma correção a
ser feita na mesma. Pela plenária, dispensada a leitura, o Sr. Carlos Solano solicita a correção
de sua fala nas linhas 98/99, onde se lê: que versava sobre a denúncia feita por ele (Carlos
Solano), junto ao Ministério Público, leia-se: que versava sobre a denúncia feita por ele (Carlos
Solano),  junto  ao  Conselho  Municipal  de  Saúde  dirigida  a  Comissão  de  Ética.,  o  Sr.  Luiz
Antônio, submete a Ata para aprovação, esta foi aprovada por UNANIMIDADE. 2) Apreciação,
discussão e deliberação do SARGSUS referência ano 2018; Com a palavra o Sra. Carolina
Ozawa, assessora técnica da SMS, que fez uma explanação para os conselheiros presentes
sobre o SARGSUS, foi aberto a perguntas, não houve questionamentos, não havendo mais
perguntas foi colocado em votação, foi “APROVADO POR UNANIMIDADE”. 03) Apreciação,
discussão e aprovação do Projeto para Ampliação do NASF no Município de Santos; Com
a palavra o Secretário do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Milton Marcelo Hahn, informando
que  o  o  projeto  de  ampliação  do  NASF,  foi  enviado  ao  CMSS  para  análise  e  posterior
aprovação, porém haviam questões que mereciam ser melhor explicadas no bojo do processo,
explicou que foi  oficiada a SMS no sentido de detalhar melhor o estudo, a SMS cumpriu o
solicitado  razão  pela  qual  o  projeto  foi  trazido  a  plenária  para  apreciação  dos  senhores
conselheiros, com a palavra o Sr. Haroldo de Oliveira, do DEAB/SMS, que fez uma explanação
sobre  o  projeto  de  ampliação  do  NASF,  houve  alguns  questionamentos  por  parte  dos
conselheiros, as dúvidas foram respondidas pelo Sr. Haroldo, não havendo mais perguntas foi
colocado em votação, foi  “APROVADO POR UNANIMIDADE”.04) Apreciação, discussão e
aprovação  do  Termo  de  Aditamento  do  contrato  351/2018,  PMS/SMS  X  Medicina
Hiperbárica  de  Santos  LTDA.  (Processo  nº  66847/2017-60); O  Secretário  do  Conselho
Municipal de Saúde, Sr. Milton Marcelo Hahn, informou aos presentes que no tocante ao termo
de aditamento do contrato, foi  solicitado uma reunião com os representantes da prestadora
Medicina Hiperbárica de Santos, nesta reunião estiveram presentes a Sra. Ariana Julião Ramos
Gameiro, chefe do DEREG/SMS, o Sr. Adhemar Morozetti Junior, representante da contratada
Medicina Hiperbária de Santos, além dos Conselheiros Sr. Silas da Silva e Sr. Milton Marcelo
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Hahn, foi discutido os termos do aditamento, a empresa e a SMS, apresentaram os relatórios
de atendimento demonstrando o número de sessões realizadas e a forma de controle dessa
sessões, ficou demonstrado a necessidade de aumento da disponibilidade de sessões por duas
razões: aumento na demanda de pacientes e em razão do absenteísmo injustificado, com a
palavra a Sra. Ariana Julião Ramos Gameiro, que explicou também sobre dados do termo de
aditamento, foi aberto a perguntas, houve questionamentos que foram respondidos pela Sra.
Ariana,  não  havendo  mais  perguntas  foi  colocado  em  votação,  foi  “APROVADO  POR
UNANIMIDADE” 05) Informes do CMSS; Com a palavra o Secretário Sr. Milton Marcelo Hahn,
informou as faltas que foram justificadas: Sr. João Carlos de Souza (saúde), Sra. Luciana de
Oliveira Forte (e-mail), Sra. Tereza Cristina da Costa Benelli (e-mail), com a palavra o Sr. Milton
Marcelo Hahn, informando que seu filho contraiu “SARAMPO” em razão da viajem realizada no
navio de cruzeiro MSC Seaview,  informou que a viajem ocorreu no período de 02.02.2019 à
09.02.2019, que os sintomas surgiram alguns dias depois do seu retorno, solicitou a todos os
conselheiros que se tiverem o conhecimento de alguém que irá viajar no navio, não deixe de
tomar a vacina, com a palavra o conselheiro Sr. Alex Tavares Pinho, informou que esteve em
viajem neste navio, que ao desembarcar observou a Ação de Bloqueio realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Santos, deixou registrado seus agradecimentos, o Sr. Luiz Antônio deu
seguimento ao próximo item da pauta 06) Informes da SMS; O Sr. Fabio Ferraz, informou que
sobre  o  início  das  atividades  da  UPA ZNO,  informou  sobre  os  números  de  atendimentos
realizado nesta unidade no dia 25.02.2019, que foram realizados 550 atendimentos, 312 foram
munícipes de Santos, 44% foram munícipes de outras cidades, que na prática a UPA ZNO é um
equipamento regional, informou que o custeio da UPA ZNO ( R$ 1.586.000,00), custeado pelo
município  de  Santos,  agradeceu  a  Comissão  de  Saúde  Mental  do  CMSS,  que  chamou  a
atenção da SMS, sobre os insumos para o atendimento na saúde mental, inclusive informa
sobre a aquisição de equipamentos esportivos diversos, que já estão sendo distribuídos para os
CAPS, informou sobre a parceria realizada com a Secretaria de Cultura que produziu uma peça
teatral versando sobre a conscientização de utilização do SUS, informou sobre a suspensão do
convênio com o HES, que esteve em reunião com o secretário de saúde do estado e esta
aguardando o retorno da Secretaria de Estado da Saúde, informou também que a Secretaria
Municipal de Saúde está mobilizada na vacinação contra o SARAMPO, que foram vacinadas
em cinco horas cerca de 9.000 pessoas dentro e fora da embarcação, disse que a Secretaria
em empenhada na vacinação, mas que a situação ainda é preocupante, que a ANVISA deve
dispor de ações mais contundentes perante a embarcação e o próprio CONCAIS, disse que a
ANVISA não tem tomado ações firmes quanto ao problema, bastando somente pedir apoio a
SMS que não tem se mostrado suficiente para conter o problema, com a palavra a Sra. Ana
Paula  Valeiras,  da  SMS,  informou  que  tem  mobilizado  a  três  semanas  todo  efetivo  da
Secretaria de Saúde de Santos no sentido de vacinar o maior número de pessoas, que já foram
atendidas mais de 20.000 pessoas para evitar o surto de SARAMPO, disse também que além
do grande volume de atendimentos, o CONCAIS não quer permitir que seja feita a vacinação
no  terminal  e  ao  mesmo tempo a  empresa  MSC não  quer  permitir  que  a  vacinação  seja
realizada no interior da embarcação, disse ainda ter participado de uma reunião na data de hoje
(26.02.2019), que não houve um consenso e o que preocupa as equipes é que o feriado de
carnaval está próximo e haverá um elevado número de passageiros circulando no ambiente do
CONCAIS,  o  que  eleva  o  risco  de  contaminação  do  SARAMPO,  informou  que  foram
identificados 13 paciente/tripulantes infectados, que estão em tratamento e isolados e mais 5
pacientes em suspeita, que este navio vai embora em 02.04.2019, com mais 16 escalas, fato
que é necessária a total vigilância epidemiológica para evitar o surto na cidade, que as equipes
vão manter a ação até o final da temporada, com a palavra o Secretário Adjunto de Saúde Dr.
Valter Makoto,  parabenizando as equipes da SMS pelo empenho nas ações de vacinação,
disse também que a atitude da MSC e do CONCAIS é de extrema irresponsabilidade, porque
está se falando em segurança nacional de risco a saúde pública, que ao seu ver deveria ser
acionada a Polícia Federal para garantir a vacinação em qualquer lugar, seja no CONCAIS seja
no INTERIOR DA EMBARCAÇÃO, houve manifestações de diversos Conselheiros repudiando
a postura tomada pela MSC e pelo CONCAIS no sentido de dificultar as ações de vacinação
realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos, com a palavra a Sra. Carolina Ozawa
informando  sobre  a  realização  da  33ª  edição  do  Congresso  do COSEMS/SP,  com  o
tema “Saúde e Democracia: consolidação e financiamento do SUS”, e também com a 16ª
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Mostra  de  Experiências  Exitosas  dos  Municípios  e  o  9º  Prêmio  David  Capistrano,  que  a
Secretaria Municipal de Saúde de Santos, apresentará 12 trabalhos cientifico.  05) Informes
das  Comissões  Temáticas;  O  Conselheiro  Sr.  Silas  da  Silva,  com  a  palavra,  aduziu
manifestação contrária sobre a publicização da UPA ZON, disse também que o Conselho de
Saúde não participou do processo de publicização da unidade que em razão disso é contra a
entrega da gestão para OSS SPDM, com a palavra o Conselheiro Sr. Milton Marcelo Hahn,
informando  que  a  Comissão  Mista  de  Fiscalização,  Orçamento  e  Finanças  e  Políticas  de
Saúde, elaborou um parecer sobre o processo de publicização da UPA ZNO, que contém no
parecer  irregularidades  no  processo,  disse  também  que  será  ajuizada  ação  no  Ministério
Público acerca dos fatos, que os Conselheiros já receberam o parecer via e-mail, também como
informes da Comissão Organizadora da Plenária Municipal de Saúde, disse que os preparativos
para Plenária Municipal de Saúde que acontecerá em 06.04.2019 estão em andamento, com a
palavra o Sr. Secretário de Saúde, aduzindo que em relação ao processo de publicização da
UPA ZNO, que a votação realizada na plenária do CMSS, aprovou a publicização, que todos os
atos,  inclusive  na  abertura  dos  envelopes  houve  a  participação  do  CMSS,  que  se  há
divergência ideológica tem que se respeitar, que converge a ideia desse modelo de gestão,
mas que o processo envolveu o CMSS nas discussões, que o processo foi  absolutamente
regular, com a palavra o Conselheiro Sr. Vlamir, com informes da Comissão dos Conselhos
Locais,  informando  que  foi  realizada  a  eleição  no  SECRAIDS,  informou  sobre  Ação  de
Cidadania que foi realizada anteriormente, sugerindo que se faça uma reunião antes do inicio
da ação, para melhor aproveitamento dos trabalhos, passou aos informes da Comissão de
Saúde Mental, aduzindo que participou nesta data de uma audiência pública conduzida pela
vereadora Telma de Souza, com objetivo foi a reflexão acerca da nota técnica nº11 do Ministério
da Saúde, onde valoriza novamente a internação em hospital psiquiátrico, valoriza o uso de
eletrochoque  como  tratamento  e  desvaloriza  todo  o  trabalho  desenvolvido  na  rede  o  que
inadmissível, que isso reflete a atual conjuntura política, informou que o Pronto Socorro da ZNO
esta fechado e que havia um compromisso de que os enfermeiros migrassem para as unidades
de saúde mental em razão da defasagem de profissionais de enfermagem, valorizou a compra
de materiais de oficinas, lembrando que essa compra foi fruto de emendas parlamentares, com
a  palavra  o  conselheiro  Sr.  Carlos  Solano,  que  aduziu  sobre  os  assuntos  discutidos  na
audiência pública desta data, narrando vários problemas, com a palavra o conselheiro Sr. Jorge
Viana que também informou a plenária sobre sua fala na referida audiência pública, narrando
também vários problemas recorrentes na rede de saúde mental, solicitou também ao CMSS
que  emita  uma  moção  de  repúdio  contra  a  nota  técnica  nº  11  do  MS,  com  a  palavra  o
Coordenador da Comissão de Finanças Sr.  José Ivo,  informando que já  esta de posse da
prestação de contas do terceiro quadrimestre, que após o feriado será avaliado, questionou
sobre as reformas no financiamento da saúde, que esta temeroso com essa reformas, teceu
criticas também a exclusão do CMSS do processo de publicização da UPA ZNO, com a palavra
o Sr. Luiz Antônio que passa para o próximo item da pauta 08) Assuntos gerais referentes à
Saúde do Município de Santos; com a palavra o Conselheiro Sr. Carlos Solano fez a leitura
do documento que já havia lido e protocolado no CMSS na data de 11.02.2019, com a palavra a
Conselheira Sra. Ana Bernarda, informando que no AMBESP foi realizada a reforma no telhado,
mas que ainda permanecem os problemas, informou sobre evento que acontecera no dia 08 de
março  no  bairro  da  Zona  Noroeste  em  homenagem  ao  dia  da  mulher,  com  a  palavra  o
conselheiro Sr. Vlamir que aduzir sobre a descrença que a população tem acerca da instituição
Conselho de Saúde, que tem trabalhado nos Conselhos Locais para reverter essa imagem
negativa, com a palavra a Sra. Andreia que informou sobre a dificuldade de agendamento de
exames pelo número 0800, visto que esta sempre ocupado o que impossibilita a marcação de
exames, com a palavra o Sr.  Jair,  conselheiro local  que aduziu que as portas do banheiro
masculino da unidade SECRAIDS estão caindo, e as janelas estão quebradas, que a unidade é
vitima constante de furtos, solicita a presença da Guarda Municipal para fazer a segurança,
com a palavra o Secretário de Saúde Sr.  Fábio Ferraz,  respondeu aos questionamentos e
demais requerimentos feitos neste item de pauta,  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 21h00, o áudio na íntegra desta plenária esta arquivado no Conselho Municipal de
Saúde e eu Milton Marcelo Hahn lavro a presente ata. 
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