
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 Março de 2019. Realizada no dia 26/03/2019,
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  março  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 Fevereiro de 2019;
02) Para conhecimento, Regimento da Plenária Municipal de Saúde Preparatória da 16ª
(8+8) Conferência Nacional de Saúde;
03) Informes do CMSS;
04) Informes da SMS;
05) Informes das Comissões Temáticas;
06) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 18:40 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, 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,  01) Leitura  e  aprovação da Ata  da Plenária Ordinária  de Fevereiro 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 26 de Fevereiro 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 146/147, onde se lê: Conselheiro Sr. Carlos
Solano  fez  a  leitura  do  documento  que  já  havia  lido  e  protocolado  no  CMSS na  data  de
11.02.2019, leia-se: Com a palavra o Conselheiro Sr. Carlos Solano fez a leitura do documento
que havia protocolado no CMSS na data de 11.02.2019., o Sr. Luiz Antônio, submete a Ata para
aprovação,  esta foi  aprovada por  UNANIMIDADE.  02) Para conhecimento,  Regimento da
Plenária Municipal de Saúde Preparatória da 16ª (8+8) Conferência Nacional de Saúde;
Com a palavra o Sr. Milton Marcelo Hahn, Coordenador da Plenária Municipal de Saúde/2019,
aduzindo que a plenária será realizada conforme orientação do Conselho Estadual de Saúde,
que  disciplina  a  realização  das  Plenárias  preparatórias  para  as  Conferências  Regional,
Estadual  e Nacional de Saúde que serão realizadas em 2019, perguntou aos presentes se
todos haviam recebido a cópia do regimento da Plenária Municipal preparatória/2019, todos
responderam afirmativamente, explicou a todos os presentes como ocorrerá as discussões das
propostas  nas  salas  temáticas,  bem como  a  eleição  dos  participantes  das  demais  etapas
subsequentes, houve a discussão em razão de dúvidas surgidas pelos Conselheiros presentes,
em especial acerca da eleição dos participantes aptos a participar das próximas etapas, foram
sanadas as dúvidas, com a palavra o Sr. Luiz Antônio da Silva, pediu a presença de todos na
Plenária e passou ao próximo item da pauta. 03) Informes do CMSS; Ato contínuo, franqueou
a palavra à Sra.  Itália Domato de Fornos,  presidente do  Coalizão Santos, gestão triênio 2019-
2021, que fez uma explanação sobre a entidade e seus objetivos, bem como acerca dos trabalhos
desenvolvidos, agradeceu ao CMSS pela abertura do espaço na plenária, com a palavra o Sr. Luiz
Antônio que informou sobre a realização da Audiência Pública que acontecerá na Câmara Municipal
de  Santos,  na  data  de  29.03.2019 às  19h00,  cujo  o  tema será:  “Redução das altas  taxas de
mortalidade por infarto na nossa região”,  com a palavra o Secretário Sr. Milton Marcelo Hahn,
informou que apesar do elevado número de ausências, até o presente momento não havia
recebido  nenhuma  justificativa,  neste  ato,  passa  a  ocupar  a  mesa  dos  trabalhos,  o  Sr.
Secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, em substituição ao Sr. Valter Makoto,  o Sr. Luiz
Antônio deu seguimento ao próximo item da pauta 04) Informes da SMS; O Sr. Fabio Ferraz,
informou que sobre a questão envolvendo os casos de “SARAMPO” no município de Santos,
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informou que além dos 02 (dois) casos já diagnosticados, surgiu um terceiro caso acometendo
uma criança de 04 (quatro) anos moradora do bairro do Macuco que não teve relação com a
embarcação,  também houve  a  ação  de  bloqueio  vacinal,  no  bairro  e  na  escola,  informou
também que a SMS está  promovendo a campanha de vacinação para todos os cidadãos,
aduziu também acerca do novo convênio celebrado entre o Governo do Estado e o Hospital dos
Estivadores para a continuidade da prestação de serviços, elogiou todos os participantes do 33º
COSEMS/SP que já estão em Águas de Lindóia representando a Cidade de Santos no período
de  27  a  29  de  março  de  2019,  também informou  sobre  o  início  da  capacitação  na  rede
municipal de ensino, com os técnicos do SAMU, promovendo a capacitação dos educadores
para situações de emergências básicas, informou também sobre a ação multidisciplinar que
acontecerá  na  Zona  Noroeste,  (Arte  no  Dique),  onde  em  parceria  com  o  Rotary  Club,
promoverá diversas atividades voltadas a saúde, também explanou sobre a Marcha Mundial da
Endometriose que terá sua primeira edição em Santos no dia 30.03.2019, com início as 09h00
na concha acústica do canal 3, e por fim, informou sobre a inauguração do novo espaço de
pronto atendimento, localizado no antigo PS Central, dia 29.03.2019 às 18h00.  05) Informes
das  Comissões  Temáticas;  Com  a  palavra  o  Conselheiro  Sr.  Vlamir,  com  informes  da
Comissão dos Conselhos Locais, informando que a dois meses tem acontecido as reuniões da
Comissão, porém não houve ainda a participação da Sra. Simone que foi indicada pelo Gestor,
que  tentou  contato  por  telefone,  mas  não  teve  sucesso,  questionou  sobre  a  demora  das
devolutivas referente as atas dos Conselhos Locais, ainda, com relação a Comissão de Saúde
Mental,  aduz  o  problema  referente  ao  transporte  de  pacientes,  questionando  o  impasse
existente sobre a verba parlamentar para compra de veículos e a negativa da SMS na compra
dos veículos, que esse problema tem prejudicado as atividades dos pacientes a saúde mental,
outra questão foi levantada sobre a falta de enfermeiros nas unidades de saúde mental que não
possuem enfermeiros 24 horas, aduzindo que é ilegal e contrário ao que preconiza o Ministério
da Saúde, questionou a SMS acerca da inauguração da Clínica Escola para Autismo, se o RH
que será utilizado no funcionamento da unidade será os que já pertencem a rede ou será
contratado, com a palavra a Conselheira Sra. Leonor Peçanha Falcão, integrante da Comissão
de Orçamento e Finanças, informou que o processo referente ao 3º quadrimestre de 2018,
ainda permanece em análise em razão de algumas inconsistências observadas pela Comissão,
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. Gil Emerson
Lima Aguiar, que fez uma breve explanação sobre o novo projeto implementado pela entidade
“Casa da Esperança”, denominado projeto sorriso saudável, constitui na prestação de serviço
de voltado a saúde bucal, com a palavra o Sr. Devanir Paes, que fez uma explanação sobre as
unidades da saúde mental, questões que envolvem os problemas e os avanços que vem sendo
implantados ao longo dessa gestão, reconhecendo que ainda é preciso melhorar em alguns
aspectos, com a palavra o Sr. João Inocêncio informando os inúmeros problemas que ocorrem
na Policlínica do Chico de Paula, problemas de ordem estrutural, de equipamentos e inclusive o
esgoto esta correndo à “céu aberto”, solicitou a visita do Sr. Secretário na unidade, e também
informa a  falta  de  médicos  na  unidade,  fato  que  vem comprometendo  o  atendimento  dos
usuários, em resposta o Sr. Secretário de pronto informa que fará uma visita na unidade, mas
informa que os problemas que esta ocorrendo no telhado, foi em razão de algumas crianças
que subiram no telhado para pegar “pipa”, danificou várias telhas, ocasionando a infiltração de
água, mas que já está programado o reparo dos danos, porém estima que em 15 dias esteja
solucionado, com a palavra o Sr. Carlos Solano que fez a leitura da carta referente a denúncia
apresentada pelo mesmo no dia 21.11.2018 cobrando o parecer da Comissão de Ética sobre as
irregularidades por ele apontada questionando o contrato de locação da USF Morro do José
Menino,  ato  continuo fez  o  protocolo  na  mesa dos trabalhos,  com a palavra  a  Sra.  Maria
Cecília,  aduzindo  que  no  dia  30.10.2018  protocolou  um  ofício  no  CMSS,  solicitando
informações acerca do serviço de fonoaudiologia do município, que passados 5 meses não
houve a devolutiva do ofício, mas soube de algumas denuncias sobre a demora excessiva no
agendamento para especialidade de fonoaudiologia, que chega a ser de 1 ano, que o Conselho
de Fonoaudiologia fez uma pesquisa junto a secretaria de saúde de Santos e constatou que
apenas existe 20 profissionais cadastrados na SMS, quantidade insuficiente para atender a
demanda do município, solicitou ao Secretário que se amplia-se o número de vagas através de
concurso público para dar conta da demanda existente, com a palavra o Sr. Vlamir, aduzindo
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sua fala anterior, justificando que sua forma de falar é enfática, mas que não foi desrespeitosa,
mas que espera uma resolução da demanda sobre a falta de veículos, também informou que os
funcionários estão adoecendo em razão da falta de estrutura de RH nas unidades de Saúde
Mental, que isso não pode perdurar, questionou novamente sobre o RH da Escola do Autismo,
com a palavra o Sr. Secretário de Saúde que respondeu a Sra. Cecília, que irá averiguar o que
fato ocorreu com o ofício que não foi respondido, porém informa que existe uma programação
de concurso para o mês de setembro, inclusive para Fonoaudiólogos, respondeu ao Sr. Vlamir
que irá reforçar as equipes da saúde mental e que a previsão de abertura da Escola do Autismo
será em Maio e que aproveitará o RH existente na rede, com a palavra o Sr. José Ivo que fez
uma solicitação  a  pedido  da  CIST para  que  as  atas  oriundas  das  reuniões  da  CIST seja
publicada  em  conjunto  com  as  atas  do  CMSS,  questionou  também  sobre  as  discussões
desrespeitosas que vem acontecendo nas plenárias, fato que vem afastando a participação dos
Conselheiros nas plenárias, 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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