
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 Maio de 2019. Realizada no dia 04/06/2019,
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 03 de junho de 2019.
01) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Abril de 2019;
02) Discussão e aprovação do nome do Conselheiro para a vaga do CMSS no COMAD;
03) Apreciação, discussão e deliberação das Contas da Saúde de Santos referente ao
3º quadrimestre/2018 (Processo nº 010.696/2019-93);
04) Informes do CMSS;
05) Informes da SMS;
06) Informes das Comissões Temáticas;
07) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
As 18:45 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, soli-
citando que o Sr. Fábio Ferraz, Secretário de Saúde de Santos, ocupe o assento à mesa direto-
ra para início dos trabalhos, o presidente informou a todos os Conselheiros que a plenária que
deveria ser realizada na data de 28.05.2019, ficou inviabilizada em razão dos problemas nos
computadores e no sistema de internet na sede do Conselho de Saúde, obrigando a adiar para
a presente data, prosseguindo para as considerações do Item 1 da pauta,  1) Leitura e aprova-
ção da Ata da Plenária Ordinária de Abril de 2019: O Sr. Luiz Antônio iniciou perquerindo se
todos os Conselheiros presentes haviam recebido a Ata da Plenária realizada no mês de ABRIL
de 2019, bem como se havia alguma correção a ser feita na mesma, pede a palavra o conse -
lheiro Sr. Carlos Solano requerendo que a ata em discussão seja aprovada por voto nominal, o
presidente Sr. Luiz Antônio informou que primeiro irá proceder com as correções e que o reque-
rimento de voto nominal seria analisado posteriormente, com a palavra o conselheiro Sr. José
Ivo, requereu a revisão de alguns trechos da ata de Abril de 2019, passando a ler na íntegra
sua solicitação, sendo que a primeira alteração se deu na linha 51, onde consta a fala do 1º Se-
cretário Sr. Milton Marcelo Hahn, este imediatamente interrompeu a fala do Sr. José Ivo aduzin-
do que esta fala diz respeito a ele próprio e que em razão disso não faria alteração alguma, sob
protestos o conselheiro Sr. José Ivo deu continuidade no seu requerimento, solicitando que faça
constar em ATA a palavra do Sr. Presidente Luiz Antônio da Silva, quando o mesmo informou
que o 1º Secretario faltou na reunião da Executiva porque ele estava tratando de seus interes-
ses particulares, confirmado pelo Sr. Milton que afirmou não ter comparecido realmente a essa
reunião por estar tratando de problemas pessoais onde o Sr. Silas explicou que a Executiva se
reúne a cada 15 (quinze) dias, conforme o regimento para cuidar da pauta e o Sr. Milton reco-
nhece da necessidade de adequar o Regimento Interno do CMSS as leis Orgânica do SUS, na
linha – 68, 69, 70 e 71. Onde se Lê: ”Passou a palavra ao conselheiro Sr. José Ivo dos Santos,
afirmando que essa tomada de decisão é totalmente legal, que o CMSS foi notificado pela pro-
motoria publica em razão das denuncias feitas por alguns conselheiros, que alguns conselhei-
ros prestam serviços para prefeitura, que essas entidades recebem dinheiro e estavam votando
em beneficio próprio”; Leia-se: “Passou a palavra ao conselheiro Sr. José Ivo dos Santos, onde
o mesmo afirmou que o motivo da adequação do Regimento do Conselho as Leis: nº 8.080/90,
nº 8.142/90  e a Resolução nº 453/12, foram motivadas pelo fato de alguns conselheiros ter de-
nunciado o CMSS na Promotoria Publica, afirmando que existia entidades que prestavam servi-
ços para a Secretaria Municipal de Saúde e que estavam no segmento dos Usuários”; linha –
72. Onde se Lê: “Afirmou que a executiva reuniu-se com o Senhor Promotor e foi pedido um
tempo para recompor a composição do CMSS até trinta de agosto isto porque, caso contrario
as entidades haveriam de restituir os valores recebidos ao gestor, disse também que demons-
trou ao Sr. Promotor as entidades que recebem subvenção social, que o Sr. Promotor exigiu
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que fosse adequada a composição geral do CMSS, continuou dizendo que em razão disso foi
feito o novo regimento para que regularize o CMSS, afirmou também que a Lei nº 8.142/90 em
seu Art. 1º, que as Conferencias de Saúde são realizadas a cada quatro anos”; Leia-se: “Afir-
mou que o Presidente juntamente com os Conselheiros José Ivo dos Santos Silas da Silva e
Idreno de Almeida foram convocados pelo Senhor Promotor onde o mesmo nos solicitou o
nome de todas as entidades que recebem Subvenção Social e que estão no segmento dos
Usuários, dai nos justificamos que não tínhamos atentado para esse fato mais que no momento
não daria para tirar essas entidades porque desmontava a composição do conselho, foi diante
da solicitação do Sr. Promotor que pedimos um prazo até o mês de agosto onde vamos realizar
uma Plenária e refazemos a nova composição do conselho”; linha – 77. Onde se lê: “Afirmou
também que a Lei nº 8.142/90 em seu 1º, que as Conferencias de Saúde são realizadas a cada
quatro anos”; Leia-se: “Afirmou também que o § 1º do Artigo 1º da Lei nº 8.142/90, que as Con-
ferencias  de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da politica de
saúde níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo, extraordinariamente, por esta
ou pelo Conselho de Saúde”; linha – 107. Onde se lê. “O Conselheiro Sr. Vlamir observou a im-
portância do acompanhamento de um técnico que tenha conhecimento na área da Saúde Men-
tal junto da Comissão”; Leia-se: OBS: “Faltaram constar nesta ATA a contestação do Conselhei-
ro Silas referente os argumentos centralizadores do conselheiro Vlamir”; linha – 115. Onde se
lê. “Com a palavra o Sr. Presidente Luiz Antônio, informa que este processo já foi aprovado pela
Câmara Municipal de Santos”; Leia-se: “Com a palavra o Sr. Presidente Luiz Antônio, informa
que este processo já passou  pela Câmara Municipal de Santos, conforme determina o Artigo
36 da Lei complementar nº 141/12”, após a leitura, o documento foi protocolado na mesa dos
trabalhos, o Sr. Luiz Antônio colocou em votação o requerimento do Sr. Carlos Solano, para que
a aprovação da ata se desse por voto nominal, somente o próprio foi favorável, sendo vencido
pela maioria, o presidente Sr. Luiz Antônio, submete a Ata para aprovação, esta foi aprovada
por unanimidade, com as ressalvas do destaque apresentado pelo Sr. José Ivo, ato contínuo dá
seguimento ao próximo Item da pauta 2) Discussão e aprovação do nome do Conselheiro
para a vaga do CMSS no COMAD: Com a palavra o Sr. Luiz Antônio, informando sobre a ne-
cessidade da indicação de um membro para o COMAD, não havendo nenhum interessado, o
Sr. Luiz Antônio indicou o nome do Conselheiro Sr. Jorge Viana, houve o questionamento em
razão da ausência justificada do Sr. Jorge Viana, pelo Sr. Luiz Antônio foi dito que o mesmo
aceitou a indicação, foi posto em votação, foi aprovado por unanimidade; 03) Apreciação, dis-
cussão e deliberação das Contas da Saúde de Santos referente ao 3º quadrimestre/2018
(Processo nº 010.696/2019-93);  Com a palavra o Sr. José Ivo informando que Comissão de
Orçamento e Finanças, emitiu relatório conclusivo de análise sobre o 3º quadrimestre da pres-
tação de contas da Secretaria Municipal de Saúde de Santos/2018, o mesmo leu o relatório na
íntegra, bem como explicou detalhadamente as conclusões obtidas pela Comissão, ato contí-
nuo efetuou o protocolo do relatório na mesa dos trabalhos, com a palavra o Sr. Luiz Antônio
aduzindo que participou da reunião da Comissão de Orçamento e Finanças e que a Comissão
ficou satisfeita com as informações prestadas pela SMS, abriu a palavra aos presentes, com a
palavra o Sr. Silas da Silva que elogiou o trabalho realizado pela Comissão e requereu que a
SMS envia-se ao Conselho Municipal de Saúde a devolutiva acerca de quem foi o responsável
pelo erro cometido na prestação de contas da SMS, votando pela aprovação do relatório na ín-
tegra, com a palavra o Sr. Milton Marcelo Hahn, suscitou uma dúvida quanto à redação do rela-
tório, sugerindo que o relatório fosse aprovado com ressalva, com a palavra o Sr. José Ivo adu-
zindo que o Conselho não tem o poder de penalizar, punir ou processar, razão pela qual deixou
claro no relatório que a parte punitiva ficasse a cargo da prefeitura e a parte jurídica pelo não
cumprimento do Artigo 60 da Lei 4.320/64 a cargo do Tribunal de Contas, e que sempre em
seus relatórios deixa a cargo do Tribunal de Contas a aprovação final das Contas, com a pala-
vra o Sr. Milton Marcelo Hahn, aduzindo que seu entendimento, diante do que esta posto no re-
latório, trata-se de uma ressalva, com a palavra o Sr. Fábio Ferraz, elogiando o trabalho da Co-
missão de Orçamento e Finanças, aduzindo que aprovar com ressalvas impõe uma terminolo-
gia jurídica de condicionante ou seja, que haverá algo a ser superado para aprovação, não sen-
do esse o teor do relatório, significa dizer que aprova-se e dentro da lógica do direito toda a de -
cisão deve ter uma fundamentação para ter uma decisão, sendo que ao fazer uma ressalva ha -
verá uma condicionante para aprovação, que não entende que é esse o teor do relatório, que é
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contrário ao entendimento do Sr. Milton, com a palavra o Sr. Luiz Antônio, colocando o relatório
em votação da seguinte forma: 1) Aprovação na Íntegra; 2) Aprovação do relatório com ressal -
vas, a votação foi realizada pela lista de presença apurando os votos somente dos Conselhei -
ros Titulares presentes, ao final da votação, 25 (vinte e cinco) Conselheiros votaram a favor da
Aprovação do Relatório na Íntegra, 1 (um) Conselheiro votou pela Aprovação do Relatório com
ressalvas e não houve abstenção, sendo APROVADA as Contas da Saúde de Santos refe-
rente ao 3º quadrimestre/2018 (Processo nº 010.696/2019-93), 04) Informes do CMSS; Com
a palavra o Sr. presidente Luiz Antônio, informando para conhecimento dos Conselheiros que
estarão a disposição na secretaria do CMSS 11(onze) planos de trabalho referente a Emendas
Parlamentares Municipais para consulta, com a palavra o Sr. Milton Marcelo Hahn, que proce-
deu a leitura das entidades contempladas com as Emendas, quais sejam: 1) GAPE; 2) CASA
DA ESPERANÇA; 3)ASPPE; 4) APAE; 5) SÃO VICENTE DE PAULO; 6) MENSAGEIROS DA
LUZ; 7) SEARA DE JESUS; 8) LAR DAS MOÇAS CEGAS; 9) INSTITUTO VISÃO DO BEM; 10)
NUREX; 11) ABRACCII, com a palavra o Sr. Luiz Antônio informando que o CMSS recebeu
para análise o processo da Santa Casa de Santos, também o processo da Beneficência Portu-
guesa e da Equoterapia, informou que o CMSS recebeu as atas do Conselho Gestor do Rádio
Clube e do SAE, que as atas serão analisadas pela Executiva do CMSS, informou que Conse-
lheira Sra. Ana Bernarda justificou sua ausência por razões médicas, que o Conselheiro Sr. Dal -
ve Negrão justificou sua ausência em razão de estar assumindo a presidência do CONSEG, in-
formou também que o Conselheiro Sr. Vlamir Mateus Leite, protocolou requerimento da Comi-
ssão de Saúde Mental, onde solicita algumas providências da Secretária da Saúde, onde cobra
a devolutiva dos questionamentos, pelo presidente Sr. Luiz Antônio informou que o requerimen-
to será encaminhado a SMS, também informou sobre ofício encaminhado pela Seção de Vigi-
lância à Mortalidade Materno-Infantil que solicita a indicação de um representante para compor
o Comitê Municipal de Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e Infantil, no biênio 2019/2020, foi
perguntado aos presentes se haveria algum conselheiro interessado em ocupar a vaga, houve
duas Conselheiras que manifestaram interesse, a Plenária aprovou o nome das duas Conse-
lheiras, sendo que a Sra. AURÉLIA MARIA PITERSKIH será Titular e a Conselheira Sra. MAR-
TA FARIA DA COSTA será Suplente, 05) Informes da SMS; Com a palavra o Sr. Secretário de
Saúde informando que na semana anterior esteve em Brasília com o Ministro da Saúde, infor -
mou acerca da qualificação da UPA da Zona Noroeste, o credenciamento de dez leitos da Rede
Cegonha no Hospital dos Estivadores, informou sobre a doação de equipamentos pela empresa
MSC no valor de R$ 117.000,00, informou acerca do recebimento de mais uma ambulância
para o SAMU enviada pelo Ministério da Saúde, informou também que o Município de Santos
cumpriu a meta de vacinação da gripe, informou os resultados positivos acerca da abertura de
quatro policlínicas ao sábados, comunicou que o novo chefe da Atenção Básica será o Sr. Cris -
tian Marck Weiser, informou que neste mês de maio será o sexto aniversário do programa Mãe
Santista, celebrando o indicador de 7,8 referente a mortalidade infantil, sendo este o mais baixo
da história do município; 06) Informes das Comissões Temáticas; Com a palavra o Sr. José
Ivo coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças, informando que os relatórios solicita -
dos pela Comissão encontram-se na Secretaria do CMSS a disposição dos Conselheiros, com
a palavra o Sr. Luiz Antônio informando que solicitou a Secretaria de Saúde, que encaminhe ao
CMSS todas as prestações de contas referente as Emendas Parlamentares paga no ano de
2018, com a palavra o Sr. Silas da Silva coordenador da Comissão de Política de Saúde, infor -
mando sobre a Ação Cidadania em defesa do SUS, que encaminhou ofício a SMS para que o
Sr. Secretário determine aos departamentos que apoie essa luta, que oficiou outros departa-
mentos da prefeitura para que apoie o evento que acontecerá no dia 13.06.2019, das 09:00hs
às 18:00hs na unidade básica do bairro do Marapé, inclusive em razão de ser aniversário do
bairro do Marapé, pediu a participação de todos, com a palavra a Sra Aurélia explicando sobre
a importância da realização da Ação Cidadania, que em todos os eventos houve um aproveita-
mento expressivo em termos de procedimentos, informou sobre o relatório da visita técnica rea-
lizado no Centro de Apoio e Recuperação de Dependentes de Drogas, leu o relatório e explicou
aos conselheiros, informou que a Comissão aprovou o trabalho desenvolvido pela entidade. 07)
Assuntos gerais referente à Saúde do Município de Santos; com a palavra o Sr. Carlos So-
lano, informando que no dia 27 de maio protocolou no Ministério Público vários documentos,
questionou sobre os conselheiros que assinam a lista de presença e em seguida deixam a ple-
nária, questionou também sobre a realização da Conferência Municipal de Saúde ainda neste
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ano, com a palavra o Sr. Marcelo conselheiro local, informando sobre problemas existentes na
policlínica do Valongo, com infiltração sob a cadeira do dentista, questionou acerca da denuncia
feita por ele acerca da troca de prontuário nas dependências da UPA CENTRAL, que até a pre-
sente data não houve uma devolutiva da Secretaria de Saúde e tão pouco da referida unidade,
cobrou novamente uma resposta sobre o caso, informou que enfrentou problemas para tomar
vacina da gripe na Policlínica do Embaré, inclusive foi maltratado por uma funcionária da unida-
de, sendo atendido por outra funcionária que lhe aplicou a vacina, cobrou providências da SMS,
com a palavra o Sr. Carlos Ferreira conselheiro local do Rádio Clube, informando sobre a falta
de segurança para acesso nas favelas do bairro que acaba por prejudicar o acesso a saúde
dos moradores do bairro, pede providências a SMS, com a palavra o Sr. Fábio Ferraz fazendo a
devolutiva dos questionamentos, informando que tomará as providências sobre os relatos reali-
zado pelo Sr. Marcelo, com relação aos questionamentos realizado pelo Sr. Carlos que tem co-
nhecimento e que esse problema envolve segurança pública e que já foi comunicado a secreta-
ria competente para que fosse tomada as providências para minimizar esse problema, enfatizou
que a orientação dada ao servidor é para que procure evitar áreas de conflito sempre procuran-
do zelar pela sua integridade, 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 20h40, o áu -
dio na íntegra desta plenária esta arquivado no Conselho Municipal de Saúde e eu Milton Mar-
celo Hahn lavro a presente ata.
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