
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 Junho de 2019. Realizada no dia 25/06/2019,
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  19  de  junho  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 Maio de 2019;

02) Eleição do membro para compor a Comisão de Ética (Seguimento de Trabalhadores);

03) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do termo de fomento nº 91/2018 entre a
PMS X Associação Equoterapia – (Processo nº 52.243/2004-49);

04) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do termo de aditamento ao convênio nº
92/2018, entre a PMS X Sociedade Portuguesa de Beneficência (Hospital  Santo Antonio) –
(Processo nº 33.902/2018-61);

05)  Apreciação, discussão e deliberação da renovação do termo de aditamento ao convênio,
entre a PMS X Santa Casa de Misericódia de Santos – (Processo nº 34.263/2017-99);

06) Informes do CMSS;

07) Informes da SMS;

08) Informes das Comissões Temáticas;

09) 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, mesa
dos trabalhos completa, prosseguiu para as considerações do Item 1 da pauta,  1) Leitura e
aprovação  da  Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Maio  de  2019: O  Sr.  Luiz  Antônio  iniciou
perquerindo se todos os Conselheiros presentes haviam recebido a Ata da Plenária realizada
no mês de Maio de 2019, bem como se havia alguma correção a ser feita na mesma, pede a
palavra o conselheiro Sr. Carlos Solano, aduzindo que em razão da quantidade de correções, a
ata  ficou  difícil  de  compreender  requerendo  que  seja  elaborada  uma  nova  ata  já  com as
correções, em discussão, o presidente Sr. Luiz Antônio, submete a Ata para aprovação, esta foi
aprovada por unanimidade, com os protestos do conselheiro Sr. Carlos Solano, ato contínuo dá
seguimento ao próximo Item da pauta.  2) Eleição do membro para compor a Comisão de
Ética (Seguimento de Trabalhadores); Com a palavra o Sr.  Luiz Antônio, informando que
houve  um  erro  no  Item  2  da  pauta,  onde  se  lê:  Seguimento  de  Trabalhadores,  Leia-se:
Seguimento de Trabalhadores e Usuários, assim, informou sobre a necessidade da indicação
de dois conselheiros para recompor a Comissão de Ética, se habilitaram para o encargo os Srs.
André  Luiz  de  França  Souza  (Seguimento  de  Trabalhadores)  e  Dalve  Manoel  Negrão dos
Santos (Seguimento de Usuários), foi posto em votação, foi aprovado por unanimidade;  03)
Apreciação, discussão e deliberação da renovação do termo de fomento nº 91/2018 entre
a  PMS  X  Associação  Equoterapia  –  (Processo  nº  52.243/2004-49);  Com  a  palavra  o
Conselheiro e Secretário do CMSS, Sr. Milton Marcelo Hahn, informando que realizou visita
técnica na sede da Associação Equoterapia e emitiu parecer conclusivo sobre a prorrogação do
Termo de Fomento, procedeu a leitura do parecer e informou que o mesmo será anexado ao
processo, sendo que a cópia ficará a disposição dos Conselheiros no CMSS, o referido parecer
foi favorável a prorrogação do Termo de Fomento, após a leitura houve discussão, sanadas as
dúvidas,  com  a  palavra  o  Sr.  Luiz  Antônio,  foi  posto  em  votação,  foi  APROVADO  por
unanimidade. 04)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  termo  de
aditamento  ao  convênio  nº  92/2018,  entre  a  PMS  X  Sociedade  Portuguesa  de
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Beneficência (Hospital Santo Antônio) – (Processo nº 33.902/2018-61); Com a palavra o Sr.
Luiz  Antônio,  solicitou  a  presença do  representante  da  Beneficência,  não estava  presente,
passou  a  leitura  do  parecer  conclusivo  da  Comissão  Executiva  do  Conselho  Municipal  de
Saúde, terminada a leitura, o Sr. Luiz Antônio solicitou esclarecimentos sobre o objeto do Termo
de  Aditamento,  a  Sra.  Ariana  Gameiro  (DEREG),  prestou  os  esclarecimentos  necessários,
houve discussão entre os Conselheiros, com a palavra o presidente Sr. Luiz Antônio da Silva,
esclarecendo a plenária que em razão do parecer da executiva ser contrário a celebração do
Termo de Aditamento, o processo será retirado de pauta, informando que o referido parecer
será anexado ao processo, bem como encontra-se a disposição no CMSS.  05) Apreciação,
discussão e deliberação da renovação do termo de aditamento ao convênio, entre a PMS
X Santa Casa de Misericórdia de Santos – (Processo nº 34.263/2017-99); Com a palavra o
Sr.  Luiz  Antônio,  solicitou  a  presença  do  representante  da  Santa  Casa,  presente  o
representante Sr. Augusto Capodicasa, pede a palavra o Sr. Secretário de Saúde Fábio Ferraz,
aduzindo questões sobre a Certidão Negativa de Débitos da Santa Casa, o Sr. Fábio Ferraz
solicitou ao Sr. Augusto Capodicasa que explica-se aos Conselheiros questões atinentes ao
documento, com a palavra, passou a informar que a Santa Casa firmou compromisso com a
Procuradoria da Fazenda Nacional, no sentido de realizar um acordo para que as entidades
que estivessem em débitos com a Fazenda, pudessem contratar com o poder público, explicou
que a Certidão Negativa de Débito – CND, está próxima de ser expedida, pede a palavra o Sr.
Carlos Solano que leu um documento protocolado no CMSS, questionando o fato de que o
processo de renovação da Santa Casa não estava disponível para consulta dos conselheiros,
protestando contra a inclusão na pauta, com a palavra o Sr. Luiz Antônio, que explicou aos
Conselheiros acerca do parecer da Procuradoria do Município, solicitou novamente explicações
ao Sr. Augusto Capodicasa, que aduziu sobre os serviços prestados pela Santa Casa, bem
como sobre as questões referente a CND, informou que o acordo com a Fazenda está vigendo,
sendo que a primeira parcela foi paga, pede a palavra o conselheiro Sr. Silas da Silva, que leu
documento sobre as atribuições deliberativa e fiscalizadora do Conselho de Saúde, aduzindo
por fim que em razão da ausência da apresentação da CND pela Santa Casa, o Conselho
Municipal de Saúde não poderia aprovar a renovação do convênio, pede a palavra o Sr. Fábio
Ferraz,  que  explica  aos  Conselheiros  sobre  as  questões  que  envolvem  a  renovação  do
convênio, houve acalorada discussão entre os Conselheiros, pede a palavra o Conselheiro Sr.
José Ivo, aduzindo que no ano de 2018 houve a mesma discussão, que na época foi celebrado
um acordo com a Santa Casa e a mesma não cumpriu, onde a Plenária apenas aprovou a
renovação pelo prazo de 180 dias, até a apresentação da CND, o acordo foi descumprido, pois
foi  renovado por 12 meses,  contrariando a deliberação da plenária,  manifestando pela não
aprovação da renovação do convênio, pede a palavra a Conselheira Sra. Rosana Ferreira,
aduzindo  que  comunga  do  mesmo  posicionamento  do  Sr.  Silas  e  José  Ivo,  contrária  a
renovação  do  convênio,  requerendo  que  se  retire  de  pauta  o  processo,  com a  palavra  o
Conselheiro Sr. Dalve Negrão, aduzindo que há muito tempo o CMSS vem aprovando “coisas”
faltando documentação e essa documentação nunca chega, que isso não deve mais acontecer
em razão da grande responsabilidade do CMSS, fez a proposta aos Conselheiros para que
fosse retirado o processo de pauta e se realiza-se uma plenária extraordinária logo que a Santa
Casa  apresenta-se  a  CND,  pede  a  palavra  o  Sr.  Fábio  Ferraz  que  propõe  a  plenária  a
aprovação da renovação com ressalva de apresentação da CND em 90 ou 120 dias, com a
palavra o Conselheiro Sr. Milton Marcelo Hahn, aduziu que no ano anterior a Santa Casa não
apresentou a documentação necessária a renovação do convênio, e que a plenária, após longa
discussão, deliberou em aprovar a renovação por apenas 180 dias, visto que a Santa Casa se
comprometeu a apresentar  a CND, bem como a reunir-se com o CMSS para posicionar a
executiva sobre o andamento da solicitação, informou também que a executiva esteve reunida
no dia 24.06.2019, analisando e discutindo todo o processo de renovação, concluindo pela não
aprovação,  em razão da não apresentação da CND até a presente data,  com a palavra o
presidente Sr. Luiz Antônio informou que a executiva tem posição idêntica ao caso anterior,
esclarecendo a plenária que em razão do parecer da executiva ser contrário a celebração do
Termo de Aditamento, o processo será retirado de pauta, informando que o referido parecer
será anexado ao processo, bem como encontra-se a disposição no CMSS.  06) Informes do
CMSS;  Com  a  palavra  o  Sr.  presidente  Luiz  Antônio,  informando  para  conhecimento  dos
Conselheiros que está a disposição na secretaria do CMSS, o processo referente a renovação
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de convênio com a Medicina Hiperbárica de Santos.07) Informes da SMS; Com a palavra o Sr.
Secretário  de  Saúde  informando  que  não  tem  informes.  08)  Informes  das  Comissões
Temáticas; Com a palavra o Sr. José Ivo coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças,
informando  que  a  Comissão  esta  analisando  a  prestação  de  contas  referente  ao  1º
quadrimestre, que encaminhou alguns ofícios a SMS e estão no aguardo da devolutiva, com a
palavra o Sr. Silas da Silva coordenado da Comissão de Política de Saúde, que agradeceu o
empenho de todos os envolvidos no evento Ação Cidadania em defesa do SUS, que ocorreu no
dia 13 de junho na Associação do bairro do Marapé, agradeceu especialmente a Conselheira
Sra.  Lucília  Vicente  Fonseca  que  proferiu  palestra  sobre  HIV,  também  agradeceu  ao
Conselheiro  Sr.  Jeová  Pessin  Fragoso  e  ao  Grupo  Esperança  que  atendeu  152  pessoas
fazendo  teste  de  Hepatite  “C”.09)  Assuntos  gerais  referente  à  Saúde  do  Município  de
Santos; com a palavra o Sr. Dalve Negrão, informando que no dia 13.06 foram atendidas 400
pessoas na Ação Cidadania, agradeceu ao Sr. Luiz Antônio, Sr. Silas da Silva, ao Sr. Secretário
de Saúde pelo apoio ao evento, com a palavra o Sr. Carlos Solano, informou sobre questões
referente ao inquérito que tramita no Ministério Público, informou o Sr. Luiz Antônio que esse
documento será enviado via e-mail aos Conselheiros, com a palavra o Conselheiro Sr. Jeová
Pessin Fragoso, informou que acesso aos medicamentos para Hepatites será menos complexo,
em razão da mudança do componente especializado para estratégico, informou também sobre
as novas diretrizes para as solicitações de medicamentos para Hepatite C e co-infecções no
Estado de SP preconizados em nota técnica publicada em 21/03/2019, informou que nos dias
02, 03 e 04 de julho acontecerá a campanha de orientação à prevenção das Hepatites Virais,
com teste rápido para Hepatite C no AME/DRS-4, situado na Av. Epitácio Pessoa esquina com
a Alexandre Martins, no bairro da Aparecida em Santos, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às
16:00,  com  a  palavra  o  Conselheiro  Sr.  Idreno  de  Almeida,  informando  que  estará
representando o município na etapa Estadual da Conferência Nacional de Saúde, juntamente
com o Sr. Laércio da SMS, informou que a Conferência Municipal de Saúde e sempre realizada
no 1º ano de governo nos Estados e Municípios, com a palavra o Sr. José Marcelo, conselheiro
local  do Valongo, agradeceu ao Secretário Fabio Ferraz acerca das últimas solicitações de
reparos na Unidade do Valongo, informou que 3 médicos sairão de férias, restando apenas 2
médicos,  que  teme  por  comprometimento  no  atendimento,  informou  que  tem  recebido
reclamações do serviço de 0800, que os usuários não conseguem atendimento, informa que
um  funcionário  da  recepção  foi  transferido,  restando  apenas  um,  o  que  compromete  o
atendimento,  questiona que a  unidade esta  com falta  de  computador  e  impressora  solicita
providências, informou ao Secretário que o Serviço de Ouvidoria da PMS não funciona, que
realizou elogios as pessoas que o atenderam, foi  protocolado e até a presente data, essas
pessoas não receberam o elogio,  ressaltou  que esse fato  faz  um ano,  pede providências,
informou que  usuários  do  CAPS ZNO,  foram remanejadas  para  região  central,  que  essas
pessoas estavam acostumadas com o tratamento do CAPS ZNO, que esse fato tem gerado
problemas e se haveria a possibilidade desses pacientes continuarem o tratamento no CAPS
ZNO,  pede  providências,  com  a  palavra  o  Sr.  Secretário  de  Saúde  para  as  devolutivas,
respondeu ao Sr. Dalve que é um prazer colaborar com esse tipo de evento, que sempre que
tiver oportunidade irá colaborar,  parabenizou o Sr.  Idreno e o Sr.  Laércio por representar o
município na Conferência de Saúde, informou ao Sr. Josè Marcelo acerca do concurso para
contratação de 57 médicos para USF e demais especialidades, que autorizou a nomeação de
11 médicos que certamente preencherá os postos daqueles que estiverem de férias, informa
que averiguará a questão relativas aos computadores e impressoras, com relação a ouvidoria
irá  levar  o caso ao Ouvidor,  com relação ao 0800,  informou que já  está em andamento o
processo de licitação para um empresa de CALL Center, para realizar esse serviço, informou
que em 40 dias espera ter encerrado esse processo, 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 21h30, o áudio na íntegra desta plenária esta arquivado no Conselho Municipal de
Saúde e eu Milton Marcelo Hahn lavro a presente ata.                              

                                                                                                                                                                                       
Luiz Antonio da Silva

                                                                  Presidente do C.M.S.S
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