
MUNICIPIO DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
“Santos Unida pela Saúde”

Criado pela Lei Municipal n°. 752, de 08 de julho de 1.991
Município em Gestão Plena do SUS

Ata da Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santos/SP – Brasil, datada de 17

de dezembro de 2019, terça-feira, às 18 horas, no SINDEDIF sito à Rua Júlio Conceição No. 238 -

Vila Mathias, no município acima mencionado.

Convocação publicada no Diário Oficial do Município de Santos no dia 04 de dezembro de 2019 e

disponível  no  site  www.santos.gov.br/portal/conselhos.  Também  foi  encaminhada  para  os

Conselheiros,  via  e-mails.  Para  quem  não  tem  acesso  à  internet,  disponibilizamos  cópias

impressas na sede do Conselho – Avenida Conselheiro Nébias No.  267- Vila Nova, CEP 11013-

460, Santos/SP, número do telefone +55 13 3222-4982. A pauta da Plenária está fundamentada

nos tópicos elencados, abaixo: 

01) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de novembro de 2019;

02) Encerramento das atividades de 2019;

03) Apresentação das Comissões;

04) Informes do CMSS;

05) Informes da SMS;

06) Assuntos Gerais.

A Plenária foi aberta pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luiz Antonio da Silva, às

19h, em segunda chamada, com a verificação legítima do cumprimento do quórum da lista de

presença. Em seguida, cumprimentando e solicitando a atenção de cada presente, recorreu aos

andamentos da Plenária, conforme lhe compete a função. Trazendo a formação da Mesa Diretora

constituída por ele, pelo Vice-Presidente José Ivo dos Santos, pela Secretária Aurélia Maria Rios

Piterskih e pelo Secretário Municipal de Saúde, Fabio Alexandre Fernandes Ferraz. O Presidente

faz a abertura da Plenária, mencionando todos os assuntos da pauta do dia, evidenciando: leitura,

apreciação e aprovação da Ata do mês de novembro de 2019. O Conselheiro Vlamir Mateus Leite

apresenta algumas ressalvas sobre a Ata, elencando relatos da única Comunidade Terapêutica

com vaga feminina e, que seria irresponsabilidade de nossa parte, não manter essa opção acerca

da  Associação  Projeto  Respeitar.  Também,  que  esta  Comunidade  Terapêutica  já,  em  anos

anteriores, havia se adaptado às sugestões de melhoria solicitadas pelo Conselho Municipal de

Saúde  de  Santos.  E,  a  forma  de  contratação  entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Santos  e  a

Comunidade Terapêutica, permite que só haja pagamento, caso a vaga seja utilizada; uma vez

que o uso das vagas,  os critérios e encaminhamentos à internação são ações exclusivas da

Equipe Técnica do CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, sito à Rua Silva

Jardim,  354  -  Macuco,  Santos  -  SP,  CEP  11015-020,  oferecendo  liberdade  de  uso.  Assim,

apresentado por escrito pelo citado Conselheiro, após as correções solicitadas, a Ata foi aprovada
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por  unanimidade.  Dando  sequência  à  Plenária,  o  Presidente  comunicou  as  justificativas  de

ausências  da Conselheira  Ana Bernarda dos Santos e  do Conselheiro  Jorge Viana da Silva.

Evidenciando as pautas, o Presidente propôs o item 2 - “Encerramento das Atividades de 2019”

para  o  final  das  ações  a  serem  realizadas.  No  âmbito  da  apresentação  das  Comissões,  o

Conselheiro Silas da Silva, Coordenador da Comissão de Políticas de Saúde, inicia a sua fala no

sentido de apresentar os 12 (doze) meses de trabalho da Comissão, agradecendo a todos os

seus  membros,  palestrantes,  colaboradores  e  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  com  grande

importância na somatória da troca de atuações, experiências e aprendizados durante as Ações de

Cidadania  idealizadas  por  esta  Comissão  que  foram 5  (cinco)  no  decorrer  do  ano  de  2019.

Também,  parabenizou  a  Equipe  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  pelas  perspectivas  e

possibilidades  de  avanços  em cada  território,  sendo  eles:  Jardim São  Manoel,  Rádio  Clube,

Marapé,  Vila  Nova  e  Jabaquara,  garantindo  a  integração  das  Comunidades  e  apoiando  a

construção de propostas  que pautarão o ponto de partida dos trabalhos nos próximos anos.

Enfatizou o encontro de Instituições e pessoas, independente do segmento ao qual representam o

Controle Social e, assim, quanto maior o grupo reunido, maior é o diálogo, a troca de ideias e o

fortalecimento do Sistema Único de Saúde,  pois  uma “Nação sem Saúde,  sem Cultura,  sem

Educação e  sem Cidadania,  não é  uma Nação”.  Por  fim,  agradeceu o  Grupo Esperança na

representação de Jeová Pessim Fragoso; a Escola El Shaday de Santos/SP; o Chefe da Unidade

de  Saúde  da  família  do  Jardim São  Manoel,  o  Enfermeiro  Renato;  o  Conselheiro  Idreno  de

Almeida; o Conselheiro Roque, representando o Sindicato da Construção Civil, que nos cede o

carro de som nas divulgações dos eventos; o Conselheiro André que contribuiu na criação da

Rádio SUS durante as Ações de Cidadania. Aproveita o ensejo para relatar o Oficio nº 074/2019 –

Proposta  de  Publicização  da  UPA ZL -  Unidade  de  Pronto  Atendimento  24h  Zona  Leste  e

AMBESP  -  Ambulatório  de  Especialidades  Central,  protocolado  no  Gabinete  da  Secretaria

Municipal  de  Saúde  no  dia  23/07/2019.  O  documento  oficial  solicita  o  cumprimento  da  Lei

Municipal nº 2947 de 17/12/2013 em seu artigo 6º., parágrafo único e, também, do Decreto nº

6749 de 10/04/2014 em seus artigos 16, 17 e 18 que determinam que haja encaminhamento de

requerimento ao Conselho Municipal de Saúde para discutir a necessidade de contratação com a

devida exposição fundamentada quanto à qualidade, economicidade e eficiência, inclusive nos

aspectos referentes aos serviços públicos de especialidades médicas. Dessa forma, após análise

criteriosa das planilhas de custo para elucidar a eventual viabilidade de publicização, ela poderá

ser aprovada. A palavra seguinte foi do Coordenador da Comissão de Saúde Mental, Vlamir, que

contextualizou a importância da resposta da Secretaria Municipal de Saúde em tempo mais hábil,
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acerca  dos  Relatórios  apresentados  por  esta  Comissão,  lembrando  que  no  dia  11/06/2019

solicitou  informações  sobre  os  transportes  dos  CAPS e  somente  no  dia  21/11/2019,  obteve

resposta.  Também  mencionou  as  15  (quinze)  Eleições  do  Conselho  Gestor  efetivadas  e  o

recebimento das Atas vindo direto para as Comissões. Destacou a força ativa do Conselheiro

Silas  frente  a  estas  realizações  bem  sucedidas.  Nesse  momento,  o  Presidente  segue  em

cumprimento da Plenária com os informes do CMSS, salienta as parabenizações do Conselho

Municipal de Saúde no controle da execução da política de saúde na rede pública no ano de

2019, a participação popular através das Ações de Cidadania, conforme, os registros fotográficos

nas exposições dos banners,  durante as Plenárias e as responsabilidades da União,  Estado,

Distrito  Federal  e  Município  somando  esforços  para  qualificar  a  saúde  pública.  Cita  o

encerramento das atividades do Conselho no ano de 2019 e o seu retorno no dia 06 de janeiro de

2020.  Dando sequência  à  pauta  número 05:  “Informes da SMS” -  o  Secretário  Municipal  de

Saúde, Fábio Alexandre Fernandes Ferraz, apresenta o Processo Seletivo da UBS Central e UPA

Zona Leste, cuja entrega dos envelopes será no dia 13/01/2020. Diante da exposição, elencou a

publicização de 5 (cinco) Entidades concorrentes para a gestão destes Equipamentos de Saúde.

Na sequência, expõe a Carreta da Mamografia, parceria com o Governo do Estado de São Paulo,

como parte da campanha Outubro Rosa que estará no Sambódromo da Zona Noroeste. Visando

comunicar as demais ações da Secretaria, o Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos,

realizou no último sábado, dia 14 de dezembro de 2019, as primeiras cirurgias endovasculares em

pacientes do Sistema Único de Saúde, sendo quatro procedimentos. O Termo de Convênio com o

Estado de São Paulo acordou 8 (oito) cirurgias/mês com custos de 40 mil reais cada uma. Nas

demais competências elencadas, destacou o funcionamento da Unidade de Saúde da Família de

Caruara  na área continental  e,  também, parabenizou as  Ações Cidadania conjugadas com a

Secretaria e Conselho Municipal de Saúde. Outro fato mencionado foi o cumprimento da resposta

do Ofício lido pelo Conselheiro Silas. Finaliza informando a nova base do SAMU - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - na orla de Santos para os atendimentos em regime de urgência

e emergência, durante a temporada de verão. Abrindo para os Assuntos Gerais, foi apresentado,

pelo Conselheiro Silas, o documento de repúdio contra a Publicização do AMBESP, onde são

mostradas a lei  e  o  decreto que não foram respeitadas pelo Secretário  Municipal  de Saúde,

quando da tentativa da Publicização. Este, também, solicita elucidar as Despesas que apontam,

no Portal da Transparência, os gastos do município com a saúde em 2019 – R$131,3 milhões de

reais, sendo: R$18 milhões na UPA da Zona Noroeste através da “SPDM - Associação Paulista

para o Desenvolvimento da Medicina”, uma associação civil, de natureza filantrópica, reconhecida
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como entidade de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal; R$ 21,3 milhões com a UPA

Central,  gestão  da  “Fundação  ABC”,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  qualificada  como

Organização Social de Saúde e entidade filantrópica de assistência social, saúde e educação,

instituída como fundação sem fins lucrativos pelos três municípios do ABC Paulista – Santo André,

São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul; e, finalmente,  R$92 milhões com o Instituto

Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz que administra o Complexo Hospitalar dos Estivadores em

Santos. Além disso, o Conselheiro também solicita explicações quanto aos gastos do próximo

ano, que serão na casa de R$ 177 milhões, com as publicizações pretendidas.  O documento foi

encaminhado à Executiva para oficialização do Senhor Prefeito  Municipal  e  do Secretário  de

Saúde. O Secretário expôs a legitimidade do Portal  da Transparência e, ao mesmo tempo, a

dificuldade que terá no próximo ano de 2020 com o orçamento público de saúde reduzido, para

dar continuidade a estas gestões. Enquanto requisito de finalização, o Presidente agradeceu a

cada  presente.  Sem  nada  mais  a  acrescentar,  declarou  o  término  e  chamou  para  a

Confraternização,  desejando  um Ótimo Ano  Novo  a  todos.  Nada  mais  tratado,  foi  lavrada  a

presente ata e assinada por mim, Aurélia Maria Rios Piterskih e pelo   Presidente Luiz Antonio da

Silva. 
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