
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 do Conselho Municipal de Saúde de Santos/SP – Brasil, do mês

de JANEIRO, datado 28 de Janeiro de 2020, terça-feira, às 18 horas, sito no SINDEDIF sito

à Rua Júlio Conceição No. 238 - Vila Mathias do município, acima, mencionado.

Convocação publicada no Diário Oficial do Município de Santos no dia Santos, 16 de ja-

neiro de 2020 e  disponível no site  www.santos.gov.br/portal/conselhos. . Também, fora

encaminhada para todas as Conselheiras e para todos os Conselheiros via e-mails e para

quem não tem acesso a internet, disponibilizamos cópias impressas na sede do Conse-

lho – avenida Conselheiro Nébias No.  267-  Vila Nova, CEP 11013- 460, Santos/SP, núme-

ro 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 Dezembro de 2019;

02) Apresentação, discussão e aprovação do SISPACTO para 2020

03) Comunicação e  consulta ao CMSS sobre o início do processo de publicização para

contratação de Gestão da Clínica Escola do Autista.

04) Apresentação e aprovação do Plano Municipal de Prevenção e Combate as Arboviro-

ses para 2020. Informes do CMSS.

05) Eleição dos membros para as Comissões Temáticas do Conselho e do Representan-

te que falta para a composição da Executiva. 

06) Informes da Secretaria Municipal de Saúde

07) Informes do CMSS

06) Assuntos Gerais 

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

19h00, segunda chamada com a verificação legitima 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 e pela Secretária Aurélia

Maria Rios Piterskih, também, com a participação do Secretário Municipal de Saúde Fabio Ale-

xandre Fernandes Ferraz. O Presidente faz a abertura da Plenária, mencionando todos os as-

suntos da pauta do dia, evidenciando, leitura, apreciação e aprovação da Ata do mês de de-

zembro de 2019. Sem apresentação de nenhuma ressalva e/ou correções, a Ata foi aprovada

por unanimidade. Dando sequência a Plenária, o Presidente passou a palavra ao Secretário

Municipal de Saúde Fabio Alexandre Fernandes Ferraz o qual explanou sobre o SISPACTO

2020 - Pactuação Interfederativa de Indicadores – 2020. O Secretário iniciou a fala apresentan-

do 30 (trinta) indicadores, para os quais deverão ser pactuadas metas, diretrizes, objetivos para
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o município de Santos, 20 (vinte) são de pactuação universal, quer dizer, obrigatória ao municí-

pio e estados. Destacou a taxa de mortalidade infantil que está dentro do padrão indicado pela

Organização Mundial de Saúde (OMS), de até 10 óbitos por mil nascidos vivos. O Conselheiro

Silas da Silva solicitou a Secretaria Municipal de Saúde para apresentar de forma didática so-

bre estes indicadores para que todas as Conselheiras e todos os Conselheiros entendam sobre

o que está sendo mencionado de forma técnica. O Secretário acatou a proposta, afirmando a

importância de esta informação ser mais elucidada, uma vez que os presentes na Plenária são

porta-vozes das Comunidades, se comprometendo a fazer uma apresentação na próxima Ple-

nária. A pauta subsequente sobre a publicização para contratação de Gestão da Clínica Escola

do Autista, mais uma vez, o Conselheiro Silas da Silva que é o Coordenador da Comissão de

Politicas de Saúde fez a leitura na íntegra sobre um Relatório discutido, escrito e acordado por

Conselheiras e Conselheiros que tem atuação e formação técnica acadêmica na área de Saú-

de. Solicitando, um parecer técnico do Secretário Municipal de Saúde e a autorização de e

(três) reuniões com este Grupo do Conselho Municipal de Saúde visando esclarecimentos téc-

nicos para melhor desempenho nas ações a serem desenvolvidas no Projeto, posição ma qual

o Sr Secretário concordou. O Conselheiro também fez uma monção de repúdio da não entrada

do Presidente do Conselho Municipal de Saúde na Nova Policlínica da Areia Branca, durante a

vinda do Governador de São Paulo, João Doria na segunda-feira, dia 27 de Janeiro de 2020

em Santos, onde assinou a autorização para o convênio no valor total de R$ 216 milhões para

o Complexo Hospitalar dos Estivadores, o Presidente colocou aos Conselheiros presentes a

proposta de inicio da Publicização a qual foi dado ciência à Plenária, de acordo com posições

anteriores.  Evidenciando as pautas, o Presidente deu seguimento a pauta (04) apresentação e

aprovação do Plano Municipal de Prevenção e Combate as Arboviroses para 2020. A Coorde-

nadora da Vigilância Epidemiológica do município de Santos - Ana Paula Nunes Viveiros Valei -

ras apresentou as ações preventivas educativas para combater os arbovírus causadores de do-

enças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. São de suma importância a atenção

contínua e um trabalho permanente, além de um combate diário envolvendo toda a população

e outras áreas. O Presidente Luiz Antonio da Silva perguntou sobre a fiscalização nos navios,

devido ao coronavírus, uma vez que o nosso município tem o maior Porto Marítimo da América

Latina. A Coordenadora explicou que a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a

responsável técnica dos navios e do porto, no campo da Secretaria Municipal, as equipes estão

em formação permanente para saber orientar a prevenção, a segurança e caso houver, quais

os procedimentos na contaminação do Coronavírus. Não há nenhum caso no nosso território.

O Presidente também destacou a entrevista no Canal Livre do Médico Infectologista Dr Evaldo

Stanislau Affonso de Araújo e indispensável cada participante do Conselho Municipal de Saúde

buscar acessar na internet porque todo conhecimento, também é preventivo. O item (4) foi

aprovado por unanimidade. Acerca da pauta (5) - eleição dos membros para as Comissões Te-

máticas do Conselho e do Representante que falta para a composição da Executiva, ela foi jun-
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tada com a (3), onde o Projeto Clinica Escola foi mencionado pelo Conselheiro Silas e acerca

das eleições, as Comissões foram preenchidas, a partir da disponibilidade de cada Conselheiro

e Conselheira.Nos informes da Secretaria Municipal de Saúde (06) o Secretário falou sobre a

experiência inédita, um drone que lança inseticidas para combater o Aedes aegypti em Santos.

Visando atingir áreas em que os agentes de controle de endemias não têm acesso, sendo, po-

tenciais criadouros do mosquito, transmissor da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela

urbana. Também, citou a assinatura do contrato de gestão do novo Ambulatório de Especialida-

des (Ambesp) que será administrado pelo Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz em

parceria com a prefeitura, a previsão é de que o atendimento ao público inicia no mês de mar-

ço. O contrato prevê um custo anual de R$ 25.058.281, ou seja, mais de R$ 2 milhões mensais

para as operações do ambulatório. Também teve uma arrecadação de R$ 1,7 milhão do Gover-

no do Estado de São Paulo para a compra de equipamentos para o imóvel. O novo endereço

do Ambesp será na Rua Manoel Tourinho, 395, no bairro do Macuco. O item (7), Informes do

CMSS, o presidente deu inicio lendo as justificativas de falta, logo em seguida, informando a

nova Ação de Cidadania no mês de março e destacou a importância do Relatório Técnico do

CMSS, onde um grupo de pessoas se empenhou a leitura do Projeto Clínica Escola do Autista,

reconhecendo o papel de controle social do SUS, visando a melhoria dos serviços prestados a

comunidade santista. O presidente também sinalizou a dificuldade da cotação de passagens

para o Conselheiro Idreno de Almeida o qual estará representando o nosso município em Brasí-

lia nos dias 25 a 27 de Março de 2020 no 10º. Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O Conselheiro Idreno pediu a palavra para desta-

car a importância da sua participação e aproveitou o ensejo para informar no próximo dia 4 de

fevereiro de 2020, na sede do Sindipetro-LP, em Santos, acontecerá o “Seminário: Atenção,

Prevenção e Vigilância ao Câncer entre Petroleiros”, a abertura será realizada, às 14 horas,

pelo coordenador-geral  do Sindipetro-LP, Adaedson Costa e na sequência,  dará inicio a 1ª

mesa do Seminário: A história do benzenismo aos novos agentes causadores de câncer entre

os petroleiros. O Sindipetro fica na Avenida Conselheiro Nébias, 248 - Paquetá, Santos – no dia

04 de Fevereiro de 2020. Seguindo a fala do Conselheiro Idreno, informou que ele, o Raimundo

Carvalho da Silva e Badu do SETTAPORT - Sindicato dos Empregados Terrestres em Trans-

portes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo assim como o Claudionor,

vem reforçar a questão da situação das viaturas, dizendo que já tivemos duas vans zero km

compradas com a verba Renast - Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador,

e que hoje a Sevrest – Seção Vigilância e Referência em Saúde do Trabalhador não está rece-

bendo o tratamento digno para exercer suas funções como sempre foi e a região exige. Assim,

a cobrança está diante de não ter sido atendido a reposição dos médicos, assim como o inci-

dente entre médico e paciente e como está a situação atual. Como resposta o Secretário disse

da dificuldade ou burocracia nos trâmites para a solução e cumprimento das necessidades.

Disse que está empenhado em resolver tudo e já foi providenciado um médico generalista inici-
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almente. Mas ao passar a demanda também ao envolvimento do Conselho, a executiva  irá

acompanhar de perto a situação até a solução. A pauta (06) assuntos gerais, munícipes recla-

maram sobre o 0800- 9425055 que segue deficiente no atendimento da SMS e pediu para ave-

riguar na Ouvidoria Pública o número de reclamações. Outro munícipe dispôs de elogios da

Equipe Técnica da UPA Central – Unidade Pronto Atendimento - Divanir e Michel Haddad e fez

algumas solicitações de melhorias na Policlínica do Valongo, sito a Rua Professora Maria Neu-

sa Cunha s/n° acerca dos materiais do Consultório Dentário, Goteiras dentro do Equipamento

Público e deficiência no quadro de Profissionais da Medicina, porque os que têm estão no pro-

cesso de aposentadoria e já está atingindo a qualidade dos atendimentos de forma ineficiente e

falta de medicações. Outra munícipe, usuária do CAPS – Centro Centro de Atenção Psicossoci-

al falou da péssima qualidade da comida, vindo fria e com alguns ingredientes crus. Lembrando

que o uso de medicações exige uma boa alimentação, também. Elencou o roubo de materiais

das oficinas dentro da Unidade e a falta destes, no processo de melhoria dos seus quadros di-

agnósticos. Outro munícipe, falou sobre a situação caótica do prédio do CAPS-AD Centro de

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas situada na Rua Silva Jardim, 354, inclusive a Vigilância

Sanitária não emite o Alvara de Funcionamento, devido as condições. E, os roubos constantes

no prédio, ocasionando a demora da reforma, sendo os matérias de construção, elétrica, dentre

outros. O Coordenador da Saúde Mental Paulo Guilherme Muniz justificou que está em trâmite

a mudança do prédio para o local Assistência Vicente de Paula, aguardando a tramitação legal

do contrato. Na etapa de finalização, o Presidente agradeceu a cada presente, informou a ante-

cipação da próxima Plenária para o dia 18 de Fevereiro de 2020, devido ao Carnaval, sem

nada a acrescentar, declarou o término do dia. Nada mais tratado foi lavrada a presente ata,

por mim, Aurélia Maria Rios Piterskih e após leitura, apreciação e aprovação da Comissão Exe-

cutiva do Conselho Municipal de Saúde, esta publicação quer cumprir a função veicular, de di -

vulgação, de fortalecer o cumprimento do papel de Controle Social do SUS – Sistema Único de

Saúde, a ser autorizada a sua publicação no Diário Oficial de Santos pelo Presidente Luiz  An-

tonio da Silva do Conselho Municipal de Saúde.
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