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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

“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  2015.  Realizada  no  dia 
31/03/2015, terça-feira,  às   18h30   na sede do SINTIUS, sito à Rua São 
Paulo, nº 24 – Vila Belmiro – Santos/SP. Convocação publicada no Diário 
Oficial de Santos em 24   de março de    2015 e divulgada através do site 
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de fevereiro de 2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apresentação do Grupo de Saúde Funcional das cidades de Barueri e Jandira;
6) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da Inclusão no Sistema de 
Informação  Ambulatorial  do  SUS  (SIA/SUS)  do  serviço  de  classificação  135/004  – 
Serviço  de  Reabilitação  (mental/multiplas  deficiências)  da  Associação  Casa  da 
Esperança – (Proc. Nº 2371/2009-00);
7) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação do Convênio entre a PMS X 
Associação Promocional Sol Nascente – (Proc. Nº 94416/2012-51);
8) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação do Convênio entre a PMS X 
Centro Comunitário da Praia Santa Cruz dos Navegantes – (Proc. Nº76.363/2012-13);
9) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social entre a 
PMS X Irmandade Santa Casa de Misericórdia – (Proc. Nº 84.720/2013-17);
10) Apreciação, discussão e deliberação referente à Prestação de Contas da Saúde 
do 3º Quadrimestre de 2014;
11) Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 18:40 horas o Sr. Luiz, presidente do CMSS agradece a presença de todos e que com o 
“quórum” regimental inicia a presente reunião, perguntando se todos receberam a Atae após 
confirmação  pergunta  se  alguém tem alguma  correção  a  fazer,  Sr.  Carlos  Solano  pede 
correção na linha 78, onde se lê: GUILHERME, leia-se: GUILHERMO, Rosana pede correção 
na linha 65, onde se lê: ESTRUTURA, leia-se: EXTRUTURA, e com essas correções coloca 
em votação e  a  Ata  é  aprovada por  Unanimidade; 2)  INFORMES DO CMSS,  o  sr.  Luiz 
informa a todos que o CMSS recebeu informa sobre curso de Especialização em Atenção 
Domiciliar à distância, promovido pela UFSC em pareceria com a UNASUS e a CGAD/MS, os 
interessados  encontrarão  mais  detalhes  no  site  “atençãodomiciliar.ufsc.br”  ,  informa  que 
entrarão  em pauta  na  plenária  do  mês  de  abril  o  processo  de  renovação  da  “AFIP”,  a 
“CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA” e “SIOPS/SIACS”, informa também que o CMSS 
está agilizando a “PLENÁRIA PARA ESCOLHAS DAS PROPOSTAS E DELEGADOS PARA A 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE A SER REALIZADA EM 2015”, dentre as propostas 
serão retiradas as de âmbito regional, para a PLENÁRIA REGIONAL e de âmbito estadual 
para a PLENÁRIA ESTADUAL, assim como a NACIONAL, as quais serão encaminhadas para 
cada conselho correspondente, Sr. Wlamir pergunta se haverá pre conferência para isso, o 
Luiz  responde  que  as  propostas  a  serem  votadas  serão  as  mesmas  aprovadas  na 
Conferência Municipal de Saúde de 2014, Dr. Marcos Calvo lembra do calendário apertado 
para as realizações dessa Plenária e que não teríamos tempo hábil para a realização de uma 
Conferência Municipal e será feita conforme determinação do CES que prevê a Plenária; 3) 
INFORMES DA SMS;   Luis passa a palavra passa o Secretário Municipal  de Saúde, Dr, 
Marcos  Calvo  que  informa  da  pareceria  entre  a  UNIFESP X  SMS para  diversas  áreas, 
informa  dos  acontecimentos  no  CONGRESSO  DOS  SECRETÁRIOS  DE  SAÚDE,  com 
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premiação da àrea de Atenção Básica, sobre a SEMANA DA SAÚDE ESCOLAR, informa que 
dia 07 de abri é comemorado o Dia Mundial de Saúde, dá uma longa explanação sobre a 
fase de “ALERTA” da dengue, da grande procura de atendimento nos PS's e POLICLINICAS, 
informa  que  a  cidade  está  fazendo  diversos  Multirões  da  Dengue  nos  bairros,  fazendo 
também  pulverização,  mas  que  os  munícipes  ainda  deixam  muito  a  desejar  quanto  à 
prevenção, nota-se pelos acúmulos de lixos deixados em vários pontos da cidade, Sr. Wlamir 
comentou sobre a Internet que informa que a dengue está em “alta” em Santos, Dr. Marcos 
Calvo informa que é mentira, inclusive o Secretário Estadual de Saúde David UIPE confirmou 
a falsa informação :  4) INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS; “SAÚDE MENTAL” a 
conselheira Mary Ueta justifica a suas ausências devido o falecimento do seu pai e  solicita a 
saída da Comissão de Saúde Mental, o que é acatado pelo conselho que escolherá um novo 
membro,  a  Comissão  informa  que  esteve  em  visita  à  “USINA DO  LIXO  LIMPO”,  onde 
estiveram  presentes  além  da  representante  da  SMS,  Rosana,  Aurélia,  Carlos  Solano  e 
Roberto onde detectou-se que os trabalhadores tem um local sub humano de trabalho, a 
comida que conforme informações dos mesmos é fornecida por uma firma que tem convênio 
com a PRODESAN chega na maioria das vezes com cheiro de estragada e azeda e esta 
comissão solicita que seja solicitada vistas ao processo do convênio, resumindo aa pessoas 
vivem de forma sub humana e degradante, Luiz pede à comissão que elabore o relatório que 
será encaminhado ao Sr, Prefeito de Santos, a “COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO” explanou 
sobre os locais  visitados e solicita  melhoria  de todos os equipamentos,  “COMISSÃO DE 
CAPACITAÇÃO”  Marsan  falou  sobre  a  data  prevista  para  o  Curso  de  Capacitação, 
“COMISSÃO  DE  ELEIÇÃO  DE  CONSELHOS  LOCAIS”,  informou  a  todos  as  data  das 
eleições que estão sendo realizadas 5)Apresentação do Grupo de Saúde Funcional das 
cidades  de  Barueri  e  Jandira ;  Marsan  apresenta  Dr.  Eduardo  que  faz  uma  bela 
explanação a todos os conselheiros sobre “Saúde Funcional”, após os questionamentos da 
plenária e respondidas pelo Dr. Eduardo, Marsan pergunta se todos aprovam que o mesmo 
seja apresentado para a SMS o que é aprovado por unanimidade; 6) Apreciação, discussão 
e deliberação da renovação da Inclusão no Sistema de Informação Ambulatorial  do 
SUS  (SIA/SUS)  do  serviço  de  classificação  135/004  –  Serviço  de  Reabilitação 
(mental/multiplas  deficiências)  da  Associação  Casa  da  Esperança  –  (Proc.  Nº 
2371/2009-00);  Após apresentação do processo em pauta, Luiz informa que esse dinheiro 
nada  onera  ao  Município,  pois  o  mesmo  vem  direto  do  Ministério  da  Saúde,  e  vários 
questionamentos  feitos  pelos  srs.  Conselheiros,  Luiz  coloca  o  mesmo  em  votação  e  à 
aprovado  por  unanimidade;  7)Apreciação,  discussão  e  deliberação da  Renovação  do 
Convênio entre a PMS X Associação Promocional Sol Nascente – (Proc. Nº 94416/2012-
51)  .Carlos Solano informa que esteve presente à fiscalização da Comunidade juntamente 
com sr. Roberto e Idreno, parabeniza a Comunidade pelo trabalho que é realizado e quer 
deixar declarado em ata o trabalho que tem sido realizado pelos conselheiros de saúde, após 
vários questionamentos Luiz coloca o mesmo em votação e é aprovado por unanimidade;  
8)Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  Renovação  do  Convênio  entre  a  PMS X 
Centro Comunitário da Praia Santa Cruz dos Navegantes – (Proc. Nº76.363/2012-13); 
Marsan informa que esteve presente  na visita  à  Comunidade e  ressalta  os trabalhos de 
Oficinas Profissionalizantes como método de ressocialização,  informa que a casa é nova 
muito mais ampla que a anterior,  tendo inclusive piscina para os internos e parabeniza o 
trabalho feito pela Comunidade, após vários questionamentos dos conselheiros Luiz coloca 
em votação e é aprovado por  unanimidade;  9)Apreciação, discussão e deliberação da 
Renovação da Subvenção Social entre a PMS X Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
– (Proc. Nº 84.720/2013-17);  Luiz explana sobre a reunião entre o Conselho e Santa Casa 
para que se cumpra 100% o que é acordado, Silas solicita que o representante da Santa 
Casa esteja presente na plenária de abril para tirar quaisquer duvidas referente ao Processo 
de  Contratualização,  após  vários  questionamentos  Luiz  coloca  o  mesmo  em  votação  e 
aprovado com um voto de abstenção; 10) Apreciação, discussão e deliberação referente à 
Prestação de Contas da Saúde do 3º  Quadrimestre de 2014;  Luiz informa que que a 
Comissão nada tem a opôr  contra  a aprovação da mesma,  e  que antes da emissão do 
relatório  foram  feitas  diversas  perguntas  para  a  Secretaria  por  ofício  e  as  mesmas 
respondidas à contendo, após vários questionamentos Luiz coloca o mesmo em votação e 
aprovado  por  unanimidade,  esperando  o  parecer  final  do  TCU; 11) Assuntos  Gerais 
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referentes à Saúde do Município de Santos;  Aurélia destacou a presença da Denise da 
ONG “VIVA BICHO” e do economista Arnaldo Aires, Solano pede a alteração do valor  pago 
pela PMS às Comunidades Terapêuticas por paciente de R$ 1.000,00 para R$ 1.250,00 que o 
valor  pago pelo Estado de São Paulo pelo cartão “RECOMEÇO”,  Luiz se compromete à 
enviar um Ofício do CMSS para a SMS afim de solucionar o problema, Solano informa que o 
NAPS II  continua sem bebedouro para os pacientes, Wlamir parabenizou a Comissão de 
Saúde  Mental  pelas  visitas  realizadas  e  convida  a  todos  para  a  Semana  da  Luta  Anti 
manicomial,  explanou sobre os Conselhos Locais,  informa que enviará para o CMSS um 
relatório da sua unidade de trabalho, informa também que desde que era Chefe do SENAT as 
necessidades do equipamento, principalmente quanto à segurança e que a mais de 2 anos 
um Guarda Municipal se reveza entre o AMBESP e SECRAIDS, Silas solicita à secretaria que 
programe uma visita à UPA Central e pede explicações sobre o avanço da Tuberculose no 
Município,  fala  também  sobre  a  “CIDADE  SEM  LIXO”  e  que  a  PMS  só  coloca  os 
“contenedores” em alguns bairros e que no Marapé não tem, Pastorello comprometeu-se a  
verificar isso pessoalmente, pede também que a SMS se manifeste sobre a morte de uma 
criança na ZN por pneumonia e que acha que houve negligência Médica, por fim Marsan 
pede a palavra e mais uma vez, como vem fazendo por dois anos pergunta quando será 
inaugurado o SERFIS/ZN, o representante da SMS sr. Pastorello responde que os aparelhos 
estão sendo comprados pelo ROTARY e pede mais 60 dias, nada mais tendo à ser discutido 
Luiz encerra a reunião às 21:33 horas e eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a presente ata. 
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