
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conselho Municipal de Saúde
Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  fevereiro  de  2014.  Realizada  no 
dia25/02/2014, terça-feira,  às    18h30   na sede DO A.T.M.A.S  , sito à Av. 
Rua São Paulo, nº 47 – Vila Matias – Santos/SP. Convocação publicada no 
D.O  de  Santos,  dia  19  /02/  2014,  e  divulgação  através  do  site   
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de janeiro;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação do Relatório Trimestral de cumprimentos de 
objetivos (Farmácia Popular) (4º Trimestre/2013)
6) Explanação  da  SMS  sobre  o  Hospital  dos  Estivadores  (Obras,  cronograma, 
especialidades, etc...);
7) Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos.

As 18:35 horas o Sr. Luiz Antônio da Silva, presidente do CMSS agradece a presença de 
todos que com o “quórum” regimental iniciará a presente reunião e pergunta aos conselheiros 
se todos receberam a Ata da Plenária de Janeiro/2014 que foi encaminhada por e-mail e  pelo  
correio aos conselheiros que não se utilizam da mídia eletrônica, após ter a resposta positiva  
de todos, a conselheira Maria Cecília pede a suspensão da leitura o que é aprovada por todos  
os presentes e pergunta se alguém tem alguma correção. A conselheira Tainá pede que seja  
alterada sua fala descrita na linha 61 para: “Após a votação do item 4 a conselheira Tainá  
pediu para declarar sua escolha pela abstenção do voto, pois como estava escrevendo sua 
fala para inclusão na ata anterior, não participou das explanações sobre esse ponto, por isso  
preferiu não votar a favor ou contra”: a conselheira Carolina Osawa, pede alteação da sua fala 
na linha 97 para: “responde que a Prefeitura já estuda a possibilidade de contratação por 
concurso público e que isso também depende da criação de cargos específicos pela Câmara 
Municipal”;  Maria Cecília solicita correção da sua fala nas linhas 106, 107 e 108 para: “Maria  
Cecília Informou que o SECRASA não está realizando doação de aparelhos auditivos para os 
pacientes adultos desde julho/2013 e solicita explicações da SMS, além de vistoria por parte  
do CMSS para averiguar  os fatos”;  Márcio  pede alteração da sua fala  na linha 108 para 
“Márcio pede maior desempenho e urgência do CMSS para reformulação do Regimento”, 
após as solicitações o Luiz coloca em votação a aprovação da ata e a mesma é aprovada por 
unanimidade com as correções a serem feitas.  2) INFORMES DO CMSS; Roberto faz uma 
breve explanação sobre a Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador que será realizada 
no ano de 2014,  informando que foram eleitos para a Comissão Organizadora da Etapa 
Macro regional (que abrange a DRS IV - Santos, DRS XVI - Sorocaba, DRS XII – Registro e 
DRS XVII - Taubaté) os conselheiros Roberto de Moura (CMSS), Idreno de Almeida (CES) e 
Claudionor José do Carmo (CIST), sendo que a cidade de Santos foi escolhida para sediar o  
evento,  continuando,  pede que a SMS indique com urgência os seus representantes das 
Comissões Temáticas. 3) INFORMES DA SMS; Renato Pastorello dá alguns informes sobre a 
estrutura que a SMS está planejando para a recepção das Delegações do México e Costa  
Rica por  ocasião da Copa do Mundo,  sabendo-se que haverá  um aumento gradativo  de 
turistas na Região, posteriormente passa a palavra à Carolina que informa sobre a vacinação 
do HPV que será realizada entre os dias 11 e 15 de março de 2014 para meninas maiores de 
11 e menores de 14 anos, sendo que pretende atingir a meta de 7.500 pessoas, informa 
também  sobre  a  Campanha  de  prevenção  da  vacinação  contra  Sarampo,  caxumba  e 
Rubéola; 4) INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS; Edilson (coordenador da Comissão 
de Ética) informa que já foi realizada a primeira reunião e que estão discutindo a reforma do 
Regimento Interno do CMSS, informa ter recebido o ofício encaminhado pelo Carlos Solano e 
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que trará  a resposta na próxima Plenária;  Aurélia  (coordenadora  da Comissão de Saúde 
Mental)  informa  que  a  comissão  reuniu-se  e  que  está  preparando  um  cronograma  de 
trabalhos e visitas às Unidades da Saúde Mental, o Carlos Solano pergunta quando será 
realizada a próxima reunião e é informado que será no dia 11/03; João Carlos (Comissão de  
Fiscalização) informa que estão preparando um cronograma de trabalho, sendo que já está 
agendada a vistoria no Pronto Socorro Central e que posteriormente será apresentado um 
relatório da visita à plenária;  Aurélia (Comissão de Formação de Conselheiros de Saúde) 
informa que a comissão está elaborando o plano de trabalho para o Curso de Capacitação; 
Idreno (Comissão da Saúde do Trabalhador) informa que a Macro Conferência preparatória 
para as Conferências Estadual e Nacional da Saúde do Trabalhador será realizada entre os  
dias 30, 31/03 e 01/04/2014 e que posteriormente avisará aos conselheiros o local da mesma; 
5)  APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DO  RELATÓRIO  TRIMESTRAL  DE 
CUMPRIMENTO DE OBJETIVOS (FARMÁCIA POPULAR) (4º TRIMESTRE/2014);  Roberto 
lê o Relatório da Comissão de Finanças que nada tem à opôr quanto a aprovação da mesma. 
Após alguns questionamentos dos conselheiros o Luiz pergunta se todos estão aptos à votar  
e  recebendo  a  resposta  positiva  coloca  em  votação  e  é  aprovado  por  unanimidade; 
6)EXPLANAÇÃO  DA  SMS  SOBRE  O  HOSPITAL  DOS  ESTIVADORES  (OBRA, 
ESPECIALIDADES, ETC...); nesse momento o vereador Stanislau, que participa da plenária 
como convidado, aproveitando a presença dos representantes da SMS, questiona os mesmos 
sobre  os  Alvarás  de funcionamento  das  unidades de saúde,  pois  tem conhecimento  que 
nenhuma  delas  possui  o  mesmo,  e  informa  que  está  protocolando  junto  ao  MP  uma 
solicitação para apuração dos fatos, pede também que o CMSS faça seu trabalho pois acha 
que a fiscalização desse órgão está deixando um pouco a desejar, o Silas pede a palavra e 
informa ao  vereador  que  ele  seja  mais  presente  quanto  às  atuações  do  CMSS que  em 
momento algum se furta de apurar esse fato, inclusive informa que durante o dia todo  o  
conselho  esteve  reunido  decidindo  quais  atitudes  tomar  sobre  o  referido  caso  e  que  foi 
solicitada à Coordenadora da Vigilância Sanitária,  Carolina Osawa um agendamento para 
uma  reunião  de  esclarecimentos  e  plano  de  trabalho,  posteriormente  o  vereador  pede 
permissão para sair,  pois tem outro compromisso, mas que fica surpreso em saber que o 
CMSS está debruçado nesse caso, Pastorello pede a palavra e informa tudo que está sendo 
feito  pela  SMS  referente  ao  Hospital  dos  Estivadores,  por  ser  um  assunto  de  estrema 
relevância fica difícil expor em palavras tudo que está sendo feito, Dalve então pede que seja 
agendada uma plenária  do CMSS, com auditório  sonorizado,  com apresentação em data 
show para que seja mais transparente todas as ações que serão tomadas, o Márcio pede que  
a SMS pense com carinho nas internações de crianças, pois o Conselho Tutelar tem inúmeras 
denuncias de crianças sendo internadas em alas de adulta e acha isso um descaso e ratifica  
o pedido do Dalve, ficou então acordado que seja feita uma reunião para a apresentação 
específicado Hospital dos Estivadores que será agendada futuramente. Informa também que 
estará enviando para o conselho o pedido do aumento da subvenção da Santa Casa para o  
atendimento de serviços aftalmológicos, ortopédicos e de  neurologia; 7)ASSUNTOS GERAIS 
REFERENTES À SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS; O  Carlos  Solano  fala  sobre  os 
problemas enfrentados no NAPS II que não possui ar condicionado, principalmente na ala 
superior  que  torna  quase  que  insuportável  o  atendimento  dos  pacientes,  banheiros  sem 
duchas  e  com  entupimento,  escadarias  sem  rede  de  proteção  e  principalmente  sem 
acessibilidade nenhuma para pessoas portadoras de deficiência,  a falta  de bebedouro  e 
pergunta se o NAPS IV irá mudar, em resposta o Renato Pastorello que sim, pois irá retornar 
para a Avenida Pinheiro Machado, e que está finalizando a rede de fiação para a entrega do 
predio  do  NAPS IV,  informa também que o NAPS V será reformado e  que os pacientes 
deverão  serem atendidos  em outro  NAPS.  A Tainá  questiona  sobre  o  levantamento  dos 
pacientes  atendidos pelo HD (Hospital  dia).  A Aurélia  informa que a Comissão de Saúde 
Mental irá fiscalizar todas essas mudanças ocasionadas pela mudança do NAPS IV e reforma 
do NAPS V, o João Carlos alerta sobre o aumento de 249 novos casos de HIV e a saída de 
um médico  e  uma enfermeira  do  SECRAIDS,  e  solicita  imediata  reposição dos mesmos. 
Luciana  questiona  a  SMS  sobre  os  Alvarás  de  funcionamento  das  unidades  de  Saúde, 
Pastorello responde que a SMS está providenciando e tomando as medidas cabíveis para que 
isso seja sanado o mais breve possível, Luciana reclama também da falta de veículos para o  
transporte de pacientes e falta de funcionários no PS Central. Carolina informa que a falta de 
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estrutura das cidades vizinhas no atendimento dos seus munícipes acaba superlotando todas 
as unidades de saúde do Município, Rivaldo pede que seja discutido no CMSS a forma de 
terceirização que o governo pretende para a área da saúde pois jamais aconteceu na cidade 
de Santos, Roberto lembra que o caso da AFIP é uma mostra de terceirização bem sucedida,  
mas que esse é um caso a parte, o Rivaldo pede ainda que o secretário envie ao conselho  
algumas informações sobre as O.Ss. que possam vir  a ser contratadas para gerenciar os 
serviços de saúde, para discussão e avaliação do conselho, nada mais tendo a ser discutido o 
presidente  encerra  a  reunião  às  20:50  horas  e  eu  Marsan  Beser  Diniz  da  Silva  lavro  a 
presente ata.     
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