
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  março  de  2014.  Realizada  no  dia 
25/03/2014, terça-feira,  às   18h30   na sede DO A.T.M.A.S  , sito à Av. Rua 
São Paulo,  nº 47 – Vl.  Belmiro  – Santos/SP.  e divulgação através do site  
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de fevereiro/2014;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação do Aumento da Subvenção da Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Santos (Processo nº 094.405/2013-16);
6) Apreciação,  discussão  e  deliberação   da  Prestação  de  Contas  da  Saúde  de 
Santos, referente ao 3º Quadrimestre de 2013;
7) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  Inclusão  no  Sistema  de  Informação 
Ambulatorial  do  SUS  (SIA/SUS),  do  serviço  /  classificação  135/004  –  Serviço  de 
Reabilitação (reabilitação  mental  /  múltiplas  deficiências)  bem como encaminhando 
documentação  para  Renovação  do  Convênio  com  o  SUS  da  Casa  da  Esperança 
(Processo nº 2371/2009-00);
8) Assuntos Gerais Referentes à Saúde do Município de Santos.

Com quórum regimental,   o  sr.  Luiz  Antônio da Silva,  presidente do CMSS agradece a 
presença de todos e da inicio à reunião às 19:00 horas.  Item 1) LEITURA, APRECIAÇÃO 
E APROVAÇÃO DA ATA DA PLENÁRIA  DE FEVEREIRO/2014,  O sr.  Luiz pergunta à 
todos se receberam a ata que foi enviada pelo CMSS via e-mail e correio, recebendo a 
resposta afirmativa, pergunta se é necessária a Leitura da mesma o que é dispensado pela 
Plenária e pergunta se alguém tem alguma correção a ser feita, solicitada a correção pelo  
Silas :  linha 80: onde se lê... que o vereador seja mais presente quanto às atuações do 
CMSS, leia-se... que o Conselho Municipal de Saúde de Santos não é fantoche como falou 
na sessão da Câmara Municipal; correção solicitada pelo conselheiro Carlos Solano:  linha 
97:  onde se lê... O Carlos Solano, leia-se o conselheiro Carlos Solano (Fórum de Saúde da 
B.S.) ;  linha 98: onde se lê: ...NAPS II, leia-se: ...NAPS II e IV; Solicitada pela conselheira 
Tainá a correção da sua fala linha 105: A conselheira Tainá questiona a viabilidade, visando 
a qualidade do atendimento nas junção dos NAPS IV e V, lembra que deve-se ter mais 
cautela, um estudo de quantos pacientes fazem parte do HD (Hospital dia) dessas unidades 
é primordial, além da verificação se o RH das mesmas estão completos para a junção das 
demandas num mesmo espaço físico, ao fim da leitura coloca-se em votação a aprovação 
da Ata e  é aprovada com as correções devidas  ;  Item 2)  INFORMES DO CMSS,   O 
Roberto dá alguns informes da Macro Conferência Regional da Saúde do Trabalhador, que 
será realizada a partir do dia 31/03/2014 e pergunta aos senhores conselheiros se alguém 
poderia disponibilizar seu tempo afim de ajudar nas salas de discussões Temáticas das 
mesmas e quem puder que entre em contato com o CMSS, informa também que já recebeu 
e-mail do Ministério da Saúde que disponibilizou para o CMSS uma televisão tela plana,  
conversor  e  antena que serão instalados pela “OI”,  assim que for  assinado o termo de 
convênio e retirado o material em São Paulo, essa aparelhagem ficará a disposição dos 
senhores  conselheiros  e  instalada  na  sede  do  CMSS,  posteriormente  foi  solicitada  à 
Plenária autorização para emissão de um “ad-referendum” autorizando a prorrogação do 
convênio  com o centro  de  diagnóstico  “30  DE JULHO”  (Processo  nº  88745/2007-41)  e 
convênio de atendimento dos pacientes SUS pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
(Processo  nº  84.720/2013-17)o  motivo  desse  pedido  deve-se  ao  fato  dos  mesmos  ter 
vencimento em maio e não daria tempo para discuti-lo em Plenária sem o “ad-referendum” o  
que  acarretaria  prejuízo  aos  usuário  do  sistema  SUS,  o  conselheiro  Silas  pede  que  a 
Secretaria de Saúde tem obrigatoriamente que evitar esses atropelos, pois entende que os 
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mesmos já tramitam a muito tempo, sendo que a burocracia do Serviço Publico ajuda em 
muito esses problemas e o CMSS acaba pagando a conta, o sr. Luiz coloca em aprovação e 
é  aprovado,  sendo  que  o  conselheiro  Carlos  Solano  (FSBS)  se  absteve  ;  Item  3) 
INFORMES  DA SMS;  a  representante  da  Secretaria  Marcia  Sucomine  informa  que  foi 
nomeada Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, sendo que a Carolina Osawa 
assumiu a Chefia do Departamento de Atenção Básica e informa que todos devem ajudar na 
prevenção da dengue, pois entramos na época de proliferação dos mosquitos, sendo que 
até o dia de hoje foram confirmado 68 casos de dengue no Município, estando em estado de 
“alerta”, mas que a Coordenação da Dengue já está tomando providências para evitar que 
cheguemos à uma epidemia, informa também da preocupação com a proximidade da Copa 
do  Mundo,  sendo  que  Santos  receberá  muito  turistas,  na  maioria  Costa  Riquenhos  e 
Mexicanos e que todo cuidado é pouco, mas que estão programando algumas ações para o 
recebimento dos mesmos; Item 4) INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS, o  Roberto 
informa que a “COMISSÃO DE POLITICAS DE SAÚDE” te,  oito  processos para serem 
analisados e que nem todos terão condições de serem pautados para a Plenária de Abril,  
informa também que a próxima reunião da Comissão será dia 08 de abril às 15 horas, O sr.  
João Carlos que faz parte de três Comissões, inicia a fala com a Comissão de Fiscalização, 
lendo  para  a  Plenária  o  relatório  do  que  foi  apurado  durante  a  fiscalização  no  Pronto 
Socorro Central e que após as correções enviará a todos os conselheiros o mesmo, sendo 
que  também  será  enviado  ao  senhor  Secretario  de  Saúde  e  demais  autoridades,  o 
Secretário  Marcos  Calvo  solicita  que  as  visitas  de  fiscalizações  sejam agendadas  pelo 
conselho com mais antecedência para que o representante as Secretaria  acompanhe a 
Comissão, o Silas responde que o representante da SMS já está nomeada e faz parte da  
Comissão e se sente indignado com a forma que a Comissão foi recebida no OS Central,  
achando uma total falta de respeito da chefe do setor, mas que mesmo assim a fiscalização 
foi feita, prosseguindo o João Carlos informa também que foi realizada a visita ao SERFIS, 
onde  se  constatou  inúmeros  problemas  e  que  o  relatório  também  será  enviado  aos 
senhores conselheiros assim que for elaborado, a seguir informa que a “COMISSÃO DE 
ELEIÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES” já elaborou as data e horários das eleições nas 
Unidades  de  Saúde  do  Município  e  que  posteriormente  será  enviado  aos  senhores 
conselheiros,  bem como publicada em Diário  Oficial  do Município,  o  conselheiro  Carlos 
Solano (FSBS) solicita que as eleições sejam iniciadas pelos NAPS, pois as mesmas foram 
extintas, João responde que fará o possível para contemplar o pedido do conselheiro, segue  
informando que a “COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS”, já elaborou uma 
lista  de  palestrantes  para  o  curso  e  está  finalizando  seus  trabalhos,  faltando  ainda  a 
logística de estrutura de local e alimentação, acreditando que na próxima Plenária já terá 
tudo finalizado e  informará  aos conselheiros,  o  Rivaldo  pede a  palavra  e  parabeniza  o 
trabalho  das  Comissões,  informando  que  há  tempos  não  via  um comprometimento  tão 
grande  dos  senhores  conselheiros,  o  José  Ivo  informa  que  a  Comissão  de  Finanças 
analisou a Prestação de Contas do Município referente ao 3ºtrimestre de 2013 e enviou para 
discussão nessa Plenária; O roberto justifica a falta da conselheira Aurélia informando que 
está sendo elaborado e as visitas agendas para serem feitas em conjunto com a Comissão 
de Fiscalização, informa também que a próxima reunião da Comissão será no dia 08 de 
abril  às  10  horas,  o  conselheiro  Carlos  Solano  (FSBS)  diz  que  os  componentes  estão 
faltando  nas  reuniões  da  Comissão  de  Saúde  Mental  e  que  deve  existir  um  maior 
comprometimento  dos  mesmo,  e  ele  se  dispõe  a  compor  a  comissão  ;  Item 
5)APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO E  DELIBERAÇÃO  DO AUMENTO  DA SUVENÇÃO DA 
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRIA DE SANTOS;,  o Luiz informa que esse 
ponto  de  Pauta  se  refere  ao  discutido  no  mês  de  fevereiro,  Roberto  dá  uma  breve 
explanação lembrando aos senhores conselheiros do assunto, o Secretário Marcos Calvo 
informa que esses valores não são atualizados desde 2009 e refere-se ao atendimento de 
algumas  especialidades  como  oftalmologia,  traumatologia  entre  outras,  após  vários 
questionamentos da palenária é colocado em votação e aprovado por unanimidade; Item 6) 
APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DA 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS, REFERENTE AO 3ºQUADRIMESTRE DE 2013: O 
José Ivo informa que analisou as contas do Município juntamente com toda a Comissão, e 
após análise por planilhas foi emitido o relatório, o Roberto lê para a plenária o relatório 
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emitido pela Comissão que informa que nada tem a opor quanto a aprovação da mesma, 
posteriormente  após  vários  questionamentos  dos  senhores  conselheiros  é  colocado  em 
votação,  sendo  aprovado  com  um  voto  de  abstenção  do  conselheiro  Anselmo;  7) 
APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DA  INCLUSÃO   NO  SISTEMA  DE 
INFORMAÇÃO AMBULATORIALDO SUS (SAI/SUS)  DO SERVIÇO /  CLASSIFICAÇÃO 
135/004  –  SERVIÇO  DE  REABILITAÇÃO  (REABILITAÇÃO  MENTAL,  MULTIPLAS 
DEFICIÊNCIAS)  BEM  COMO  ANÁLISE  DE  TODA  DOCUMENTAÇÃO  PALA 
ELABORAÇÃO DO CONVÊNIO COM O SUS DA CASA DE ESPERANÇA (PROCESSO Nº 
2371/2009-00):  o   representante  da  Casa  da  Esperança  e  conselheiro  Hélio  faz  uma 
explanação de como acontece esse tipo de convênio, sendo que o dinheiro vem do próprio 
Ministério da Saúde e não do Município, sendo que ha anos que atua nesse Sistema, mas 
nunca recebe o total de procedimentos atendidos, pois ´como explemplo diz que se fatura 
50.000,00 mil reais, recebe mais ou menos apenas 30.000,00 e que espera que a Secretaria  
reveja esses cálculos um dia, o secretário Marcos Calvo informa que a SMS já ajuda a casa 
com mais subvenção, mas que sempre estará aberto a conversar sobre o assunto, após 
vários  questionamentos  da  Plenária  referente  ao  assunto  é  colocado  em  votação  e 
aprovado  por  unanimidade;  8)  ASSUNTOS  GERAIS  REFERENTES  À  SAÚDE  DO 
MUNICÍPIO DE SANTOS;O conselheiro  Carlos  Solano  (FSBS)  informa  que  a  resposta 
recebida  pela  Comissão  de  Ética  referente  ao  seu  Ofício  é  totalmente  insatisfatório  e 
entrega para a mesa diretora um ofício  solicitando maiores esclarecimentos sobre seus 
questionamentos e espera que dessa vez o ofício de resposta seja assinado pela Comissão,  
em resposta o Roberto informa que o coordenador da Comissão fez ofício assinado, mas 
ele  esqueceu  na  sede  do  conselho,  prosseguindo  o  conselheiro  Carlos  Solano  (FSBS) 
solicita que o SENAT tenha uma viatura própria e locada o tempo todo na unidade, pois ele 
presenciou um pai desesperado com seu filho que se pré dispunha a ser internado, e na sua 
opinião  o  paciente  nessas  condições  tem  e  deve  ser  internado  quando  existe  sua 
concordância e além de uma negativa da internação pelos profissionais da unidade ainda 
não havia viatura para isso, após um longo tempo tudo foi resolvido satisfatoriamente, mas 
se houvesse condução própria do SENAT muitos problemas poderiam ter sido resolvidos na 
hora, prosseguindo pede que a SMS não junte dois NAPS  pois haveria um caos, o Silas se 
diz  preocupado  com  o  que  vem  acontecendo  com  a  “CASA  DE  SAÚDE”  e  se  diz 
preocupado,  pois  com certeza essa demanda que não será  atendida pelo  Hospital  virá 
superlotar  ainda mais o atendimento do SUS na região, principalmente no Município de 
Santos e prossegue dizendo estar preocupado com a negativa das unidades de saúde em 
emitir laudo para perícia do INSS dos pacientes, e que conforme denuncia recebida por ele 
as unidades dizem que é uma ordem da própria secretaria que não se emita esses laudos, 
Marcos Calvo pede a palavra e informa que no dia de hoje participou de uma reunião com a 
Casa de Saúde informando que a Maternidade não será fechada, o que será extinto será o 
atendimento obstetrício de urgência e emergência e que é um Hospital privado sem vínculo 
nenhum com o SUS e não pode intervir, mas que as conversações continuarão para que se  
evite o caos no atendimento desses pacientes, quanto à negativa das unidades de Saúde 
em emitir Laudo, informa que em momento algum a secretaria proibiu os profissionais ou 
quem quer que seja à emitir esses laudos e que espera que quando ocorrer esse problema 
os senhores conselheiros informem quem está negando a emissão do mesmo e qual  a 
unidade, a conselheira Rosana solicita que a Secretaria tome providencias quanto à falta de 
farmacêutica  no  NAPS  II,  pois  é  inadmissível  que  uma  unidade  dessas  não  tenha 
farmacêutica  devido  aos  tipos  de  medicamentos  que  são  receitados  aos  pacientes,  o 
Renato Pastorello informa que já foi contratado um profissional para essa unidade sendo 
que a contratação está em sua fase final, o Secretário Marcos Calvo entrega para a mesa 
diretora o Plano Municipal de Saúde 2014/2017 o sr. Sebastião, representante à S.M.José 
menino, reclama do atendimento do SAMU, pois no dia 15 do corrente mês precisou do  
atendimento  do  mesmo  no  período  da  madrugada  e  conforme  informação  da  PABX  a 
unidade estaria na sua residência em no máximo 20 minutos, e que isso deveria ser 01:30 
da manhã, esperou até 08:00 horas ea viatura não chegou, e ainda bem que nada de mais 
grave aconteceu com seu filho, mas faz essa denuncia para que outros Munícipes não 
passem o que ele  passou,  Marcos Calvo  solicita  que ele  informe o dia  e  hora,  pois  a 
Secretaria tem todas as gravações de pedidos de urgência junto ao SAMU e irá apurar o 
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que aconteceu e que isso realmente não deveria ter acontecido, nada mais tendo a discutir  
às 21:05 horas o presidente do CMSS dá por encerrada a reunião e eu Marsan Beser Diniz  
da Silva lavro a presente ata. .
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