
                               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  junho  de  2014.  Realizada  no  dia 
24/06/2014, 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  17  /06/  2014,  e  divulgação  através  do  site   
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de maio de 2014;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação do Convênio entre SMS X 
Centro Comunitário da Praia Santa Cruz dos Navegantes (Processo nº  76.363/2012-13)
6) Apreciação, discussão e deliberação referente à Prestação de Contas da Saúde 
do 1ºquadrimestre/2014;
7) Apreciação,  discussão e  deliberação da renovação do convênio  entre  PMS X 
AFIP para  prestação de serviços  laboratoriais,  métodos gráficos  e  de imagem,  de 
forma complementar ao SUS (Processo nº 91.805/2010-45);
8) Apreciação do SARGSUS – RAG 2013;
9) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos.

As 18:30 horas o Sr. Luiz Antônio da Silva, presidente do CMSS agradece a presença de 
todos  e  que  com  o  “quórum”  regimental  iniciará  a  presente  reunião  e  pergunta  aos 
conselheiros se todos receberam a Ata da Plenária de maio/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, coloca em votação e a ata é aprovada por unanimidade sem 
correções.  2) INFORMES DO CMSS; Luiz informa que o conselheiro Roberto teve de se 
ausentar pro problemas de saúde, avisa aos senhores conselheiros que na Plenária do mês 
de Julho  serão apresentados para  discussão,  apreciação e  deliberação a  renovação dos 
convênios  da  “EQUOTERAPIA”,  “CEREX”  e  “MENSSAGEIROS  DA LUZ”,  que  estão  em 
análise com a Comissão de Politica de Saúde, à pedido dos senhores Rivaldo, Marsan e 
Silas, gostaria que os conselheiros se manifestassem sobre a notícia divulgada no Jornal “A 
TRIBUNA” no dia 19.06.2104 pelo sr. Fábio Ferraz (Secretário de Gestão) onde noticia que o  
Hospital Arthur Domingues (Zona Noroeste) será o primeiro serviço da área da saúde a ser 
gerenciado por uma O.S.,  ficou então decidido que a plenária se manifestará  ainda hoje 
sobre a chamada de uma Audiência Pública; 3) INFORMES DA SMS; O secretário de Saúde 
Marcos Calvo inicia sua fala informando que a dengue encontra-se em estado de alerta no  
Município, mas controlada no momento, continua informando sobre o estado critico em que se 
encontra o IML de Santos, podendo ser percebido pela população nos próximos dias em 
função de reparos emergenciais, essa situação caótica deve-se ao fato de ser o único em 
funcionamento em toda a região da Mata Atlântica que abrange a Baixada Santista e Vale do 
Ribeira e que a longo prazo a previsão é de mudança de endereço, devendo ocupar o terreno 
da União atrás da Santa Casa, informa também sobre o Seminário “Mais Médicos” realizado 
na Universidade Santa Cecília, com a presença dos srs. Luiz Antônio da Silva e Roberto de 
Moura, sendo o mesmo presidido pelo Ministro da Saúde, e nesse dia foi assinado o repasse 
de R$ 5.000.000,00 que deverão ser usado compra de equipamentos para o Futuro Hospital  
Municipal que encontra-se em reforma e que a AGEM liberou verbas para A Santa Casa de 
Misericórdia para Hemodinâmica e Ultrasson, termina sua fala informando sobre a reformas 
das Policlínicas da Areia Branca, Ponta da Praia, São Bento, Vila Nova, Aparecida, Alemôa e 
Jabaquara   ;  4)  INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS;  O João Carlos  informa da 
realização  das  eleições  já  realizada  dos  “Conselhos  Locais”  e  das  próximas  a  serem 
realizadas e da fiscalização no Pronto Socorro da Zona Noroeste,  Aurélia  informa que a 
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compra dos materiais para o Curso de Capacitação dos conselheiros encontra-se em fase 
final e que assim que for liberado serão marcadas as datas do curso, fala também sobre a  
dificuldade de fazer  a  reunião da Comissão de Saúde Mental,  pois  nunca dá “quórum” ,  
Wlamir  sugeriu  que na Plenária  de julho de 2014 seja eleitos novos representantes para  
substituir  os  faltantes,  Carlos  Solano  cobra  o  Secretário  de  Saúde  sobre  o  NAPS  IV, 
questionando quando volta para à funcionar na sede propria;  5)Apreciação, discussão e 
deliberação da Renovação do Convênio entre SMS X Centro Comunitário da Praia Santa 
Cruz dos Navegantes (Processo nº  76.363/2012-13) ;  A conselheira Mary Hueta se diz 
contraria à renovação do convênio por achar o local pequeno e o tempo de internação é de 6  
à 12 meses o que na sua opinião é um tempo pequeno e existem situações de vulnerabilidade 
e precária  ,  a psicologa é recém-formada,  e Santos ocupa 6 (seis)  vagas atualmente na  
Comunidade, Carlos Solano falou que é a favor da renovação e que discorda de algumas 
posições colocadas pela Mary, pede que seja colocada em ata a noticia que leu onde o vice 
prefeito da cidade se diz favorável às internações compulsórias, Renato Pastorello  explicou 
que as internações compulsórias são feitas com a consulta do juiz para com a equipe de 
saúde, apenas assim poderão ser feitas, após vários questionamentos dos conselheiros Luiz 
coloca em votação e é aprovada a renovação do convênio com um voto contra da Mary 
Hueda; 6)Apreciação,  discussão  e  deliberação  referente  à  Prestação  de  Contas  da 
Saúde do 1ºquadrimestre/2014; Luiz lê para a plenária o relatório da Comissão de Finanças, 
Silas  pergunta  se  a  Secretaria  de  Saúde  tem  diretor  financeiro  o  que  é  respondido 
afirmativamente e que a diretora é a Gilvânia após vários questionamentos dos conselheiros é 
colocado em votação, mas antes o Silas pede que as contas tenham a aprovação do Tribunal  
de  constas  que além de  ser  Lei  está  solicitada no relatório  da  Comissão  e  o  mesmo é 
aprovado  com  um  voto  contrário  do  Silas;  7)Apreciação,  discussão  e  deliberação  da 
renovação do convênio entre PMS X AFIP para prestação de serviços laboratoriais,  
métodos  gráficos   e  de  imagem,  de  forma  complementar  ao  SUS  (Processo  nº 
91.805/2010-45); Luiz dá uma explanação de todos os serviços realizados pela AFIP, e afirma 
que a maioria ou todos conhecem o excelente serviço prestado ao Município, Silas então 
pergunta ao Secretário de Saúde se a AFIP também atende a demanda dos Pronto Socorros 
e em resposta é informado que não, que esses exames são feitos no laboratório existente ao 
lado  do  Pronto  Socorro  Central,  após  vários  questionamentos  é  colocado  em votação  e 
aprovado  por  unanimidade;  8)  Apreciação  do  SARGSUS  –  RAG  2013;  Luiz  faz  uma 
explanação sobre o SARGSUS, informando que está à disposição de todos que quiserem 
pesquisar no site do Ministério de Saúde, após vários questionamentos o mesmo  é colocado 
em votação e aprovado por unanimidade;  9)     Assuntos gerais referentes à Saúde do 
Município de Santos; Inicia-se com  a deliberação da matéria colocada no jornal “A Tribuna”, 
anteriormente discutida com o Luiz informando que o Conselho não recebeu nada de oficial 
sobre  a  contratação das O.Ss.  ainda,  Rivaldo  demonstra  toda sua indignação quanto  ao 
desrespeito do sr. Fábio Ferraz com o Conselho Municipal de Saúde dizendo que devemos 
discutir amplamente esse assunto, solicitar por escrito a posição do Conselho Nacional de 
Saúde e Ministério da Saúde quanto ao assunto e propõe uma Audiência Pública, silas ratifica 
as palavras do Rivaldo dizendo também que da forma que o Secretário de Gestão fez uma 
declaração dizendo que implantará, e que no seu entender parece que poderá realizar esse 
serviço sem a aprovação do Conselho de Saúde, o que ele está totalmente enganado talvez 
por  desconhecimento  do  que  é  realmente  o  Conselho  de  Saúde  do  Município  e  que  a  
população lendo uma matéria dessa tem em mente que o CMSS é apenas um fantoche na 
mão do poder  público,  se  diz  indignado  com o “Ouvidor  Público”  e  que o  mesmo pelas 
atitudes  que  anda  tomando  deveria  sair  do  cargo,   Márcio  sugere  que  o  Conselho  faça 
diretrizes  para  que  as  Organizações  Sociais  seguissem,  Cida  falou  que  todas  as  Leis  
relacionadas à Saúde do Município de Santos deveriam ser pelo Conselho de Saúde antes de 
ir para aprovação na Câmara Municipal, falou também que enquanto às empresas lucram a 
população morre, Marcos Calvo fala que a Secretaria de Saúde está a disposição para a 
discussão das O.Ss., fazendo uma discussão ampla e madura sobre o assunto e diz que 
concorda com a matéria ter sido de muita infelicidade da forma em que foi colocada, e que 
acredita a publicação da mesma por falta de conhecimento de quem a fez, Rivaldo pede para 
que o Conselho solicite à Secretaria seus planos de metas para contratação das O.Ss, caso 
haja, após ampla discussão sobre o assunto decidiu-se fazer uma Audiência Publica chama 
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pelo CMSS e que se faça uma carta de repúdio ao Secretário de Gestão pela sua fala na 
pulicação, o que foi aprovado com um voto contra do sr. Marcos Calvo, continuando sobre  
assuntos gerais, Carlos Solano  informa que o NAPS IV está sem farmacêutico a mais de 3 
meses e que o NAPS II também não tem farmaceutico desde 2013, informa também a falta de 
material  nas oficinas terapêuticas e a falta  do medicamento do seu filho,  foi  questionado 
quando será a inauguração da SERFIS da Zona Noroeste, a secretaria informou que está em 
fase de acabamento e que logo informará ao conselho a data de inauguração, e que a mesma 
atrasou  devido  ao  roubo  frequentes  que  tem ocorrido  nos  materiais  de  reforma,  Marsan 
informa que desde novembro de 2013 escuta que o SERFIS será inaugurado e até agora 
nada, pede uma posição mais correta, Márcio diz que encaminhará ao Conselho para que se  
faça uma reunião conjunta entre o Conselho Tutelar, CMSS e Secretaria de Saúde para tomar 
algumas posições sobre locais de isolamento de pacientes acometidos de Tuberculose, nada 
mais tendo à ser discutido Luiz encerra a reunião às 21:05 hora e eu Marsan Besser Diniz da 
Silva lavro a presente ata.
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