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Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.
Município em Gestão Plena do SUS.

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Fevereiro  de  2015.  Realizada  no  dia 
24/02/2015, 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 19   de fevereiro de   2015 e divulgada através do site 
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de janeiro de 2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apresentação do Relatório da Comissão Saúde Mental;
6) Apresentação,  discussão e deliberação da Habilitação dos novos serviços da 
Saude Mental (CAPS Infantil e outros);
7) Assuntos Gerais referentes à saude do Município de Santos;
As 18:50 horas o Sr. Luiz, presidente do CMSS agradece a presença de todos e que com o 
“quórum”  regimental  inicia  a  presente  reunião,  primeiramente  justifica   ausência   dos 
conselheiros  José  Luiz  Negrinho,  Terezinha  Galdelman,  Maria  Cecília  Pacheco  Moreal  e 
pergunta se todos receberam a Ata da Plenária do mês de janeiro e se alguém tem alguma 
correção a fazer, Silas informa que a alteração solicitada na linha 28 refere-se realmente ao 
pombo e não ao mosquito da dengue conforme informado pelo Roberto , nada mais tendo à 
corrigir, a Ata é aprovada por unanimidade; 2) INFORMES DO CMSS, o Roberto informa que 
estarão sendo pautados para o mês de março as renovações dos convênios da Casa da 
Esperança, Comunidade Terapeutica Renascer e Sol, além das contas da Saúde referente ao 
3º quadrimestre de 2014 e que também que estará encaminhando para os conselheiros a 
proposta do nôvo Regimento Interno do CMSS para que os mesmo seja lido e analizado 
antes de coloca-lo em pauta de deliberação; 3) INFORMES DA SMS;   o Secretário de Saude 
Dr. Marcos Calvo fala sobre a construção da nova Policlinica da Areia Branca, sobre o Museo 
da Dengue, que está aberto às visitas e gostaria que todos os conselheiros que não foram 
ainda fizesse uma visita,  aproveita em ratificar seu pedido de que todos devem ainda se 
prevenir contra o mosquito, que esse ano já foram confirmados 15 casos de dengue e que 
apesar dessa falsa tranquilidade todos devem se prevenir, posterioemente passa a palavra 
para o Coordenador da ONG “TELLUS”, que fala sobre a parceria entre ela e a PMS para a  
redução  da  Mortalidade  Infantil  no  Município,  tendo  inclusive  mostrado  as  estatisticas  e 
programa de trabalho para essa redução, o que foi aprovado por todos os conselheiros:  4) 
INFORMES  DAS  COMISSÕES  TEMÁTICAS;  Roberto  informa  que  todas  as  Comissões 
estão  debruçadas  para  fazer  seu  cronograma  de  trabalho  para  o  ano  de  2015  5) 
APRESENTAÇÃO  DO  RELATÓRIO  DA  COMISSÃO  DE  SAÚDE  MENTAL; Rosana 
apresenta os trabalhos em data show e conforme a apresentação os componentes Aurélia 
Rosana,  Roberto  e  Carlos  Solano  vão  fazendo  comentários  sobre  a  mesma,  em alguns 
pontos mais importantes a Rosana mostra seu aborrecimento quando fala do Projeto do “Lixo 
Limpo”, pois era um programa de Geração de Rendas exclusivo para os pacientes da Saúde 
Mental e hoje encontra-se nas mãos de outras Secretarias que usam as vagas como querem,  
sobrando para os pacientes da Saúde Mental apenas 30% dessas vagas, Carlos ratifica as 
palavras da Rosana e diz que esse programa foi criado há anos atrás em Plenária do CMSS 
e pede que o mesmo retorne às suas origens, após um longo tempo da apresentação do 
Relatório que contém apresentação dos trabalhos, Decretos e Portarias que dão as diretrizes 
de como se deve ser feito esses trabalhos. Descrição de cada uma das 12 (doze) unidades 
visitadas,  Equipes  de  trabalho,  arangência  territorial,  instituições  parceiras/integradas, 
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perspectivas e desafios, dispositivo de formação e intervenção, sendo que cada conselheiro 
recebeu um caderno com toda a descrição apresentada em data show, a apresentação é 
aplaudida e parabenizada e o Luiz abre inscrição para 5 (cinco) conselheiros que tenham 
algo  a  relatar  sobre  os  trabalhos,  inicialmente  Roberto  parabenizou  a  Comissão  pelo 
maravilhoso trabalho e diz que a saude mental é realmente um setor muito difícil de trabalhar 
e que como foi dito pela Aurélia, os trabalhadores que hoje participam desses trabalhos são 
realmente pessoas iluminadas e comprometidas com o que fazem, parabeniza a SMS pela 
composição desses funcionários e diz que espera que a Secretaria continue trabalhando para 
que os mesmos tenham extrutura de trabalho, pois nada pode ser feito pela equipe se a 
mesma não tiver total extrutura para trabalhar, e que a Saúde Mental ainda continua sendo 
um desafio para a SMS, Silas ratifica as palavras do Roberto e pede que as Comissões 
trabalhem em sintonia, em suas palavras ele diz notar que o maior desafio da Saúde Mental é  
ter equipamentos mais extruturados, pois quem passa pelos NAPS vê apenas uma unidade 
deteriorada,  Marcos  Calvo  parabeniza  a  Comissão  pelo  excelente  trabalho  e  relata  que 
realmente é preciso aumentar as equipes e capacita-los que encontra-se em análise, estudos 
a melhoria de todos os NAPS, pede que haja maior contato entre a equipe de Saúde Mental  
da  SMS  com  a  Comissão,  Roberto  lembra  ao  Secretário  que  isso  já  é  feito  pois  a 
Coordenadora  de  Saúde  Mental  é  componente  da  Comissão,  João  Carlos  faz  alguns 
questionamentos que é respondido pela Comissão, após mais alguns comentários é dado por 
encerrado esse ponto de pauta e aprovado e plaudido por todos os conselheiros, antes de 
passar para o próximo ponto de Pauta pede para que seja lida em Plenária uma carta escrita 
pelo seu filho e que tem o seguinte conteudo “SAUDAÇÕES DE GUILHERME ALEJANDRO 
E OS PACIENTES, DOENTES E EX DEPENDENTES, MERECEM ESTAR NO MERCADO 
DE TRABALHO RECEBENDO BONS SALÁRIOS E RECEBEREM CESTAS BÁSICAS PARA 
ALIMENTAR  SUAS  FAMILIAS  POIS  DEVEM  SE  TORNAR  DA  CLASSE 
TRABALHADORA....COMUNIDADE  TERAPEUTICA:  DEVE  SER  POR  LIVRE  LIVRE  E 
EXPONTÂNEA VONTADE,  SEMPRE  RESPEITANDO  A VONTADE  SE  QUER  OU  NÃO 
QUER TRABALHAR COM INCENTIVO AOS EMPREGOS E ALMENTAR OS SALÁRIOS 
DOS DOENTES E ADICTOS PORQUE SEMPRE GANHAM POUCO E TALVEZ AGORA ATÉ 
MAIS QUE ISSO”; 6) APRESENTAÇÃO DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
DOS  NOVOS  SERVIÇOS  DA  SAÚDE  MENTAL  (CAPS  INFANTIL  E  OUTROS);  O 
Secretários passa a palavra para a Dra.  Sandra Chioro que faz uma explanação desses 
novos serviços como o “CAPS I” e “CAPS ADIJ”, informando que a criação das 2 (duas novas 
unidades de atendimento do “CAPS I” e 1 (uma) do CAPS ADIJ”, não extinguirão os serviços 
prestados pelo “TÔ LIGADO” que atenderá apenas ALCOOL/DROGAS, enquando o “CAPS I” 
atenderão os adolescentes com disturbios mentais, e enuanto os nôvos serviços não forem 
habilitados essas unidades continuarão com seus atendimentos normais,  informa também 
que  alguns  nem  novos  são,  mas  tiveram  seus  nomes  alterados  para  que  estejam  de 
conformidade com as exigências feitas pelo Ministério da Saúde, fala sobre o SVC e outros 
que dependem da aprovação dos CMSS, após a presentação e manifesto e questionamento 
da  plenária  sr  Luiz  coloca  em  votação  e  o  mesmo  é  aprovado  por  unanimidade; 
7)ASSUNTOS GERAIS REFERENTE À SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTOS; Silas pede 
que  o  Conselho  faça  um ofício  de  Repudio  ao  DRS-IV,  pois  um usuário  necessitou  de 
medicamento de alto custo e foi negado pelo mesmo e que está entregando a denuncia por 
escrito  para  que  seja  anexada  à  Ata;  Calazans  (Direitos  Humanos)  explanou  sobre  seu 
projeto  para  fazer  parceria  com o poder  Público  e  que já  encaminhou o  mesmo para  a  
SEDUC e vai encaminhar para o CMSS e SMS e tem certeza que será um ganho muito 
grande  para  o  Município  se  o  mesmo  for  implantado;  Rosana  informa  sobre  o  notícia 
divulgada pelo Jornal “A TRIBUNA” sobre um problema ocorrido com sua filha quando do 
atendimento na Santa Casa e como conselheira não poderia ter deixado que isso passasse 
em  branco,  pois  lutou  pelos  seus  direitos  que  em  momento  algum  foi  respeitado  pelo 
profissional  condenado  no  mesmo processo,  Wlamir  parabenizou  a  Comissão  de  Saúde 
Mental  pelo  seu  relatório,  Solano  reclama  que  levou  seu  filho  para  ser  atendido  pelo 
endócrino e o mesmo se negou atende-lo encaminhando-o ao Psiquiatra, Marcelo disse que 
o CMSS aprovando o item 6 da pauta acabou de ir  contra às propostas da Conferência  
Municipal, pois na sua opinião haverá diminuição da Rede da Saúde Mental e que a mesma 
vai misturar crianças e adolescentes, como é o caso do “TÔ LIGADO” que vai  deixar de 
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atender para dar espaço ao SVC, que a Secretaria não escuta os trabalhadores e o Conselho 
não escuta os usuários, isso na sua opinião,  diz  que a Comissão de Saúde Mental  não 
colocou isso em seu relatório, que a rede está sucateada e os conselheiros não discutem 
isso, Marsan questiona mais uma vez sobre os serviços de Fisioterapia da Zona Noroeste,  
pois a cada dia o prazo de inauguração se estende e quem paga essa conta são os usuários  
da ZN (deficientes, pessoal com mal de Alzeimer, parckinso, entre outros) que tem que se 
locomover até a SERFIS da Conselheiro Nébias, mesmo com todas essas dificuldades e que 
a mais de um ano vem cobrando providências que nunca são tomadas, Pastorello responde 
que no prazo de 3 meses esse serviço será implantado, Idreno explanou sobre as Palestras 
sobre  a  mulher  no  mercado  de  trabalho  e  aleitamento  materno  que  é  um dos  grandes 
problemas da mulher trabalhadora e essa palestra será dada por uma ONG, nada mais tendo 
a ser apresentado o Luiz às 21:45 horas encerra os trabalhos e eu Marsan Beser Diniz da 
Silva lavro a presente Ata.
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