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“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 abril de 2015. Realizada no dia 28/04/2015,  
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  abril  de    2015  e  divulgada  através  do  site  
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de março de 2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  Renovação  da  Contratualização  da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos (Processo 111.809/2011-83);
6) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação do convênio entre a PMS X 
AFIP (Processo nº 91.805/2010-45);
7) Apreciação, discussão e deliberação do Relatório Trimestral de Cumprimento de 
Objetivos (Farmácia Popular) referente ao 4º Trimestre de 2014;
8) Assuntos Gerais referente à Saúde do Município de Santos;

As 18:37 horas o Luiz, presidente do CMSS agradece a presença de todos e que com o 
“quórum” regimental inicia a presente reunião, perguntando se todos receberam a Ata e após 
confirmação pergunta se alguém tem alguma correção a fazer.  Carlos Solano pede correção 
na  linha  37,  onde  se  lê:  GUILHERME,  leia-se:  GUILLERMO e  na  linha  94,  onde  se  lê:  
Conselho,  leia-se:  Comunidades,  Silas pede que seja corrigido na linha 127,  onde se lê:  
Contenedor, leia-se: Contentor, e com essas correções a Ata é aprovada por unanimidade; 2) 
INFORMES DO CMSS, Roberto informa ter recebido a justificativa de falta dos conselheiros 
Arnaldo Garcia e Hélio Cesário Cardoso por motivos de enfermidade, informa que a Audiência 
Publica  que  seria  realizada  no  dia  29/04/2015  na  Câmara  Municipal,  tendo  como  tema 
“PANORAMA GERAL DA SAÚDE  NO  MUNICÍPIO  DE  SANTOS”,  foi  cancelada,  informa 
também que está prevista para o dia 30.05.2015 das 08:00 às 12:00 horas, no Sindicato da 
Construção  Civil  a  “PLENÁRIA  PARA  DELIBERAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  DE  NIVEIS 
REGIONAL, ESTADUAL E FEDERAL E ESCOLHA DOS DELEGADOS”, como preparatória 
para a “15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE” que será realizada no mês de Novembro 
em Brasília, Mary pede a palavra e pergunta o porque não será feira a Conferência Municipal 
de Saúde em vez da Plenária, Roberto responde que o Conselho autorizou que essa Plenária 
fosse realizada de conformidade com a Resolução do próprio CES, Marcos pede a palavra e  
diz que essa informação saiu em março, devendo os Conselhos fazerem essa preparatório 
até o dia 31.05.201, e seria impossível organizar e realizar uma Conferência do Nível que 
sempre  foram  realizadas  em  Santos,  Roberto  que  um  dos  motivos  do  CES  e  CNS 
entenderem dessa forma foi  uma luta do CMSS em 2011, tornando-se referência para os 
Conselhos  que  tem  seu  mandado  ainda  na  metade,  podendo  assim  decidir  sobre  sua 
Conferência,  Marsan falou que dessa forma o CMSS poderá fazer a  sua Conferência da 
forma correta, com dois dias de duração e 45 dias de prés conferência como sempre foi feita,  
Silas pede a palavra e diz que os Conselheiros foram taxados de irresponsáveis devido à 
matéria no Diário do Litoral quando da publicação de uma reportagem dada pelo Luiz, e pede 
que haja explicação do mesmo,  as palavras foram ratificadas pelo Rivaldo, Luiz respondeu 
que não leu a entrevista, mas gravou tudo que foi falado com a repórter e que se foi publicado 
alguma coisa que êle não falou irá abrir um processo contra a repórter e o Jornal, informa 
também que deu a reportagem como um cidadão e em momento algum falou pelo Conselho 
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em Geral, Dalve diz que o importante é o tratamento que está sendo dado ao usuário da 
Saúde, esse é o trabalho do CMSS, lutar pelo bom atendimento, Mary diz que o trabalhador é 
contra a Parceria Público Privada, uma informação individual dela, Rivaldo lembrou que pediu 
uma maior  discussão sobre  esse assunto,  Roberto  informa que até o presente  momento 
nenhuma informação foi repassada ao CMSS sobre parceria público Privada, e que se a PMS 
quiser inaugurar a UPA Central, ela terá que administrar com recursos e funcionários próprios,  
até que seja criada a Comissão de escolha para parcerias Público Privada, pois nem isso 
ainda o Prefeito publicou oficialmente, e que após a criação da mesma as discussões sobre o 
assunto serão diferentes, Mary informa que a pessoa escolhida para representar o CMSS 
nessa comissão, o Roberto é a favor da terceirização, Roberto responde que em nenhum 
momento emitiu sua opinião sobre o assunto, nem pessoal, nem coletivo e que a acusação da 
conselheira é totalmente leviana, Wlamir se dispões à ajudar a Comissão de Saúde Mental 
com  sua  experiência  no  setor,  e  entrega  para  o  CMSS  o  ofício  emitido  quando  era 
coordenador do SENAT ao COMAD apresentando todo seu trabalho e fornecendo dados de 
extrema importância para o bom andamento do serviço e um relatório com todo trabalho feito  
por êle durante sua vida de funcionário Público e por fim relatório das suas atividades no 
NAPS  II,  Roberto  verá  a  possibilidade  de  “escanear”  esses  documentos  e  mandar  via 
eletronica para os conselheiros ; 3) INFORMES DA SMS; Marcos Calvo (secretário de saúde) 
parabeniza o retorno da “FUNDACENTRO” para a cidade de Santos, pois o mesmo vem 
realizando excelentes serviços que vem de ajuda à “saúde do trabalhador”, com palestras 
diversas, informa sobre a capacitação e treinamento aos funcionários da saúde referente à 
Tuberculose,  referente à dengue informa que a cidade entrou em nível  de epidemia,  que 
realmente  houve  1(um)  óbito  de  um  adulto,  mas  que  a  reportagem dada  pelo  jornal  “A 
TRIBUNA”  passou  uma  informação  exagerada,  parabenizou  toda  equipe  medica,  pela 
atuação quando do incêndio da ULTRAGARGO, Marsan pergunta sobre a reportagem que 
informa que a ortopedia da “Beneficiência Portuguêsa” d parou de atender, e como fica os 
atendimentos do SUS perante esse fato,  Marcos responde que o Município não tem sua 
ortopedia  atendida  pela  “BENE”,  e  que  esse  é  um  assunto  interno  do  Hospital  com  os 
médicos :  4) INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS;  “ELEIÇÃO DOS CONSELHOS 
LOCAIS”, João Carlos informa que a Comissão tem feito aos poucos as eleições e que tem 
tido  um  excelente  retorno  dos  Munícipes,  todas  as  eleições  são  publicadas  em  D.O.,  a 
comissão irá se reunir para agendar as próximas eleições, “COMISSÃO DE SAÚDE MENTAL” 
Aurélia  e  Rosana  informa  que  agora  estão  discutindo  o  problema  da  “USINA DO  LIXO 
LIMPO”, já tendo prevista uma reunião com o promotor do Meio Ambiente para que tomem as  
novas providências, “POLÍTICA DE SAÚDE”, Roberto informa que os processos analisados 
nesse mês encontra-se pautados para discussão, Marsan lembra que foi aprovado a criação 
da Saúde Funcional e pede que o CMSS agende uma reunião com a SMS para discussão da 
mesma, “FISCALIZAÇÃO” João Carlos informa que farão novas fiscalizações esse mês, Silas 
solicita ao Secretário de Saúde que possa agendar uma visita à UPA/CENTRAL e “hospital 
dos  estivadores”,  FICOU ACORDADO QUE SERÁ MARCADA ESSA DATA,  FINANÇAS”, 
José Ivo  informa que um dos processos analisados encontra-se  em pauta  e que para  o 
próximo  mês  estarão  analisando  o  1º  Trimestre  da  Farmácia  Popular,  “COMISSÃO  DE 
CAPACITAÇÃO”, João Carlos informa que não será  realizado no primeiro semestre por não 
haver agenda para o mesmo devido à Plenária a ser realizada em maio,  “COMISSÃO DA 
SAÚDE DO TRABALHADOR” Idreno deu informes sobre  o  evento  realizado na parte  da 
manhã  na  FUNDACENTRO  5)Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  Renovação  da 
Contratualização da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos (Processo 
111.809/2011-83;  O representante da Santa Casa Dr. Jorge Tadeu, dá uma breve explanação 
do que vem a ser a contratualização, sendo que 68% dos atendimentos são SUS e 32% de 
conveniados  e  que  atende  pelo  PPA,  Trauma,  pediatria,  oftalmologia,  otorrino,  todas  as 
especialidades cirúrgicas e clinicas e urgência e emergência, destaca os diretores Míriam, 
Edgar, Fernando e ele mesmo, informa o número de 3.000 (três mil) cirurgias/mês, porém o 
potencial  é  de  15.000 (quinze mil)  mês,  diz  que em momento  algum a Santa  Casa tem 
intenção  de  fechar  as  portas  para  a  população,  Márcio  questiona  sobre  os  setores 
terceirizados pela Santa Casa e dá como exemplo o “Home Care”, Jorge Tadeu responde que 
essa terceirização é apenas para os conveniados do Plano de Saúde Santa Casa e que o 
índice de quantidade não caiu, segundo os pacientes, Silas pergunta se o dinheiro do BNDES 
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não vier a Santa Casa corre o risco de fechar, Jorge Tadeu respondeu que sim, que a Santa 
Casa tem que receber o dinheiro e restaurar o modo operacional, Roberto fala que alguns 
conselheiros estiveram presentes na reunião com a Santa Casa onde o CMSS solicita que 
sejam aumentadas algumas agendas como colonoscopia e endoscopia, o que foi aceito pela  
Santa Casa e aguardamos esse aumento, após mais alguns questionamentos Luiz coloca em 
votação  e  é  aprovado  por  unanimidade  ; 6)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da 
Renovação  do  convênio  entre  a  PMS X  AFIP  (Processo  nº  91.805/2010-45);  Após  a 
presentação do processo, os conselheiros fizeram alguns questionamentos sobre o mesmo,  
depois de respondidas as perguntas, Luiz lê o relatório da Comissão de Politicas de Saúde, 
que  nada  à  opôr  quanto  a  aprovação  da  mesma  e  é  aprovado  por  unanimidade;  7) 
Apreciação,  discussão  e  deliberação  do  Relatório  Trimestral  de  Cumprimento  de 
Objetivos  (Farmácia  Popular)  referente  ao  4º  Trimestre  de  2014.  É  apresentado  aos 
senhores conselheiros todo o trabalho que é feito pela Farmácia Popular, e após algumas 
questionamentos e informações, Luiz apresenta o Relatório da Comissão de Finanças que 
nada tem a opôr quanto à aprovação do mesmo e é aprovado por unanimidade; 8)Assuntos 
Gerais referente à Saúde do Município de Santos; Marta de uma forma muita tranquila e 
coerente pede ajuda à UTI Neo Natal da Zona Noroeste, pois existe uma enorme falta de  
estrutura para que a mesma funcione de acordo, e diz que existe um processo de compras 
para esses materiais aberto em 28/08/2014 e que pelo andamento do mesmo não consegue 
entender o porque esse processo ficou parado do dia 17/10/2014 até 06/02/2015 no DEAFIN, 
Roberto se propõe a acompanhar o andamento do mesmo, Silas informa ao Secretário de 
Saúde que essa falha de falta de equipamentos foi apontada pela Comissão de Fiscalização à 
quase dois anos e esse relatório foi entregue ao Secretário, pede providência imediatas antes 
que aconteça o pior, diante dessas declarações entende-se o porque a cidade tem um dos 
maiores  índices de “Mortalidade Infantil”  da  região,  Silas  pede que todos os  funcionários 
tenham a posição da Sra Marta, denunciando as falhas, essas palavras são ratificadas pelo 
Roberto, Denise e Ângela da ONG “Causa Animal” apresenta a ONG para o conselho, dado 
uma breve explicação do que fazem e posteriormente faz um apelo ao secretário que estejam 
disponíveis na rede pública os medicamentos para esses animais, por ser um assunto que 
requer uma grande discussão, Roberto solicita que o CMSS faça uma reunião entre o CMSS, 
ONG e Secretaria, Silas informa do perigo que as lixeiras de “cimento” fixas proporcionam na 
época da dengue, pois as mesmas acolhem lixo que ficam por dias e expostas à chuva e sol , 
informa que quando falou sobre o “Ebóla” no ano passado poucas pessoas deram ouvidos à 
isso e esse mês o Ministério Público está questionando o Município referente a essa doença,  
Leonor convida a todos para participarem do “DIA MUNDIAL DE COMBATE À HEPATITE C”,  
à ser realizado no dia 19 de maio de 2015 às 08:30 horas no auditório do “SINDIPETRO”, 
Rosana questiona a SMS sobre o Hospital dos Estivadores e após respondido diz aguardar a  
visita que será agendada pela Secretaria com o conselheiros, Marsan mais uma vez, como 
faz à um ano e meio espera uma resposta definitiva da Secretaria quanto à inauguração do 
SERFIS/ZN, Pastorello informa que estava aguardando o sinal positivo do “ROTARY” para 
compra dos materiais faltantes e que já tem o mesmo, Marssan diz que pela forma que foi  
respondido deverá esperar mais 3 meses como sempre lhe é passado pela SMS; Márcio 
informa que como Conselheiro Tutelar deve pedir que o CMSS e SMS orne ao atendimento 
de “PSICOTERAPIA”, pois o mesmo deixou de existir à anos em Santos, nada mais tendo à 
ser discutido Luiz encerra a reunião às 21:45 horas e eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a 
presente ata.    
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