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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  Agosto  de  2015.  Realizada  no  dia 
25/08/2015, 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 agosto de    2015 e divulgada através do site 
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de Julho de 2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a PMS X 
Associação Equoterapia (Processo nº 52.243/2004-49);
6) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a SMS X 
Associação  Projeto  Respeitar  para  atendimento  de  usuários  de  Álcool  e  Drogas 
(Processo nº 046.169/2009-18);
7) Apreciação, discussão e deliberação do Relatório Trimestral dos cumprimentos e 
objetivos da Farmácia Popular do Brasil referente aos períodos de Abril / Maio / Junho;
8) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 18:50 horas,  Roberto,  vice-presidente do CMSS dá as boas vindas à todos e com o 
quórum regimental, inicia a presente reunião e pergunta se todos receberam a Ata de Julho-
2015 e após confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer, o Edilson solicita 
correções nas linhas 41: onde se lê: houve, leia-se: ouve, e na linha 43, onde se lê: tendo que 
ir de muleta e prótese de ônibus, leia-se: tendo que ir de muleta e prótese, de ônibus, não 
tendo mais nenhuma alteração solicitada a mesma é colocada em votação e aprovada por 
unanimidade;  2)INFORMES DO CMSS,  Roberto informa sobre a campanha do CRF com 
aferição  de  pressão  arterial  e  glicemia  na  atenção farmacêutica  que ocorrerá  no sábado 
12.09.15 das 9:00 às 13:00 horas no  Largo da Coroação (Avenida Bartolomeu de Gusmão 
com a Avenida Conselheiro Nébias - Boqueirão em Santos, Roberto informou que na reunião 
da Comissão de Fiscalização das Implantações das OS's o conselho foi  contemplado em 
todas as suas exigências como por exemplo a contratação de funcionários que somente será 
feita por Processo de Seletivo, também que o custo mensal da UPA/CENTRAL será inferior ao 
do PS Central,  disse também que a proposta de Minuta de Convênio está pronta e será 
apresentada à  Fundação ABC vai analise e concordância, Roberto informou que a Comissão 
de Fiscalização para a Implantação das OS's precisa de um suplente do CMSS , Silas e João 
Carlos  indicaram o Idreno,  Roberto  pergunta  ao Idreno se ele  aceita,  ele  disse  que sim, 
Roberto  pergunta  se  mais  alguém  se  candidata,  como  ninguém  se  manifestou,  Roberto 
colocou em votação e o nome do Idreno é aprovado por unanimidade o conselheiro Idreno, 
Roberto  disse  que  PS  central  atende  em  média  380  pessoas  por  dia  e  que  UPA será  
conveniada  pra  atender  até  600  pessoas/dia,  Roberto  informou  que  vai  se  esforçar  pra 
colocar menos pautas na plenária de setembro para que possa pautar o incidente ocorrido no 
PS Central tão aguardada pelos conselheiros, disse também que a comissão de fiscalização 
ira  analisar  e  colher  as  informações  do  caso  das  mortes  na  UTI  e  trazer  para  próxima 
plenária, conselheiro Silas disse que a secretaria está devendo explicações aos conselheiros 
sobre o Óbito no PS da ZN, Roberto informou sobre Curso de Libras itinerante com carro  
móvel,  Roberto  disse  que  o  conselho  vai  pegar  firme  na  proposta  que  foi  aprovada nas 
Conferências Regional e Estadual, sobre a Ouvidoria do SUS, Silas disse que a reivindicação 
dos conselheiros e da população é de que a Ouvidoria fique dentro do Conselho de Saúde ao 
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invés de ficar dentro da Ouvidoria Geral do Município; 3)INFORMES DA SMS: O Secretário 
Marcos Calvo disse que a secretaria precisa realmente aprimorar a ouvidoria do SUS, pois 
não tem a estrutura apropriada, o Secretário disse que a UTI do PS Central está interditada 
para  reparos  e  desinfecção  terminal  e  que  não  há  prazo  estabelecido  para  retorno  das 
atividades e que está fazendo melhorias na UTI que ainda tem 5 (cinco) pacientes internados  
que estão aguardando o resultado das culturas colhidas para saber se adquiriram a “super 
bactéria”  e que a Comissão de Sindicância está colhendo todos os dados que serão trazidas 
na próxima Plenária do CMSS , Dr. Marcos informa também que já está em funcionamento 
3(três)  salas  novas  para  gestantes  “pré  parto  individual”   com  acompanhante  e  maca 
automática, possibilitando partos diversificados, informa que está em andamento o Projeto de 
Lei de gratificação para ampliar a equipe de saúde da família, outro projeto em andamento é o 
cargo de agente comunitário que deverão ser Municipalizados, Roberto disse que é bom que 
se haja uma ampla discussão sobre este assunto, pois de forma alguma podemos perder a 
mão de obra especializadas que os nossos Agentes Comunitários adquiriram durante anos, 
Marcos informa também que começou a reforma da futura instalação provisória do PS da 
Zona Leste, para então poder começar a construção da UPA/ZL, informou também que já  
começou a parceria com a empresa que irá informatizar toda a rede de saúde de Santos/SUS 
e que todo mês de agosto estará acontecendo a Campanha de Amamentação, conselheiro 
Anselmo  perguntou  ao  Secretario  se  a  notícia  divulgada  no  jornal  “A  Tribuna”  do  dia 
23.08.2015  que  UTI  do  PS  central  retornaria  na  segunda  feira  (24.08.2015),o  Secretario 
respondeu que não, jornal se equivocou, e que não há data de retorno, Pastorello disse que o 
10º  aniversário  do  SECRESA terá  várias  oficinas  ocupacionais  para  a  população  e  com 
equipe multiprofissional  (fono, otorrino, etc),  palestras sobre audição nos dias 02 e 03 de 
setembro, Silas disse estranhou que o Secretário tenha dito ao Jornal Diário do Litoral que 
desconhecia  as  denúncias  da  Comissão  de  Fiscalização  do  CMSS,  pois  todas  foram 
entregues nas plenárias do conselho ao secretário (como por exemplo cupim nos móveis do  
SERFIS, paciente tomando banho com soro fisiológico, camas velhas com perigo de queda 
do paciente, obras mal elaboradas das policlínicas e que deveria ir pra cadeia o responsável)  
que está cansado da lentidão no retorno das denuncias e que a comissão do CMSS tem que 
se desfazer pois não é respeitada pelo Secretário, e que irá mais uma vez encaminhar o 
relatório da Comissão de Fiscalização do Hospital Beneficência Portuguesa e Hospital Ana 
Costa, secretario respondeu que o Jornal se equivocou e que a saúde está longe de estar 
perfeita, porém tiveram melhorias, Solano solicita que os equipamentos de saúde tenham um 
mínimo  de  caixa  próprio,  para  que  se  possa  resolver  os  problemas  de  menor  valor.  
4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS:  Comissão  de  Política  de  Saúde,  Marsan 
lembrou sobre a vinda do dr Eduardo Santana que explanou sobre Saúde Funcional e CIF, e  
informou que o Roberto ligou para ele dizendo que alunos da Unifesp da Saúde Funcional  
estiveram visitando o Conselho de Saúde, Marsan atesta que acessibilidade é lei e deve ser 
cumprida, Roberto completa informando que a Lei de Acessibilidade é o DL 5296/2004 e NBR 
9050/2004 e como coordenador da Comissão Roberto de Moura informa que os processos 
analisados pela Comissão estão em pauta para discussão, informa também que a Comissão 
de Eleição dos Conselho Locais realizou mais quatro eleições e que depois de terminarem as 
próximas quatro eleições em setembro, será realizado uma solenidade de posse solicitando a 
presença do Prefeito,  SMS e CMSS, Representante da comissão do CAPS 3 praia fez a 
leitura e entregou ao conselho um abaixo assinado sobre questões de funcionamento do 
CAPS 3 praia, (sem funcionário na copa, sem refeição, pacientes tem que sair do local para 
se alimentar e não retornam, vale transporte foi burocratizado, pacientes sem transporte, ligou 
pra ouvidoria recebeu 2 protocolos faz 10 dias, ouvidoria respondeu que repassou á outros 
órgãos  competentes,  pede  ajuda  ao  CMSS  e  explicações  ao  secretário),o  Secretario 
respondeu  que  devido  ao  corte  de  horas  extras  trouxe  esse  problema  para  o  CAPS3, 
Pastorello respondeu que não teve corte dos passes, Roberto disse que vai fazer um ofício 
para a Secretaria enviando o abaixo assinado com as reivindicações dos pacientes, Wlamir 
disse que existe um formulário novo muito  criterioso ao anterior  para os pacientes terem 
acesso  aos  passes,  inviabilizando  o  acesso  dos  pacientes  que  necessitam,  Leandro  do 
CAPS3  fez  uma  crítica  sobre  as  oficinas  profissionalizantes,  pois  as  atividades  são 
mecanizadas (projeto cantina, projeto terra), e duras críticas sobre o projeto lixo limpo onde os 
pacientes são submetidos a mexer com todo tipo de sujeira orgânica com o agravante do 
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CHORUME, como pode alguém submeter os PACIENTES da SAÚDE MENTAL em um local 
de trabalho SUB-HUMANO, Roberto parabenizou  o Leandro e a todos os representantes da 
comissão do CAPS 3. 5) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do Convênio 
entre a PMS X Associação EQUOTERAPIA (Processo no 52.243/2004-49); Comissão de 
Política de Saúde esteve na entidade colhendo informações dos funcionários e pacientes que 
utilizam os serviços prestados pela entidade e não tem nada a se opor, representante da 
entidade foi convidada pela comissão e explanou aos conselheiros na plenária sobre seus 
atendimentos, conselheiros tiraram suas dúvidas, e após todos os questionamentos serem 
devidamente  respondidos,  Roberto  coloca  o  mesmo  em  votação  e  é  aprovado  por 
unanimidade.  6) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a 
SMS X Associação Projeto Respeitar para atendimento de usuários de Álcool e Drogas 
(Processo  no  046.169/2009-18);  Roberto  e  João  Carlos  fizeram  a  visita  à  entidade,  e 
disseram que conversaram com os usuários e todos lá estavam satisfeitos, a casa muito bem 
tratada e limpa, com vários tipos de laser, sendo que a Comissão emitiu parecer favorável à 
renovação  da  mesma,  após  respondidos  todos  os  questionamentos,  Roberto  coloca  em 
votação  e  é  aprovado  por  unanimidade. 7)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  do 
Relatório  Trimestral  dos  cumprimentos  e  objetivos  da  Farmácia  Popular  do  Brasil 
referente aos períodos de Abril  /  Maio /  Junho;  Roberto  informou que a comissão de 
finanças questionou sobre o aumento do aluguel, o que foi devidamente respondido pela área 
de finanças da Secretaria de Saúde, sendo que a Comissão emitiu parecer nada tendo à opôr  
quanto  a  aprovação  do  mesmo  e  após  todos  os  questionamentos  respondidos,  Roberto 
colocou em votação, aprovado por unanimidade.  8) ASSUNTOS GERAIS REFERENTES À 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS:  João Carlos falou sobre a visita de fiscalização na 
Beneficência Portuguesa, emitindo relatório, onde consta falta de azulejos, umidade no setor 
de nutrição da cozinha entre outras coisas e no Hospital Ana Costa foi verificado baratas no  
corredor, falta de cadeira de rodas para os pacientes, decidiu-se então encaminhar por ofício  
pra Vigilância Sanitária o relatório assim que for enviado para o CMSS, Wlamir exaltou e 
parabenizou a presença dos pacientes dos CAPS na plenária pois Conselho de Saúde sem 
usuário não é Conselho de Saúde, entregou seu endereço eletrônico à mesa apara que possa 
receber os informes pois não tem recebido email, reclamou que a SENUTRI padronizou a 
alimentação  e  não  levou  em  consideração  os  pacientes  da  Saúde  Mental,  solicitou  ao 
conselho reunião com a SENUTRI para discutir  os problemas da alimentação nos NAPS, 
questionou o Pastorello sobre a crítica aos funcionários da Secretaria que participam das 
reuniões do Conselho, Solano questionou o Projeto  “TÔ LIGADO”, disse que está na hora de 
desburocratizar tudo que se faz no governo, pois isso emperra todo o Sistema de Saúde, e 
para se consertar uma grade, uma porta de madeira, é uma dificuldade tremenda, expondo as 
unidades à roubos e outras coisas mais, o problema dos guardas municipais nas unidades é  
outra coisa que se arrasta à anos, pediu para a Coordenadora da Saúde Mental Danielle 
tomar ciência, Marsan cobrou mais uma vez sobre a demora da inauguração do SERFIS da 
ZN,  sobre  a  compra  dos  aparelhos,  e  da  falta  do  Profissional  de  Fisioterapia  no  recém 
inaugurado Instituto da Mulher prometido pelo secretário, Roberto agradece a presença do 
presidente do SINTRASAUDE sr. Paulo Pimentel e informa que vai agendar a reunião com a  
SENUTRI e CONSELHO juntamente com o Wlamir para depois dos feriados de setembro. 
Nada mais tendo a ser discutido, Roberto encerra a plenária agradecendo a participação de 
todos às 21:18 horas, eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a presente ATA.
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