
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Estância Balneária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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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  Setembro  de  2015.  Realizada  no  dia 
29/09/2015, 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 25   de setembro de   2015 e divulgada através do site 
www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.

1)Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de Agosto de 2015;
2)Informes do CMSS;
3)Informes da SMS;
4)Informes das Comissões Temáticas;
5)Apreciação,  discussão  e  deliberação  para  prorrogação  do  prazo  de  vigência  e 
adequação dos valores de média e alta complexidade sem alteração do valor vigente de 
contratualização da Sociedade Portuguesa de Beneficência – Hospital Santo Antônio 
(Processo nº 29.827/2013-20);
6)Escolha  e  Eleição  dos  componentes  da  Comissão  Organizadora  da  Conferência 
Municipal de Saúde de Santos;
7)Explanação da SMS sobre óbitos ocorridos no Pronto Socorro Central;
8)Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 18:50 horas,  Luíz,  presidente do CMSS dá as boas vindas à todos e com o quórum 
regimental , inicia a presente reunião, perguntando se todos receberam a Ata de Agosto de 
2015 e após confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer, Silas pede para 
melhorar  a  fala  do Presidente do SintraSaúde,  Sr.  Paulo  Pimentel  e  a  plenária  aprova o 
pedido, sendo a alteração feita na linha 155, onde se lê: Presidente do SINTRASAUDE Sr.  
Paulo Pimentel informa que vai agendar......, leia-se: Presidente do SINTRASAUDE Sr Paulo 
Pimentel,  e  informa  que  vai  agendar.......  2)INFORMES DO CONSELHO,  Roberto  da  os 
informes do CMSS, iniciando sobre a campanha do CRF do Outubro Rosa, informou que o 
conselho vai enviar um manifesto em apoio ao Ministro Arthur Chioro pois temos um excelente 
Ministro da Saúde e o que estão fazendo com ele é de se protestar, informa também sobre a 
proposta  do  vereador  Evaldo  do  programa  Consultório  na  rua,  que  será  para  Secretaria 
Municipal  de Saúde,  e  sobre  outro pedido do mesmo vereador  para  que o  SUS forneça 
remédio com pedido de receituário particular e de convênio também, para que desafogue os 
consultórios da rede SUS, Roberto informou sobre o convite da Pastoral  da AIDS para o 
Seminário de prevenção a DST e informou sobre o outro evento do Outubro Rosa da SMS em 
vários pontos da cidade dia 01.10.2015, informou que o conselho esteve na Audiência Pública 
da SMS sobre a prestação de contas, Marsan informou que dia 21.09.2015 foi o Dia Mundial  
da Pessoa com Deficiência e estima-se que um quarto da população de Santos tem alguma 
deficiência,  e  que  irá  continuar  a  articular  com a  Secretaria  de  Saúde  para  abertura  da 
Coordenadoria da Saúde Funcional e Comissão de Saúde Funcional no Conselho de saúde, 
Marsan  informa  que  a  estudante  fisioterapia  SCM  foi  baleada  no  Gonzaga  já  está  se 
recuperando,o  conselho  lamenta  o  ocorrido  e  cobra  providências  das  autoridades. 
3)INFORMES SMS,  secretário  Marcos  explanou  sobre  a  programação  do  Outubro  Rosa, 
informa sobre a semana do Idoso e sobre as 250 pulseiras distribuídas á população de Idosos 
que necessita deste recurso, os pedidos passarão por uma triagem, parabeniza a Policlínica 
do Marapé por seus 20 (vinte) anos de existência, Marsan pergunta se já tem o profissional  
fisioterapeuta  na  equipe  do  Instituto  da  mulher  conforme  acordado  na  última  plenária, 
Pastorello  disse  que  está  buscando  o  profissional  especialista,  4)INFORMES DAS 
COMISSÕES TEMÁTICAS:  Comissão  de  Política  de  Saúde  Roberto  informou  que  a 
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Comissão esteve na Beneficência em uma reunião com a diretoria de lá e que o Alvará de 
Hospital Filantropia foi concedido por 5 (cinco) anos, Comissão de Fiscalização Silas informou 
sobre a visita á Policlínica do Campo Grande onde as reformas lá feitas foram de péssima 
qualidade, piso velho e desgastado, sala da Odonto sem tomada para ar condicionado e com 
goteiras e quando chove fica cheio de umidade, sala de medicação piso velho com desnível,  
empresa que tá  fazendo a  reforma tá  sendo multada e que irá  encaminhar  ao  CMSS o 
relatório de visita para que seja encaminhado á SMS para providências urgentes e Comissão 
de Saúde da Câmara. 5) Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação do prazo 
de vigência e adequação dos valores de média e alta complexidade sem alteração do 
valor  vigente  de Contratualização da Sociedade Portuguesa Beneficência – Hospital 
Santo Antônio (Processo nº 29.827/2013-20); Comissão de Política de Saúde esteve no 
Hospital  visitando os leitos contratualizados com o SUS e depois de breve explanação e 
questionamentos informa que a Comissão de Política de Saúde não tem nada a opôr quanto |
á aprovação do mesmo, após vários questionamentos, todos respondidos, Roberto coloca em 
votação,  e é aprovado por unanimidade.  6) Explanação da SMS sobre óbitos ocorridos 
no Pronto Socorro Central;  Secretário Marcos falou sobre a denúncia dos 2 óbitos pela 
superbactéria  KPC  e  que  foi  implantada  uma  Comissão  de  Sindicância  para  apurar  as 
denúncias, composta por 2 médicos infectologistas e um advogado. No laudo da Comissão a 
causa das mortes não foram por KPC, os pacientes tinham patologias graves neurológicas e  
respiratórias com histórico de alcoolismo e usuário de droga, disse que a Secretaria está 
capacitando os funcionários em relação a controle de infecção hospitalar, disse também que o 
prédio não é o mais adequado e não foi construído para internação, estão lá por falta de  
vagas para internação, tomaram depoimento dos funcionários para melhorias e penalidades, 
Marsan perguntou qual  foi  o diagnóstico do médico da UTI e  laudo do óbito,  Dr.  Marcos 
respondeu Insuficiência Respiratória e Sequelas Neurológicas, Márcio Barbosa sugeriu mais 
segurança para evitar entrada de pessoas estranhas nos Hospitais da Região.  6) Escolha e 
Eleição  dos  Componentes  da  Comissão  Organizadora  da  Conferência  Municipal  de 
Saúde de Santos; Luíz perguntou quem se candidata para as 4 vagas de usuário, Roberto de 
Moura,  José  Ivo  dos  Santos,  Rosana  dos  Santos  Ferreira  e  João  Carlos  de  Souza  se 
candidataram e foram eleitos por unanimidade, Luíz perguntou quem se candidata para as 2  
vagas do trabalhador, Marsan Beser Diniz da Silva, Rosimeire Jesus Saraiva dos Santos e 
Wlamir Mateus Leite se candidatam, como são duas vagas para três candidatos, procedeu-se 
eleição chamando conselheiro a conselheiro para votar conforme a lista de presença e no 
final da chamada obteve-se o seguinte resultado com Rosimeire 25 votos, Marsan com 24 
votos e Wlamir com 9 votos, sendo eleitos os Srs. Rosimeire e Marsan ,.  7) ASSUNTOS 
GERAIS REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS:  Fabiana funcionária da 
pediatria do PS da ZN pede a comissão de fiscalização do conselho para ir na unidade pois 
não tem pediatra á noite toda acompanhar os pacientes internados nos 8 leitos de pediatria no 
local, o clínico é quem atende, sendo que o mesmo não foi contratado pra isso e não tem a 
especialidade  e  faz  consulta  com  colega  pelo  telefone  para  receitar  intercorrências,  UTI 
neonatal em situação precária com carência de funcionários; Silas diz que a comissão vai lá e  
que em nome do conselho entende que clínico não tem que atender pediatria, ninguém vai  
optar em levar seu filho ao clínico ao invés de levar no pediatra; Marcos Calvo diz que a 
pediatra  concursada  assinou  a  posse  e  será  direcionada  pra  lá;  Tião  da  Sociedade  de 
Melhoramentos  do José Menino cobrou do secretário  de  saúde,  a  reforma inacabada da 
policlínica, fez metade e não fez a outra metade e que a comunidade está cobrando isso 
urgentemente, informa também que os móveis do Consultório Odontológico estava na rua 
para ser apanhada pelo Cata Treco e foi pego de volta, o teto encontra-se quebrado, e a 
maioria  dos  equipamentos  coisas  sucateados,  que  o  Dentista  atendendo no  corredor,   a 
Comissão de Fiscalização do conselho se compromete à visitar o local; Flávia do NAPS 2 diz 
que o plantão era para ter 4 funcionários e estão em duas funcionárias há quase um ano,  
guarda municipal ficou apenas 20 dias e a secretaria tirou, e pela condição dos pacientes 
internados é de extrema importância que os funcionários tenham o mínimo de segurança para 
trabalhar;  Luís  morador  do  campo grande  e  representante  do  Conselho  Local  diz  que  a  
reforma da Policlínica do Campo Grande foi  entregue pela metade;  Silas parabenizou os 
conselhos locais e as participações dos usuários no conselho, falou sobre a denúncia contra a 
entidade  RESPEITAR  de  Pedro  de  Toledo  que  fez  cobrança  indevida  aos  familiares  de 
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internos na entidade, comissão de Política de Saúde vai averiguar; Marsan faz reflexão aos 
conselheiros sobre a situação dos pacientes que estão inseridos no Projeto do Lixo Limpo que 
de limpo não tem nada, segundo o relatório da comissão de saúde mental do conselho o local  
tem SHORUME, FEZES, RATOS e LIXO SUJO, Marsan lembrou a vinda do paciente da 
Saúde Mental que esteve na plenária passada pedindo ajuda aos conselheiros para tirá-los de 
la  daquele  submundo,  Marsan  diz  sentir  vergonha  da  Secretaria  de  Saúde  que  vem 
recebendo a cobrança do conselho para inauguração do SERFIS-ZN há mais de 2 anos,e que 
os  pacientes com alguma deficiência tendo que se deslocar da zona noroeste para zona leste 
todos os dias, disse que vai  levar ao ministério público e comissão de saúde da câmara,  
Marsan  informa  que  paciente  pós  cirúrgico  de  fêmur  internada  na  Santa  Casa  de  alta 
aguardando ambulância pra retornar pra casa teve que pagar 200 reais para ambulância da 
mesma fazer a remoção, Marsan enviou foto do recibo ao conselho, Comissão de Política de  
Saúde vai averiguar, Wlamir informou sobre a burocracia dos passes aos pacientes da saúde 
mental, elogiou a articulação do conselho e a SENUTRI pela volta do panelão térmico, Wlamir 
falou  da  presença  dos  conselheiros  na  audiência  pública  das  OS's  na  Câmara  onde  foi  
apresentado diversas irregularidades das OS's e os prejuízos nas cidades onde foram feito as 
terceirizações  e  sugeriu  que  essas  informações  do  sindicato  sejam  trazidas  para 
conhecimento dos  conselheiros, Silas responde que o Supremo Tribunal já julgou legal a 
entrada das OS's e que o CMSS e não podemos ser fora da Lei, temos que cumprir a Lei,  
cabe a nós fiscalizar os trabalhos das mesmas e que confia que o CMSS fará isso muito bem; 
Márcio  Barbosa explanou sobre  a  importância  da  eleição de bons conselheiros  tutelares, 
Márcio  deu  ênfase  na  Política  Municipal  de  Saúde  Funcional  a  ser  implementada  na 
Secretaria de Saúde de Santos com visão não só de reabilitação mas sim de prevenção, 
acessibilidade e recuperação funcional; Rivaldo elogiou a gestão do Ministro Chioro e propôs 
uma moção de apoio ao ministro; Roberto respondeu que o conselho já está mandando um 
manifesto; Secretário respondeu ao Sebastião que o Denis vai lá verificar as irregularidades, 
Secretário respondeu pra Flávia que as técnicas de enfermagem do PS central que não forem 
para a UPA central serão remanejadas para os NAPS , Secretário respondeu ao sr Luíz que 
referente a reforma da Policlínica do Campo Grande pedirá que o  Denis vá até lá verificar as 
irregularidades;  Pastorello  respondeu ao Marsan que o ROTARY já  aprovou a verba e a 
compra e que vai chamá-lo para auxiliar na articulação da compra, Pastorello respondeu ao 
Marsan que vai conversar com a nova Secretária do Meio Ambiente sobre as parcerias com 
as entidades para geração de renda e tirar os pacientes da Saúde Mental de lá; Sebastião 
perguntou  sobre  data  para  chegada  dos  móveis  da  Policlínica  do  José  Menino;  Roberto 
informou  que  a  Comissão  de  Saúde  Mental  do  Conselho  está  elaborando  o  projeto  de 
geração de renda, Luiz agradece a presença de todos. Nada mais tendo a ser discutido, Luíz 
encerra a plenária agradecendo a participação de todos às 20:30 horas, eu Marsan Beser 
Diniz da Silva lavro a presente ATA.
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