
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Estância Balneária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

“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  Novembro  de  2015.  Realizada  no  dia 
24/11/2015, 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 novembro 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 Outubro de 2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção entre a PMS X “30 
Julho”, para o atendimento de Portadores de Necessidades Especiais para Diagnóstico 
(Processo nº 088.745/2007-41); 
6) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção entre a PMS X Lar 
Espírita Mensageiros da Luz (Processo nº 046.187/2009-08); 
7) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social  entre a 
PMS X Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas (APAEA) - Processo nº 
046.150/2009-90); 
8) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social  entre a 
PMS X Núcleo de Atendimento à Portadores de Necessidades Especiais (NAPNE) – 
Processo nº 077.299/2009-48; 
9) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social  entre a 
PMS  X  Associação  dos  Portadores  de  Paralisia  Cerebral  (APPC)  –  Processo  nº 
60.284/2009-96; 
10) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social entre a 
PMS X NUREX (Processo nº 039.131/2009-25); 
11) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social entre PMS 
X Casa da Esperança (Processo nº 59.213/2009-41); 
12) Apreciação,  discussão  e  deliberação  do  Processo  de  Publicização  visando  a 
contratação da O.S. que irá administrar o Hospital dos Estivadores de Santos; 
13) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 18:45 horas,  Luiz,  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 Outubro-2015 
e após confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer, Rosana pede para 
corrigir a linha 56, onde se lê “OS”, leia-se “PS”, não tendo mais nenhuma alteração coloca-se 
em votação e a Ata é aprovada por unanimidade, ante de dar continuidade aos trabalhos 
Roberto pergunta a um participante que não se identificou se ele está filmando e gravando a 
plenária com o celular, participante responde que sim, Roberto informou ao participante que a 
plenária é pública para participar porém a filmagem e gravação da mesma não, o participante 
perguntou se era contra lei filmar, Luiz Antônio presidente do conselho respondeu que teria 
que ter a aprovação da plenária, participante disse que não iria desligar a câmera e que iria 
ligar para a polícia, Luiz Antônio pediu então que o rapaz se retirasse da plenária, participante  
se retirou e disse que iria voltar com a polícia, após a chegada dos policiais, os mesmos 
pediram  que  fosse  colocada  em  votação  se  a  Plenária  aprovava  ou  não  a  filmagem  e  
gravação da mesma, sendo que foi negada por unanimidade, posteriormente elaborado um 
B.O nº 11144 de 24.11.20152)INFORMES DO CMSS: Roberto informou que o Conselho de 
Saúde solicitou uma reunião com a Comissão de Saúde da Câmara mais representantes da 
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santa  casa  de  santos  para  colher  as  informações  sobre  o  desaparecimento  (roubo)  dos 
aparelhos de endoscopia; Roberto informou que no início do mês que vem os conselheiros 
eleitos de santos vão para a Conferência Nacional de Saúde em Brasília, Roberto informou 
que a comissão da próxima Conferência Municipal de Saúde irá se reunir dia 08\12\2015. 
3)INFORMES SMS: Secretário Marcos explanou sobre os eventos e ações que ocorreram no 
novembro azul, ficou de encaminhar ao Conselho de Saúde o relatório de todas as atividades 
realizadas,  secretário  informou  sobre  o  dia  mundial  de  combate  a  AIDS e  as  atividades 
preventivas na cidade, secretário informou sobre palestra com o tema Dengue e chikungunya,  
secretário informou sobre o início do funcionamento da UPA Central  inauguração prevista 
para  8  de  dezembro,  sugeriu  que  os  conselheiros  visitem  a  UPA  e  acompanhem  o 
andamento, informou sobre a inauguração de 3 policlínicas e SERFIS-ZN no dia do aniversário 
da cidade, informou também que a compra dos equipamentos do SERFIS-ZN será concretizado no 
mês de dezembro, Marsan disse que como já fazem 2 anos e meio ele não acredita porém 
está  na  torcida  com  pensamento  positivo,  secretário  informou  sobre  o  programa  jovens 
doutores  com  visita  dos  alunos  na  USP,  Silas  perguntou  sobre  tempo  de  entrega  dos 
aparelhos auditivos, Pastorello respondeu que em média é 6 meses, Silas disse que foi no 
local e pacientes e funcionários relataram que a média é de 8 meses e pode chegar a 1 ano e  
que antigamente era de 30 dias, Roberto pede a palavra e diz que a tempos reclama do prazo  
de garantia de manutenção desses aparelhos, pois ele é de 01 (um) ano e exatamente após 
esse período é que o mesmo começa a dar problema, e o proprietário não tendo condições 
financeiras  para  arrumá-lo,  acaba inutilizando-o  e  entrando na fila  para  adquirir  um novo 
aparelho ocasionando um gasto aos cofres públicos. Silas perguntou sobre vacina contra a 
raiva, Marcia Sucomine respondeu que o governo federal priorizou os estados e cidades onde 
não  há  controle  da  raiva  porém  vacina  virá  nos  próximos  meses.   4)INFORMES  DAS 
COMISSÕES TEMÁTICAS: Roberto explanou sobre os trabalhos da Comissão de Eleição 
dos Conselhos Locais e que no final das eleições a posse será escolhido um local  para a 
posse de todos os eleitos, sendo que serão convidados o Prefeito e o Secretário de Saúde, 
Silas explanou sobre os trabalhos da comissão de fiscalização e relatou que o subsecretário  
Denis suspendeu o pagamento da empreiteira que está construindo a policlínica do campo 
grande pois estava sendo mal feita e que a policlínica do marapé está ficando boa, Rosana 
explanou sobre a visita da comissão de saúde mental juntamente com a comissão de política  
de saúde e comissão de fiscalização nas entidades que estão renovando contrato e destacou 
que as entidades são super profissionais e comprometidas com os pacientes porém a verba  
de subvenção que a prefeitura repassa às entidades está com 5 anos de defasagem sem 
reajuste algum, tem entidade que está 8 anos sem reajuste. Roberto interrompeu a reunião 
para realizar a votação da filmagem na plenária pois o participante voltou com o policial, Luis  
colocou em votação se a plenária aprova ou não a gravação da reunião, plenária decidiu por  
grande  maioria  que  não.  Rosana  continuou  a  explanação  sobre  a  visita  nas  entidades, 
secretário Marcos elogiou a conselheira Rosana e os demais conselheiros que realizaram a 
visita nas entidades, elogiou também o trabalho árduo das entidades, falou da importância 
para a cidades com a parceria com as entidades e que realmente a verba deveria ser mais  
justa, e justificou o não reajuste devido a verba orçamentária da cidade. Representante da 
APPC relatou que teve reunião com o prefeito e que o mesmo prometeu reajuste do repasse  
e não veio até agora, representante relatou que ano passado já tinha dito que a entidade ia  
fechar as portas e que de 17 funcionários só está com 13, relatou também que faz 5 anos que 
não tem reajuste nem da inflação, Roberto frisou que nos relatórios da comissão do conselho  
é sempre colocado para que a secretaria faça o reajuste anual da subvenção, Ana Bernarda 
disse que as entidades fazem milagre para sobreviver e pediu ao secretário que desse mais 
atenção  a  causa  das  entidades  e  parabenizou  as  entidades,  Wlamir  sugeriu  que  os 
funcionários da saúde mental fizessem um estágio nas entidades, Wlamir perguntou se os 
pacientes diagnosticados com alguma deficiência e encaminhados para as entidades e devido 
à  poucas  vagas  são  atendidos  depois  de  um  ano  se  isso  trás  prejuízo  aos  pacientes,  
representantes das entidades responderam que sim, Silas frisou que viu no jornal que prefeito 
vai intermediar verba de parcerias de 12 milhões pro carnaval no Rio e as entidades sem 
reajuste há mais de 5 anos, Silas deu sugestão ao secretário que vá no gabinete do prefeito 
pedir verba para reajuste das entidades pois a saúde de santos não viveria sem elas, Marsan 
sugeriu para que as entidades unissem forças e agendassem reuniões com os vereadores e o 
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prefeito,  Luis  sugeriu  que  as  entidades  fossem  juntas  conversar  com  o  prefeito, 
Representante do Mensageiro da Luz relatou que a entidade tem necessidades específicas e 
que paciente foi à óbito por falta de vaga na santa casa e beneficência, relatou também que o 
secretário  prometeu aumento do reajuste em 13% desde janeiro  e até agora nada.  Silas 
questionou a executiva sobre o aumento prometido às entidades de 13%, Marsan questionou 
o  secretário  desse aumento  prometido,  secretário  respondeu que  parou na  secretaria  de 
finanças,  posteriormente  todas  as  entidades  presentes  se  apresentaram  e  foram 
questionadas pelos conselheiros, sendo respondidas todas as pergunta, Roberto informa que 
os pareceres são favoráveis à assinatura das Subvenções colocando um adendo para que a  
Secretaria de Saúde e Prefeitura do Município de Santos revejam os valores das mesmas que 
encontram-se defasados, Luiz pergunta se pode colocar item por item em votação, pois todas 
as  explicações  e  questionamentos  já  foram  feitos  e  a  Plenária  aprova.  5)  Apreciação, 
discussão e deliberação da Renovação da Subvenção entre a PMS X “30 Julho”, para o 
atendimento de Portadores de Necessidades Especiais para Diagnóstico (Processo nº 
088.745/2007-41); Luiz  colocou em votação,  aprovado por  unanimidade.   6)  Apreciação, 
discussão  e  deliberação  da  Renovação  da  Subvenção  entre  a  PMS  X  Lar  Espírita 
Mensageiros da Luz (Processo no 046.187/2009-08); Luiz colocou em votação, aprovado 
por unanimidade.  7) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção 
Social entre a PMS X Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas (APAEA) - 
Processo nº 046.150/2009-90); Luiz colocou em votação, aprovado por unanimidade.  08) 
Apreciação, discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social entre a PMS X 
Núcleo de Atendimento à Portadores de Necessidades Especiais (NAPNE) – Processo 
nº 077.299/2009-48;  Luiz colocou em votação, aprovado por unanimidade. 09) Apreciação, 
discussão e deliberação da Renovação da Subvenção Social entre a PMS X Associação 
dos Portadores de Paralisia Cerebral (APPC) – Processo nº 60.284/2009-96; Luiz colocou 
em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  10)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da 
Renovação da Subvenção Social entre a PMS X NUREX (Processo nº 039.131/2009-25); 
Luiz  colocou  em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  11)  Apreciação,  discussão  e 
deliberação  da  Renovação  da  Subvenção  Social  entre  PMS  X  Casa  da  Esperança 
(Processo nº  59.213/2009-41); Luiz colocou em votação,  aprovado por  unanimidade.  12) 
Apreciação,  discussão  e  deliberação  do  Processo  de  Publicização  visando  a 
contratação da O.S. que irá administrar o Hospital dos Estivadores de Santos; Silas 
pediu a palavra e fez protesto contra essa publicização e disse que foi aprovado na última 
conferência  municipal  de  saúde que os  funcionários  do hospital  dos estivadores   seriam 
funcionários públicos e não O.S. , Edílson coordenador da comissão de ética do conselho 
concordou e disse que essa publicização vai contra as diretrizes do SUS, Marsan falou sobre  
a falta de respeito da secretaria municipal de saúde com a conferência de saúde, com o 
Conselho de Saúde e  com os delegados eleitos,  Silas  pediu para que essa pauta  fosse 
adiada e fosse discutida melhor com a população, entidades, Sindicatos e profissionais da 
saúde, Luis então colocou em votação para que essa pauta fosse adiada para uma plenária 
extraordinária em dezembro, plenária decidiu em maioria manter a pauta para votação com 3 
(três)  votos contra dos conselheiros Silas Edilson Marsan,  Silas fez protesto dizendo que 
muitos conselheiros tinham ido embora e não tinha quórum para votação da pauta, Roberto 
fez a chamada e informou a plenária que não tinha quórum pois só havia 21 conselheiros  
presentes, quórum mínimo é 22, Anselmo disse que se a lista assinada  no inicio tinha quórum 
pode haver votação sim, Silas questionou e disse que não pode, Roberto colocou para a 
plenária decidir se pode colocar a pauta dos estivadores em aprovação mesmo sem quórum 
presente, aprovado pela maioria com 2 votos contra Silas  Marsan,  Luis colocou a pauta do 
Processo de Publicização visando a contratação da O.S. que irá administrar o Hospital dos 
Estivadores de Santos em votação, aprovado pela maioria com um voto contra do Silas, e  
duas abstenções do Marsan e Edílson, Silas pediu para colocar em ATA seu protesto devido a 
falta de quórum numa pauta tão importante para a saúde da cidade de santos, disse que meia  
dúzia  de  conselheiros  não  podem  decidir  pela  cidade,  Marsan  justificou  sua  abstenção 
dizendo que foi orientado pela sua categoria que a Conferencia de Saúde é soberana e está 
acima das plenárias do conselho e que não pode ir contra ao que foi acordado e votado em 
conferência,  disse  também  que  sua  categoria  (fisioterapeutas)  elegeram  mais  de  150 
delegados na última conferência e que parece que foi  em vão. Roberto justificou seu voto a 
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favor  dizendo  que  na  época  não  estava  aprovado  a  lei  das  OS nos  âmbitos  Municipal, 
Estadual e Federal. 13) ASSUNTOS GERAIS REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SANTOS: Solano relatou que um carro da placa EKJ7148 está parado em frente ao tô ligado 
há meses sendo foco de dengue e usuários de drogas e pediu providências da secretaria para 
retirada do mesmo, Wlamir solicitou para que quando a comissão de saúde mental fosse 
visitar os equipamentos se atentassem às más condições estruturais dos mesmos, Wlamir 
perguntou sobre a mudança dos protocolos de avaliação psiquiátrica sem consentimento dos 
técnicos  e  perguntou  se  a  comissão  estava  sabendo,  Pastorello  disse  que  desconhece, 
Wlamir disse que médico psiquiatra não aparece para trabalhar no NAPS II e que tira a vaga  
de  outro  profissional,  pediu  para  comissão  do  conselho  ir  até  o  local  conversar  com 
funcionários e pacientes,  Aninha disse que tem uma paciente da saúde mental  acamada 
precisando de consulta, Pastorello pediu para levar o caso no NAPS1 para receber visita 
domiciliar,  Silas disse que há 2 anos comissão de fiscalização fez relatório sobe elevador 
quebrado no PS Central e cama sem grade no PS Zona Leste, disse que hoje o elevador 
continua quebrado no PS Central e que paciente caiu da cama no PS Zona Leste semana 
passada, finalizou dizendo que ou é Má Vontade ou é Má Gestor mesmo, Marsan disse que 
há 2 anos comissão de politica de saúde fez relatório sobre SERFIS-Zona Central pedindo ar  
condicionado, troca da escada e rampa com cupim, falta de álcool gel nas paredes, falta de 
papel  lençol  nas macas,  biombos separando masculino e feminino,  turbilhão quebrado,  e 
nada foi feito. Luiz encerra a plenária às 21:55h agradecendo a participação de todos, eu 
Marsan Beser Diniz da Silva lavro a presente ATA.
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