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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  Julho  de  2016.  Realizada  no  dia 
26/07/2016,  terça-feira,  às    18h30   na  sede  do  SINTRASAUDE,  sito  à 
Avenida  Ana  Costa,  nº  70  –  Vila  Matias  –  Santos/SP.  Convocação 
publicada no Diário Oficial de Santos em 22   de julho de   2016 e divulgada 
através do site   www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.

1)  Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Junho de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação das Contas da Saúde do Município de Santos 
referente ao 1º quadrimestre / 2016;
6) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convênio  entre  a  PMS X 
Associação Equoterapia (Processo nº 52.243/2004-49);
7) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
As 18:58h, Luíz, Presidente do CMSS dá as boas vindas e agradece a presença de todos,  
pergunta se todos receberam a Ata da Plenária Ordinária no mês de Junho de 2016 e após  
confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer,o conselheiro Carlos Solano 
solicita alteração na linha 58, onde se lê......PAE, leia-se......PAI, sem mais nenhuma alteração 
solicitada,  Luíz  colocou  a  ATA  corrigida  em  votação  e  foi  aprovada  por  unanimidade. 
2)INFORMES DO CMSS: Roberto  informou  que  foi  com  o  conselheiro  Idreno  (atual 
presidente do FOCOS Fórum dos Conselhos Municipais de Saúde da Baixada Santista) na 
reunião  do  mensal   e  relatou  a  fragilidade  e  falta  de  estrutura  de  funcionamento  nos 
Conselhos  da  Região,  relatou  que  durante  a  reunião  fizeram  discussões  saudáveis  e 
orientações,  conselheiro  Idreno  explanou  um  pouco  sobre  o  papel  do  FOCOS  e  suas 
atribuições, disse que na reunião foi falado sobre o fechamento do Hospital de Peruíbe, crise  
na  saúde  em  Cubatão  e  São  Vicente,  e  que  alguns  conselheiros  de  outras  cidades  se 
afastaram para se candidatar  nas eleições de 2016,  fizeram discussões também sobre a 
dengue na baixada e Hospital dos Estivadores, também sobre abaixo assinado para que o 
Governo Federal cumpra sua promessa para o custeio de funcionamento do Hospital  dos 
Estivadores,  sendo que o  Conselho  Municipal  de  Saúde de  Santos  conseguiu  quase  mil 
assinaturas, Roberto informou que conforme combinado foi realizado a visita monitorada no 
Hospital  dos  Estivadores,  informou  também  que  o  Hospital  Oswaldo  Cruz  ganhou  a 
concorrência na abertura dos envelopes para gerenciar o Hospital  dos Estivadores, e que 
conforme  ratificado  na  Plenária  os  conselheiros  Roberto  de  Moura  (titular)  e  Idreno  de 
Almeida  (Suplente),  farão  parte  da  Comissão  de  Fiscalização  do  HE  e  que  conforme 
combinado foi realizada a reunião da Saúde Mental com a Coordenadoria Municipal de Saúde 
Mental juntamente com Comissão de Saúde Mental do CMSS, mais usuários e trabalhadores 
da saúde mental, conselheiro Marsan informou que conforme combinado foi  inaugurado o 
SERFIS-ZN,  conselheiros  estiveram presentes  na inauguração para  vistoria  e  já  está  em 
funcionamento, Roberto informou que NAPS 1 na ZN também foi inaugurado com a presença 
dos conselheiros e já está em funcionamento, Roberto informou que na reunião da executiva  
ficou decidido que somente o coordenador de cada comissão do conselho é quem falará 
sobre a comissão respectiva e que na ausência do mesmo outro membro da comissão poderá 
dar os informes das ações realizadas, e o munícipe que tiver alguma reclamação a fazer deve 
deixar por escrito na mesa para que o CMSS juntamente com a SMS possa apurar os fatos e 
trazer na plenária seguinte a resposta com mais clareza para o munícipe, Roberto informou 
que a denúncia de falta de fonoaudiólogos para atendimento das crianças atendidas no SUS 
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já está sendo apurado e também a quantidade de profissionais que tem na rede municipal e 
trará a resposta na próxima plenária, Roberto informou sobre o prejuízo mensal de 100 mil  
reais no Programa da Farmácia Popular, pediu autorização da plenária para que a executiva 
faça um Ad-referendum para solicitar prestação de contas para que na próxima plenária o 
conselho  faça  um  pedido  de  alteração  ou  fechamento  desse  programa  na  cidade. 
3)INFORMES SMS:  Secretário Marcos Calvo pediu desculpas pelo atraso e apresentou a 
equipe da UPA CENTRAL Coordenadora e Diretora Clínica, Secretário justificou a ausência 
do conselheiro Renato Pastorello que está em uma visita em uma Entidade Referência  no 
tratamento  de AUTISMO,  para  implantação no Município  de  Santos  nos mesmos moldes 
Secretário informou sobre inauguração da Policlínica da Alemoa e Policlínica da Aparecida, 
informou que vai entregar dia 6 de agosto a Policlínica do Morro do São Bento,  relatou sobre 
a estrutura do Prédio do Hospital dos Estivadores já com as instalações de ar condicionado,  
gás, mobiliário, comprados com recurso de emendas parlamentares, relatou sobre concurso 
para  enfermeiro  e  técnico  de  enfermagem,  e  contratado  mais  7  médicos  psiquiatras. 
4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS: Conselheiro Silas membro da comissão de 
fiscalização relatou que há um ano atrás a comissão de fiscalização foi  na Policlínica do 
Campo Grande e detectaram o transformador exposto podendo causar acidente com vítima e 
até hoje não foi solucionado o problema e que parece que o imposto da população está indo 
pro lixo, Marsan membro da comissão de Políticas de Saúde pediu para coordenadora das 
policlínicas responder, coordenadora das policlínicas Tatiana respondeu que reforçou o pedido 
de  troca  do  transformador  para  a  Regional  da  PMS  e  CPFL,  Roberto  Coordenador  da 
Comissão de Políticas de Saúde alertou que a regional já está cheia de serviços diversos para 
fazer e que a Secretaria de Saúde tem que voltar com o Serviço de Manutenção das unidades 
de saúde, conselheiro Solano membro da comissão de Saúde Mental disse que nas reuniões 
da comissão de Saúde Mental todos estão convidados a participar, achou muito produtiva a 
ultima reunião entre o CMSS e SMS, sendo que foi elaborado um cronograma de trabalho 
desta  Comissão.  05)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  das  Contas  da  Saúde  do 
Município  de  Santos  referente  ao  1º  quadrimestre  /  2016:  Conselheiro  José  Ivo 
coordenador da Comissão de Finanças relatou sobre as exigências que a Comissão fez para 
a Secretaria de Saúde e que comissão não tem nada a ser opor quanto a aprovação das  
contas  aguardando  aprovação  final  do  TCU,  conselheiro  Solano  elogiou  o  trabalho  do 
conselheiro José Ivo, Luíz coloca em votação a aprovação das contas e foi aprovado por 
unanimidade. 06) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a 
PMS  X  Associação  Equoterapia  (Processo  no  52.243/2004-49):  Conselheiro  Idreno 
membro da Comissão de Política de Saúde relatou sobre a visita da comissão na entidade, 
informou que a  sede de  São  Vicente  foi  fechada  e  que Santos  recebeu mais  3  cavalos 
tentando  assim  diminuir  a  fila  de  espera  para  esse  atendimento,  a  Comissão  elogiou  a 
entidade,  Wlamir  sugeriu  que  os  pacientes  da  saúde  mental  fossem  contemplados  na 
parceria, Marsan respondeu que o conselho tem interesse a entidade tem interesse porém a 
secretaria teria que aumentar a subvenção para que novos profissionais fossem contratados e 
para que a entidade pudesse aumentar o espaço de atendimento, Luíz colocou a renovação 
do  convênio  em  votação  e  foi  aprovado  por  unanimidade.  08)Assuntos  GERAIS 
REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS: Conselheiro Solano relatou que na 
policlínica da Conselheiro Nébias a agenda do dentista não está aberta porque disseram que 
ele está no programa de Saúde Bucal das escolas, Conselheiro Marsan achou estranho e 
ficou de ver este caso com o Conselheiro Roberto junto a secretaria, Wlamir funcionário da 
Saúde Mental da SMS elogiou a reunião da comissão de saúde mental junto a secretaria e 
que as próximas pautas serão discutidos assuntos referentes à SENUTRI, GERAÇÃO DE 
RENDA e  INTERNAÇÕES,  Jorge  paciente  da  saúde  mental  de  Santos  falou  sobre  a 
sobrecarga na Saúde de santos devido as cidades vizinhas estarem falidas e desorganizadas 
e relembrou que até a Equoterapia de São Vicente fechou, conselheiro Roberto disse que a 
Executiva do Conselho tem agendado com a AGEM uma reunião sobre a saúde da baixada, 
conselheiro  Sebastião  representante  do  Morro  do  José  Menino  disse  que  fez  um 
questionamento ao senhor Renato Pastorello no mês passado que ficou de retorná-lo e até 
agora não respondeu, Conselheiro Roberto ficou de cobrar o Renato Pastorello, Conselheiro 
João Carlos membro da Comissão de Fiscalização e Conselho Gestor do SECRAIDS disse 
que não tem funcionário da farmácia há meses, e que o serviço de restauração do vazamento  

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113



de água foi mal feito e que remédios estão sendo armazenados em locais  não condizentes 
por causa da umidade, o CMSS ficou de cobrar a Secretaria e vistoriar o local, pois com a 
saúde da população não se brinca, Conselheiro Ronaldo do GRUPO ESPERANÇA explanou 
que dia 29 de julho acontecerá no Sindicato dos Petroleiros junto com o FUNDACENTRO, 
Município, Estado e União, testagem de prevenção, conversas e Palestras sobre HEPATITES, 
lembrou que em SP tem quase 5 mil pessoas aguardando medicação e transplante, elogiou o 
CAPS 5 foi muito bem acolhido desde a recepção até a retirada da medicação, o munícipe  
Wanderley agradeceu ao conselho de saúde e Secretaria de Saúde pelo serviço de ortopedia 
da Santa Casa e todo empenho do pessoal e deu sugestão para colocar na Santa Casa à 
disposição dos médicos blocos de pedidos de exames de sangue e RX afim de agilizar os 
atendimentos , Conselheiro Rivaldo relatou que a Beneficência Portuguesa de Santos deixa  
60% dos seus leitos para o SUS a disposição da Secretaria de Saúde, Marsan disse que o 
Conselho tem interesse na parceria entre Beneficência e Secretaria de Saúde e que a saúde 
de santos não pode ficar  somente na mão da Santa Casa,  Roberto ficou de verificar  as 
condições  de  documentação  da  Beneficência   para  otimizar  essa  parceria,  Comissão  de 
Politica de Saúde ficou de fazer uma visita na Beneficência para conversar com a Diretoria, 
Silas pediu para que o Conselho enviasse um ofício parabenizando a Casa da Esperança 
pelo  seu  aniversário  e  serviços  prestados  a  população  há  décadas,  Silas  acredita  que 
Hospital  dos  Estivadores  será  referência  em  atendimento  para  Baixada  Santista,  Luíz 
agradeceu a presença de todos e encerrou a plenária, eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a 
presente ATA.         
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