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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  Dezembro  de  2016.  Realizada  no  dia 
10/01/2017,  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  06   de  janeiro  de    2017  e 
divulgada através do site   www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Novembro de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação do Relatório de visita no Centro Espírita 
Beneficiente “30 de Julho”:
6) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As  18:42hrs  o  Vice  Presidente  Roberto  com  “quórum”  Regimental  abre  os  trabalhos 
desejando a todos um ano de bastante conquistas e dá as boas vindas a todos conselheiros e  
convidados, solicitando que o novo Secretário de Saúde  Dr. Fábio Ferraz tome seu lugar na 
mesa,  desejando-lhe  boa  sorte  como  Secretario  e  o  conselho  é  sabedor  que  tem muito 
trabalho pela frente, avisa que o Presidente Luíz está a caminho, pois teve imprevistos para 
chegar até a reunião, pergunta se todos receberam a Ata de Novembro de 2016 e se alguém 
tem alguma correção a fazer, Silas solicita que seja colocada em Ata sua fala quando em 
Assuntos Gerais sobre a Policlínica do Campo Grande, informando que está cansado de pedir  
que as reformas estruturais  que coloca em risco os pacientes  daquela unidade,  cansado 
também das promessas do Denis Valejjo sobre a reforma, pois em momento nenhum houve 
boa vontade de cumprir as promessas feitas e que da forma que está não vê outra alternativa 
a não ser ir ao Ministério Publico denunciar todas as irregularidades, após o Secretario da  
mesa anotar essa manifestação, Roberto coloca a ATA com a correção solicitada em votaçãoe 
foi aprovada por unanimidade. 2)INFORMES DO CMSS: Roberto informa que a foi Publicado 
no Diário Oficial  do dia 05.01.2017, páginas 5 e 6, o Decreto nº 7.646, assinado pelo sr.  
Prefeito Paulo Alexandre Barbosa chamando e oficializando a CONFMSS e CONFMST e que 
também já está publicada e oficializada a prorrogação das pres conferências entre os dias 09  
e 31 de janeiro de 2017, para as entidade que ainda não fizeram e solicita a todos que seja 
informada às sua entidades da importância da mesma, pois quem não fizer pre conferência 
não poderá participar das eleições dos conselheiros da nova Gestão, tendo de esperar a 
existência  de  vacância  de  vagas  para  que  possam  compô-lo,  agradece  a  presença  do 
Presidente do “SINTRASAUDE” Dr. Paulo Pimentel assim como a cordialidade de ceder o 
Auditório da entidade para as reuniões Ordinárias do CMSS no ano de 2017, informa a todos 
que recebeu as respostas da SMS de vários questionamentos dos conselheiros feitos em 
Plenária,  entregando para o Sr.  Calor Solano a sua solicitação com a resposta e que irá 
entregar as mesmas para os solicitantes, solicita ao Secretário de Saúde providências para o 
conserto do Ar Condicionado da sede do CMSS e que irá enviar ofício solicitando o mesmo, 
informa que o CNS solicitou aos conselheiros e Conselhos o preenchimento de um formulário 
que  se  encontra  à  disposição  no  site  formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php§id 
aplicacao=29161  com  prazo  até  o  dia  15.01.2017;  3)INFORMES SMS:  Secretário  Fábio 
Ferraz inicia sua fala dizendo-se sabedor da importância e dificuldades que terá pela frente 
como  Secretário  da  pasta  e  sabedor  também  da  extrema  importância  do  CMSS  nas 
discussões sobre Politicas Publicas, e tem certeza que o Conselho é um doas mais atuantes  
da cidade e da região e que está à disposição, fala sobre a intenção de descrentralizar a 
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saude  no  Município  entre  outras  providências  mais  urgentes  e  que terá  uma visão  mais  
gerencial  com relação à  Administração tentando evitar  ao  máximo a burocracia,  inclusive 
propondo verbas para pequenas reformas e consertos urgentes evitando assim a demora 
maior,  propor  um  programa  de  Zeladoria  nas  Unidades  de  Saúde  para  manutenção  de 
pequenos serviços, nesse momento Roberto pede a palavra e solicita licença para enviar ao 
Secretário o programa de “Geração de Renda” para pacientes da Saúde Mental que tem esse 
mesmo proposito e é autorizado pelo Dr. Fábio Ferraz, fala sobre prorrogação dos inicios dos 
trabalhos no Hospital dos Estivadores, e que o motivo foi um vazamento na instalação do 
tanque de Oxigênio,  mas que já está sendo corrigido e espera que nos próximos dias a  
Maternidade entre em funcionamento, Sr. Jorge Viana pergunta sobre quando o Hospital está 
em pleno funcionamento,  o  Secretário  responde não podendo garantir  datas,  mas que o 
mesmo seguirá uma programação de funcionamento em três fases, sendo que a Maternidade 
é a primeira fase e dá mais alguns esclarecimentos sobre o assunto, Silas pede a palavra e 
ratifica seu pedido para que tome providências para as reformas a serem feitas na Policlínica  
do  Campo  Grande  e  entrega  em  mãos  para  o  Secretário  um  relatório  que  também  foi  
entregue ao CMSS e será enviado por ofício, após diversos questionamentos feitos ao senhor 
Secretário  pelos  conselheiros  e  respondidos  passou-se  ao  próximo  ponto  de  pauta. 
4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS:  Conselheiro  João Carlos  da comissão de 
Fiscalização informa que a comissão fez visita na Policlínica da Aparecida e foi constatada 
várias irregularidades em sua estrutura de funcionamento e solicita ao Secretário de Saúde 
que  tome  as  devidas  providências,  pois  já  havia  feito  essa  solicitação  nas  Plenárias 
anteriores, informa também sobre algumas reformas urgentes no SECRAIDS principalmente 
na Farmácia, Silas mais uma vez ratifica seu pedido de reforma na Policlínica do Campo 
Grande.  Carlos  Solano  fala  em nome  da  Comissão  de  Saúde  Mental  informando  que  o 
relatório final das visitas nessas unidades será entregue e discutida na Plenária Ordinária de  
Janeiro/2017 conforme combinado anteriormente, Roberto informa a todos que essa Plenária 
será exclusiva apenas para leitura e discussão do Relatório, Rosana pede que seja justificada 
a ausência da Coordenadora da Comissão de Saúde Mental Aurélia, pois infelizmente ela 
sofreu um assalto na cidade de Praia Grande, continuando a fala do Calos Solano ele pede 
ao Secretário que sejam tomadas serias providências quanto à reformulação das unidades de 
Saúde Mental e que esses pacientes mais que ninguém precisam de um atendimento digno,  
Wlamir  entrega  ao  Secretário  e  a  mesa  uma  comunicação  de  insatisfação  de  todos  os 
trabalhadores e usuários do NAPS II pela retirada da Coordenadora Regina Márcia Dermínio  
e  justifica  sua  fala  informando  que  vai  haver  um  grande  prejuizo  no  atendimento  dos 
pacientes, discordando também da Resolução tomada pela Coordenação da Saúde Mental e  
da metodologia usada para o processo seletivo, feito de maneira arbitrária sem consulta aos 
principais  interessados  (trabalhadores  e  usuários),  Roberto  recebe  a  Manifestação  e  se 
compromete  a  enviar  por  Ofício  ao  Secretário,  Roberto  fala  em  nome  da  Comissão  de 
Fiscalização das O.Ss., informando que tudo que iria informar já foi informado anteriormente e 
que preza pela seriedade do Grupo Oswaldo Cruz, referente à Comissão de Finanças, estão  
sendo analizados os processos enviado e posterioemente serão pautados para discussão, 
referente à Política de Saúde o processo será discutido no ponto  de pauta a seguir  e a  
Comissão  de  Conferência  já  teve  seus  informes  dados  na  abertura  dos  trabalhos  pelo 
Roberto.  05)Apreciação,  discussão  e  deliberação  do  Relatório  de  visita  no  Centro 
Espírita “30 de Julho”; Roberto informa que esse ponto de pauta foi discutido na Plenária do 
mês de Novembro, sendo que os conselheiros concordaram que se fizesse a visita e caso a 
mesma fosse  satisfatória  fosse  emitido  um “AD REFERENDUM” para  a  continuidade  da 
prorrogação do convênio, o que foi feito, mesmo com a discordância do Carlos Solano, e que 
após emitir o Relatório, o mesmo foi enviado juntamente com a ata do mês de Novembro e  
mais alguns documentos para o Sr. Promotor da Infância e Juventude Carlos Alberto Carmello 
Junior, após essas considerações todos aprovaram o que foi feito com uma discordância do 
Carlos Solano. 06) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos; Rosana 
inicia  pedindo ao novo Secretário  que tenha uma visão séria  quanto  à Saúde Mental  do 
Município,  pois  da  forma que está  não tem como continuar,  e  fala  sobre  o Hospital  dos 
Estivadores informando que enquanto não houver a inauguração da UTI/Adulta não tem como 
fazer parto de risco na unidade e espera que essas unidade seja brevemente inaugurada 
devendo tratá-la com prioridade, Fábio Ferraz responde que o Administrador do Hospital fez 
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um  trabalho  com  duas  salas  equipadas  para  apoio  inicial  das  gestantes  que  tiverem 
necessidades maiores e espera inaugurar a UTI/Adulta o mais breve possível, Daniela se 
coloca  à  disposição do  CMSS representando  o  CRP,  questionando o  Secretário  também 
sobre  como será  feito  o  trabalho na rede de Saúde Mental  do  Município,  Carlos  Solano 
informa que  os  pacientes  da  Saúde  Mental  são  pessoas  extremamente  necessitadas  da 
atenção de toda rede e que o Secretário olhe com bastante carinho essa situação em que 
vivem os pacientes, Luiz (Conselho local da Policlínica do Campo Grande), agradece ao Silas 
e demais conselheiros que estão periodicamente presente na unidade para que se resolva de 
vez as reformas estruturais necessárias, ratificando todas as palavras do Silas, Anselmo vem 
pedir mais uma vez aos conselheiros que se tornem multiplicadores na prevenção da Dengue, 
pois só é falado sobre esse assunto quando enfrentamos uma Endemia ou uma Epidemia, 
todos devem ter o maior cuidado em suas casas e conversar com os vizinhos para que os 
mesmos ajam da mesma forma, Lino parabeniza o Secretário desejando boa sorte e se diz 
indignado  também  com  o  absenteísmo  cada  vez  maior  nas  consultas  e  exames  dos 
pacientes, devendo tentar uma solução plausível para esse problema, pede que seja colocado 
à disposição um telefone para esse tipo de comunicação entre ambas as partes, João Carlos  
fala da importância dos prontuários informatizados, coisa que hoje ainda não existe na rede 
de saúde, Marcos Sérgio fala da Implantação do Hospital  dos Estivadores em três fases,  
sendo que estamos na primeira fase e informa toda a área física hoje disponível inclusive o 
número  de  leitos,  fala  da  seleção  dos  trabalhadores,  títulos  de  especialização,  etc..,  da 
seriedade  usada  pelo  Oswaldo  Cruz,  e  nesse  ponto  é  questionado  pelos  conselheiros  o 
porque não foi publicado no Diário Oficial o nome dos aprovados, Silas lê aos conselheiros 
uma denuncia que acha gravíssima ocorrida na UPA Central  e entrega uma cópia para a 
mesa diretora afim de que seja enviada para o Secretário e aguarda a resposta da mesma, 
informa também que os conselheiros tem um trabalho voluntário e conforme o Ministério da 
Saúde de “Utilidade Pública”, às 21:05 horas sem nada mais a ser discutido Roberto encerra  
a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos e eu José Luiz Negrinho lavro a  
presente ata.         
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