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Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Março  de  2017.  Realizada  no  dia 
28/03/2017,  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 24   de março 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 Fevereiro de 2017;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5)Apresentação, discussão e deliberação dos indicadores do SISPACTO/2017;
6)Apresentação, discussão e deliberação da Subvenção da Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Santos para atender as despesas de custeio da entidade com 
pacientes S.U.S – (Processo nº 84.720/2013-17);
7)Apresentação, discussão e deliberação da Prestação de Contas Convênio Estadual 
TA 404/16 – Exercício 2016 – Hospital dos Estivadores – (Processo nº 10.377/2017-43);
8)Assuntos gerais referentes à Saúde no Município de Santos;
As 18.45 h. o Presidente Luiz Antônio da Silva com “quórum” Regimental abre os trabalhos 
dando as boas vindas a todos conselheiros e convidados, solicitando que o Secretário de 
Saúde Dr.  Fábio Ferraz tome seu lugar  na mesa,  iniciando os trabalhos às 18.51 horas,  
pergunta se todos receberam a Ata da Plenária de Fevereiro/2017 e se alguém tem alguma 
correção para a mesma, Carlos Solano não concorda com o que foi escrito sobre sua fala na 
Ata e que referente a Pré Conferência da entidade Tam-Tam deverá ser impugnada pois o 
representante do Conselho (Luiz Antônio) não estava presente quando da sua chegada, Luiz  
informa que esteve presente e abriu os trabalhos da mesma e logo após passou o comando 
da  mesa  para  os  representantes  da  entidade  pois  teria  que  ir  à  outra  Pré  Conferência, 
Roberto  informa ao  Carlos  Solano  que  quando  o  conselheiro  não  pode  ir  realizar  a  Pré 
Conferência ele pode delegar esse poder a outra pessoa de sua confiança o que ocorreu,  
Solano torna a afirmar que isso não deveria ter ocorrido e que tudo que ele fala na Plenária  
sempre é mal entendido e pede que sejam feitas diversas correções em Atas , Solano volta a 
afirmar que devem ser alteradas diversas falas na Ata e em tom de ameaço fala para a mesa 
diretora  dos  trabalho  “Isso  não  vai  ficar  assim não”,  para  que  não  se  tumultue  mais  os  
trabalhos que são longos Luiz pede que a Plenária decida sobre a alteração ou não do Carlos 
Solano e se acham que alguma coisa deve ser alterada, mais uma vez em tom de ameaço 
Solano fala que a votação é direcionada, Roberto pede que conste isso em Ata, em seguida 
Luiz coloca em votação e a manutenção das falas já descritas é aprovada;  2)Informes do 
CMSS:  Roberto informa  a todos que a Conferência Municipal  de Saúde de Santos está 
confirmada para os dias 12 e 13 de maio de 2017 na UNIP (Campus Rangel Pestana) e que  
está sendo feito todos os esforços da Comissão para que a mesma se torne um sucesso à 
altura da população Santista que sempre lutou pelo Controle Social e melhorias em todos os 
setores do Serviço Público, informa também que foi realizada a Plenária Preparatório para a 
1ª Conferência Nacional da Saúde da Mulher sendo eleitos seus representantes que estarão 
na  cidade  de  Registro  para  o  encontro   preparatório  Regional,  afim  de  elegermos 
representantes e elencarmos propostas para a etapa Estadual;  3)Informes da SMS: O Sr. 
Secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz faz uma apresentação em “Datashow” do novo 
programa que está sendo implantado no Município “INTEGRA-SAÚDE” que irá informatizar 
toda a rede de Saúde o Município, principalmente agilizando as formas de marcações de 
exames,  inclusive  iniciando tratativas  para  convênios  para  a realização dos exames com 
entidades privadas e pagamento nos valores da “TABELA SUS”, o que ajudará em muito o 
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alívio na demanda reprimida de diversos exames no Município, fez uma longa explanação de 
tudo que pretende realizar com esse Programa, Silas acha que o Programa apresentando no 
“Datashow” é muito bom, mas espera que o mesmo seja realmente realizado como explicado 
pelo Sr. Secretário, João Carlos parabeniza o mesmo, Rosana faz alguns questionamentos e 
é  respondido pelo  Sr.  Fábio  e depois  de  diversos questionamentos,  todos respondidos o 
Secretário continua sua fala informando sobre o concurso Público dos Agentes Comunitários 
que está sendo elaborado por uma firma de renome e que trabalha apenas com isso, informa 
que hoje 114 (cento e quatorze) agentes Comunitários tem como comprovar sua contratação 
pelo Diário Oficial e que esses não precisarão fazer o concurso, e os que já trabalham a  
algum tempo como A.C.S e se inscreverem no concurso levarão consigo uma pontuação que 
pode chegar à 25% da nota, tendo assim prioridade na contratação, após essa explicação 
Silas pede a palavra e pede para que o Secretário tome uma atitude quanto à Policlínica do 
Campo Grande, pois as obras estão sendo efetuadas, mas a CPFL até agora ainda não foi  
fazer  a  ligação do  Poste  para  a  Poli  ocasionando diversos problemas que  deveriam ser  
evitados, Fábio Ferraz informa que entrará em contato com a diretoria da CPFL para que esse 
problema  seja  resolvido  o  mais  breve  possível;  4)Informes  das  Comissões  Temáticas: 
COMISSÃO  DE  SAÚDE  MENTAL:  A  Coordenadora  Aurélia  pede  maior  agilidade  nos 
trabalhos de recuperação da rede da Saúde Mental conforme solicitado todos os meses pela 
Comissão, Fábio Ferraz informa que as providências estão sendo tomadas mas que não pode 
informar o tempo que isso levará para ocorrer, mas que as tratativas da mudança do NAPS II  
estão bem avançadas; COMISSÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE: informa que os processos 
analisados pela Comissão serão apresentados nas pautas seguintes; COMISSÃO DA SAÚDE 
DO TRABALHADOR,  nada tem à informar COMISSÃO DE FINANÇAS:  o coordenador José 
Ivo informa que os processos serão apresentados em seguida; 5) Apresentação, discussão 
e deliberação dos indicadores do SISPACTO/2017: Roberto informa aos conselheiros que 
ao que se refere o SISPACTO,  e que a Comissão de Politicas de Saúde analisou e emitiu  
relatório nada tendo a opôr à aprovação do mesmo desde que discutido e deliberado pelos 
conselheiros na Plenária de 28.03.21017, depois de vários questionamentos dos conselheiros 
e todos respondidos pela Secretaria de Saúde, Luiz coloca em votação e é aprovado por 
unanimidade; 6) Apresentação, discussão e deliberação da Subvenção da Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Santos para atender despesas de custeio da entidade 
com pacientes S.U.S. - (Processo nº 84.720/2013-17): Roberto informa a todos que após a 
Comissão analisar  o  Processo em Pauta  detectou-se  a  falta  de  uma documentação que 
estava amparada por uma Liminar Judicial  e que no dia 10.02.2017 a mesma foi  julgada 
“improcedente” pelo Ministério Público ficando sem amparo Legal e pede que esse ponto de 
Pauta seja prejudicado até que o problema seja resolvido ou por medida judicial  ou pela  
anexação  do  documento  exigido  para  todas  as  entidades  que  pretendem  receber  a 
Subvenção  do  Município,  sendo  que  o  dinheiro  advém  dos  “Cofres  Públicos”,  e  pede 
autorização para que os conselheiros autorizem em primeiro lugar autorização da emissão de 
um “Ad-referendum” da executiva do CMSS quando da anexação do documento ou liminar 
judicial autorizando o recebimento da Subvenção e em segundo lugar que o ponto de pauta 
seja  substituído  pela  “Apreciação,  discussão  e  deliberação   para  formalização  de 
Convênio  com  a  Associação  Casa  da  Esperança  de  Santos,  para  a  prestação  de 
serviços  complementares  ao  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  em  substituição  ao 
convênio  120/2011”,  o  que  é  aprovado  com  um  voto  contra  do  Carlos  Solano,  após 
apresentação do Relatório da Comissão de Política de Saúde que informa nada ter à opor  
quanto da apresentação e aprovação do mesmo, e vários questionamentos dos conselheiros,  
todos respondidos, Luiz Antônio coloca em votação e é aprovado com um voto contra do 
Carlos  Solano;  7)Apresentação,  discussão e  deliberação da  Prestação de Contas do 
Convênio Estadual 404/16 – Hospital dos Estivadores – (Processo nº 10.377/2017-43): 
Roberto informa que após análise da Comissão de Finanças a mesma apontou uma série de 
questionamentos que ainda não foram respondidos pela Secretaria Municipal  de Saúde e  
enquanto os mesmo não forem respondidos e provada a sua legalidade o mesmo não poderá 
ser  avaliado,  tornando  impossível  a  sua  apreciação,  pede  que  o  ponto  de  Pauta  seja 
prejudicado e não colocado em votação o que é aprovado por todos e ao mesmo tempo pede 
que  a  Pauta  seja  substituída  pela  “PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DA  SAÚDE  –  3º 
QUADRIMESTRE  DE  2016”,  que após  aprovação  dos  conselheiros  lê  o  relatório  da 

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



Comissão de Finanças que nada tem à opor quanto sua aprovação esperando uma decisão 
final  do  Tribunal  de  Cantas  quanto  a  total  análise  das  mesmas  e  que  todos  os 
questionamentos  apontados  pela  Comissão  foram  praticamente  satisfatoriamente 
respondidos, Luiz coloca em votação e é aprovado por unanimidade  8) Assuntos Gerais 
referentes à Saúde do Município de Santos: Negrinho conselheiro secretário da executiva 
cumprimenta a todos diz que em três gestões é a primeira vez que pede a palavra, diz que  
sua fala não tem a finalidade de abrir ou alimentar discussão somente esclarecer algumas 
coisas que vem acontecendo de maneira insatisfatória e errônea, informa que não é poliglota, 
é  “unilíngue”,  se  esforça  para  ter  sua  linguagem  na  forma  culta,  mas  entende  que 
praticamente aplica o coloquial, as atas são feitas de acordo com os apontamentos (não tem 
como anotar tudo o que é falado, muitas vezes é solicitado ao orador que faça por escrito, 
mas tem gente que se nega no entanto se acha no direito de exigir, entende que isso é uma 
questão de sensibilidade, compreensão, bom senso, sapiência, respeito das pessoas, mas 
nem sempre acontece de fazerem por  escrito,  alguns se negam; outros mais generosos, 
cultos, com sabedoria fazem sua fala por escrito espontaneamente, sempre desde quando 
está secretário as partes que não entende pede ajuda aos parceiros em particular ao Roberto, 
no  entanto  nem  sempre  isso  é  possível,  algumas  vezes  o  Roberto  está  doente.  Se  os 
apontamentos  feitos  durante  as  plenárias  fossem  arquivados  veríamos  que  em  diversos 
pontos está escrito solicitar a fala, no entanto isso nem sempre encontra respaldo/retorno. Se 
dirige ao secretário Fabio para parabenizar pelo projeto apresentado, entende que está muito 
bom, aveludado diz que agora precisamos todos fazer um esforço para que o projeto se  
aplique, precisamos ficar vigilantes, pois entende que se vier a  progredir temos tudo para 
voltar a ter um atendimento humanizado e ser outra vez um dos municípios ou o município  
com a melhor aplicação na saúde voltando a estar na ponta em qualidade e atendimento ao 
munícipe. Agradece a todos pela atenção e compreensão, informa que para os que ainda não 
o conhecem que seu sobrenome é Negrinho, José Luiz Negrinho, mas todos praticamente o 
conhecem e o chamam pelo sobrenome  NEGRINHO.  Solano diz que trabalha na área da 
Construção Civil e quer que conste que não aceita que o José Negrinho fale que ele não 
entende,  diz  ser  conselheiro  e  que todos  tem o  direito  de  ser  entendido  e  que entende  
entendido, pois entende tudo que os outros falam, referente ao convênio com a entidade “30 
de Julho” diz que a entidade ainda não assinou o mesmo e pede explicação ao Secretário de 
Saúde,  Fábio  Ferraz  informa que as  conversações  para  a  assinatura  do  convênio  foram 
retomadas com os valores corrigidos com o aumento do atendimento, Solano pergunta se os  
valores  do  “30  de  julho”  foram  corrigidos,  porque  não  corrigidos  os  valores  das  outras 
entidades, Fábio responde que está estudando caso a caso,  Silas pede ao Secretário que 
resolva o problema do “SAMÚ” do Município, pois existem várias reclamações quanto a esse 
Serviço  que  um  dia  chegou  a  ser  referência  na  cidade,  questiona  quanto  à 
quantidade/quantidade das ambulâncias que existem no serviço, solicita e ratifica o pedido 
anteriormente  feito  pelo  Roberto  para  que  designe  um  representante  da  SMS  para  a 
Comissão Especial da Farmácia Popular, devido aos constantes prejuízos que a mesma vem 
acarretando  ao  Município,  pois  sua  arrecadação  é  ínfima  e  tem  uma  despesa  mensal 
estimada em quase R$ 150.000,00,  diz que várias Farmácias Populares no Estado estão 
sendo fechadas por “ociosidade” e que esse dinheiro poderia ser muito melhor usado em 
outras  áreas,  Fábio  Ferraz  informa  que  não  vê  problema  nenhum  em  designar  um 
representante para a Comissão e responde ao Silas que o Município tem 14 ambulâncias em 
sua frota e que 8 delas estão na oficina em reparo, algumas não terão condições de voltar ao 
trabalho; Vlamir diz que a Coordenadoria da Saúde Mental não dá prioridade ao tratamento 
emocional dos pacientes dos NAPS's e que diversos serviços não estão sendo contemplados 
e  solicita  ao  Secretario  de  Saúde uma prioridade na contratação de profissionais  para  a 
Saúde Mental; Valdenice (usuária da saúde) fala ao Secretário que está a mais de um ano 
esperando uma cirurgia   para um sobrinho que tem sonda de bexiga e passa por sérias 
dificuldades, o Secretário pegou os dados do paciente e tomará providências urgentes para 
que o problema seja resolvido e que não sabia do caso, João Carlos parabeniza mais uma 
vez o Fabio Ferraz por todos os novos serviços que estarão sendo realizados e espera que o 
mesmo tenha sucesso nada mais tendo a discutir, Roberto Moura faz mais um comentário, eu 
José Luiz Negrinho lavro a presente Ata desta reunião que Luiz Antônio deu por encerrada às 
21:15 horas.
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