
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  Fevereiro  de  2017.  Realizada  no  dia 
21/02/2017,  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  17   de  fevereiro  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 Dezembro de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5)Apresentação, discussão e deliberação da Prestação de Contas Convênio Estadual 
TA 01/14 – (Processo nº 100.724/2016-75)
6)Apresentação, discussão e deliberação da Prestação de Contas Convênio Estadual 
TA 947/14 – (Processo nº 100.722/2016-40)
7)Apresentação, discussão e deliberação da Prestação de Contas Convênio Estadual 
TA 948/14 – (Processo nº 100.723/2016-11)
8)Apresentação, discussão e deliberação da Prestação de Contas Convênio Estadual 
TA 801/14 – (Processo nº 100.721/2016-87)
9)Assuntos gerais referentes à Saúde no Município de Santos; 
As 18:45hrs o Vice Presidente Roberto de Moura 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 18:47 horas,  
pergunta se todos receberam a Ata da Plenária de Janeiro/2017 e se alguém tem alguma 
correção para a mesma, Carlos Solano se comporta mais uma vez de forma inadequada com 
fala inflamada informando que a Ata de Dezembro/2016, não consta a justificativa do seu voto 
quando da apresentação da deliberação da Renovação do Convênio entre a PMS x 30 de 
Julho, pauta que foi aprovada com um voto contra do Sr. Solano e informa também que nunca 
suas falas são colocadas integralmente, Negrinho pede que quando o mesmo tiver sua fala 
que  escreva  e  apresente  à  mesa  para  que  se  possa  descrevê-la  integralmente,  pois  na 
maioria das vezes a mesma é muito confusa, Roberto informa ao sr. Solano que a Ata de 
Dezembro/2016 mostra seu voto contra a aprovação desse ponto de Pauta e que se tivesse 
que ser corrigida, deveria ter solicitado a correção na Plenária de Janeiro/2017, pois a mesma 
já foi emitida após sua aprovação foi enviada para quem de direito e não teríamos como fazer 
uma nova correção, Carlos Solano não concorda com a posição da mesa e torna a falar de  
forma ofensiva, a Ata é colocada em votação e aprovada com um voto contra do Sr. Carlos 
Solano,  posteriormente  é  apresentado  o  novo  representante  da  Secretaria  Municipal  de 
Relações Inst. E Cidadania Sr. Jorge Fernandes;  2)Informes do CMSS;  Roberto informa a 
todos  que  no  dia  07.03.2017  às  08:00  horas  será  realizada  na  sede  do  Sindicato  dos 
Rodoviários a Plenária Preparatória para a escolha de representantes da cidade e retirada de 
Propostas para as Conferências Regional, Estadual e Nacional da “SAÚDE DA MULHER”, 
esperando a participação dos conselheiros e demais pessoas interessadas e que na sua 
maioria  dos  presentes  sejam  de  Mulheres,  informa  também  que  as  etapas  Regional  e 
Estadual  tiveram  suas  datas  alteradas  e  informará  posteriormente  aos  interessados, 
apresenta a proposta aos conselheiros que deliberem quanto a ideia de levarmos a todos os 
Municípios da Baixada Santista e se possível ao Vale do Ribeira que todas as Prefeituras 
façam um Convênio para suprir a necessidade dos seus Munícipes que por ventura tenham 
que fazer seções de “CÂMARA HIPERBÁRICA”, sabemos que não existe na “Tabela SUS” 
esse procedimento que é de extrema necessidade e Santos já possui esse Convênio com a 
Santa Casa, o que é aprovado por unanimidade, informa também que estará enviando aos 
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Conselheiros o resultado da Auditoria feita pelo DENASUS referente ao SAMU, informa que 
nos  dias  22,  23  e  24  de  Março  será  realizado  na  cidade  de  Santos  o  31º  COSEMS, 
finalizando informa que no dia 02.03.2017 às 14:30 horas será realizada a Audiência Publica 
referente aos Agentes Comunitários, na Câmara Municipal de Santos; 3)Informes da SMS; O 
Sr. Secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz inicia sua fala informando a todos que após  
a apresentação do Relatório da Comissão de Saúde Mental, já iniciou os trabalhos nessa área 
pelo NAPS II e em breve terá notícias sobre a mudança da sede dessa unidade, informa que 
visitou  o  Complexo  Hospitalar  da  Zona  Noroeste  e  que  realmente  essa  unidade  precisa 
urgente  de  reformas  estruturais,  mas  é  sabedor  que  não  será  da  noite  para  o  dia  que 
conseguirá  realizar  esse  trabalho,  mas  que  está  com uma  equipe  tentando  solucionar  o 
problema, Silas pede a palavra e informa que o Secretário deve apressar essas reformas, 
pois essa unidade encontra-se em estado crítico e vem falando isso à varias Plenárias, Fábio 
Ferraz se comprometeu de ir  pelo menos uma vez por semana ao Complexo para ver o 
andamento dos serviços a serem realizados, Silas volta a insistir que esses serviços devem 
ser realizados urgentemente para que não ocorra um mal maior, pois os próprios funcionários 
do  local  não  tem tido  condições  de  trabalho,  Fábio  mais  uma  vez  se  comprometeu  em 
Fortalecer essa unidade e informa que quanto aos profissionais a Secretaria de Saúde tem 
tido uma perda substancial de profissionais, principalmente na área da enfermagem o que 
ocasionou  a  ocorrência  em que  todos  ficaram sabendo  no  Complexo  da  Zona  Noroeste 
quando o mesmo foi fechado por uma hora, e está apurando administrativamente o ocorrido,  
mas  que  pouco  tempo  depois  do  ocorrido  o  Complexo  voltou  a  funcionar  pelo  menos 
satisfatoriamente quando foi reposto 6 enfermeiros(as) e um(a) técnico(a) de enfermagem, 
após um principio de discussão entre o Sr. Secretário e o Sr. Silas termina-se essa discussão 
com o Silas falando que falta qualidade de serviço nessa unidade,  Fábio Ferraz informa que  
o Hospital dos Estivadores já realizou 80 partos e 320 atendimentos obstetrício, que estuda 
um Plano emergencial para dar suporte para essa unidade devido ao fechamento do Hospital 
de  Cubatão,  informa  também que  o  Hospital  já  tem laudo  de  funcionamento  da  NMED, 
Ronaldo  representante  do  Grupo  Esperança  solicita  se  possível  uma cópia  desse  laudo; 
4)Informes das Comissões Temáticas; COMISSÃO DE SAÚDE MENTAL: A Coordenadora 
Aurélia agradece a urgência com que o início das providências foram feitas e entrega ao Sr. 
Fábio Ferraz Ofício solicitando no prazo de 30 dias, até a próxima Plenária de um cronograma 
de trabalho e providências a serem tomadas nas unidades da Saúde Mental; COMISSÃO DE 
POLÍTICA  DE  SAÚDE:  informa  que  os  processos  analisados  pela  Comissão  serão 
apresentados nas pautas seguintes, e que na Plenária do mês de Março serão pautados os 
itens, a) Subvenção da Santa Casa entre outros, e solicita urgentemente ao Secretário a 
nomeação de um Membro da Secretaria para o início das discussões da Farmácia Popular 
que tem dado um prejuízo mensal  de R$ 80.000,00 e isso é inaceitável;  COMISSÃO DA 
SAÚDE DO TRABALHADOR, o coordenador Idreno de Almeira solicita providências para a 
instalação de ar condicionado no SEVREST e também de um veículo, já que a unidade há 
muito tempo sofre com a ausência do mesmo; COMISSÃO DE FINANÇAS:  o coordenador 
José  Ivo  informa  que  os  processos  serão  apresentados  em  seguida; 5) Apresentação, 
discussão  e  deliberação  da  Prestação  de  Contas  Convênio  Estadual  TA  01/14  – 
(Processo nº 100.724/2016-75); 6)Apresentação, discussão e deliberação da Prestação 
de  Contas  Convênio  Estadual  TA  947/14  –  (Processo  nº  100.722/2016-40); 
7)Apresentação, discussão e deliberação da Prestação de Contas Convênio Estadual 
TA 948/14 – (Processo nº 100.723/2016-11); 8)Apresentação, discussão e deliberação da 
Prestação de Contas Convênio Estadual  TA  801/14 – (Processo nº  100.721/2016-87); 
Roberto informa aos conselheiros que por  uma falha no momento de digitar  a Pauta,  foi  
esquecido  de  acrescentar  a  “PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  –  CONVÊNIO  ESTADUAL  Nº 
2332/13” referente às despesas de Investimentos para a Construção da Policlínica do Morro 
da  Santa  Maria  e  pede  para  os  conselheiros  se  permitem colocá-lo  em  pauta  o  que  é 
aprovado por Unanimidade, em seguida lê o relatório dos processos em que a Comissão 
declara que nada tem a opôr quanto a aprovação dos mesmos e que repassa para o TCE e  
TCU a decisão final  sobre a apresentação das contas,  após vários questionamentos dos 
conselheiros e todos respondidos são colocados em votação e aprovados por unanimidade, o  
Silas ratifica a importância de colocar  no relatório  que a decisão final  é  do TCE e TCU; 
9)Assuntos gerais referentes à Saúde no Município de Santos; Silas agradece a presença 
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do Sr. Paulo diretor do Pronto Socorro da Zona Leste, Roberto pede a palavra e agradece 
conjuntamente com o Silas pelo excelente atendimento que teve quando sua sogra precisou ir 
ao PS de madrugada, as pessoas atenderam-na como todo Munícipe deveria ser atendido em 
qualquer unidade Pública de Saúde, silas continua sua fala discordando do Secretário sobre 
as Horas Extras e Bancos de dados, pois o que está faltando realmente são funcionários, se 
há falta  de  funcionário  as  horas  Extras  são necessárias  realmente,  informa a  todos que 
finalmente  os  serviços  de  reestruturação  na  Policlínica  do  Campo  Grande  estão  sendo 
realizados  e  agradece  à  nova  gestão,  pede  que  sejam  tomadas  providências  junto  à 
Policlínica da Caneleira, pois em dia de chuva, chove mais dentro do que fora; Jorge Viana 
fala de diversos assuntos inclusive do PS da Zona Leste que é provisório e também expressa 
sua opinião sobre os prejuízos acarretados pela Farmácia Popular o que acha um absurdo, 
Carlos  Solano  se  justifica  da  confusão  denunciada  pelo  Projeto  TAM-TAM  quando  da 
realização  da  Pré  Conferência  dizendo  que  o  Presidente  do  Conselho  abandonou  a  pre 
conferência e que ele (Carlos Solano) não queria que ela fosse realizada e que também foi ao  
local como um Munícipe e não como conselheiro, o que contradiz a denuncia que informa que 
o mesmo se apresentou como Conselheiro de Saúde, Roberto informa que está aguardando 
os documentos faltantes na denuncia para que a mesma seja enviada à Comissão de Ética, 
Carlos torna a falar sobre o processo de renovação do “30 DE JULHO”, informa que até agora 
não foi assinado o convênio pois a entidade não tem interesse no mesmo e se referiu ao 
processo  como  “isso  ai”,  Roberto  informa  que  esse  ponto  de  pauta  já  foi  aprovado  e 
aguardará o final desse caso, Carlos torna a se inflamar em sua fala e Roberto alerta-o que 
está extrapolando seus direitos e deveres, Carlos reclama que tudo que fala não é colocado 
em Ata, Rosana pede que nas próximas vezes a Pauta tenha o nome das unidades nos 
Termos Aditivos  à  serem discutidos,  parabeniza  o atendimento  da Policlínica  do Embaré, 
agradece também o trabalho do pessoal do CTA que foi  dar uma Palestra sobre DST na 
SABESP, pessoal  totalmente preparado para esse serviço, nada mais tendo a discutir,  eu 
José Luiz Negrinho lavro a presente Ata e Roberto encerra a reunião às 20:55 horas.
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