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Santos, 26 de julho de 2022

Ata da Plenária Ordinária de 26 de julho de 2022, terça-feira, às 18h30, na sede do
SINDEDIF, sito à Rua Júlio Conceição nº 238 – Vila Matias – Santos/SP

O Sr. André Luiz de França Souza, 1º Secretário do Conselho Municipal de Saúde de
Santos, deu início à Plenária às 19 horas, lendo a carta de licença do Presidente Sr. Luiz
Antônio da Silva, que se ausentou por motivos particulares, assumindo a presidência o
Sr.  José  Ivo  dos  Santos,  que  presidirá  o  Conselho  durante  a  ausência  do  Sr.  Luiz.
Aproveitando  o  ensejo  convidou  para  compor  a  mesa,  o  Sr.  José  Ivo  dos  Santos,
Presidente  em Exercício  do  CMSS,  o  Sr.  Denis  Valejo,  representante  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde de  Santos  e  a  Sra.  Ivete  Losada  Alves  Trotti,  2ª  Secretária  do
CMSS. Em seguida, solicitou a todos os presentes 1 minuto de silêncio pelo falecimento
da Sra. Iracema da Conceição Santana e da Sra. Ana Maria Otávio.  Foi colocada em
votação a aprovação da Ata da Plenária  anterior,  sendo aprovada pelos presentes. O
Presidente em Exercício, Sr. José Ivo, apresentou o processo de Prestação de Contas do
1º Quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. O conselheiro Sr. Silas da
Silva solicitou a palavra, pediu a retirada deste item da pauta e relembrou que todas as
emendas  devem  passar  por  aprovação  do  Conselho,  inclusive  mencionou  que  os
processos  nº:  15017/2021-41  e  89196/2019-84  referente  ao  Convênio  Estadual  nº
0278/2019 já estão no Processo de Prestação de Contas. Sobre a pauta de aprovação do
Termo de Convênio com a Medicina Hiperbárica de Santos, a Comissão de Políticas de
Saúde fez vistoria no local e deu parecer favorável.  O SUS não paga este tratamento,
porém a Secretaria Municipal de Saúde presta este atendimento através deste convênio
para beneficiar os pacientes munícipes de Santos que precisam tratar úlceras e escaras. O
Sr. Denis Valejo, representante da Secretaria Municipal de Saúde, mencionou que este
procedimento atende 100 (cem) pacientes por mês. O conselheiro Silas protestou que
esta  não  é  a  quantidade  verdadeira  de  atendimentos,  pois conforme  a  visita  técnica
realizada na Medicina Hiperbárica de Santos, foi constatado a quantidade de 6 (seis)
atendimentos por mês. O conselheiro Sr. Luiz Anselmo se pronunciou que só pretende
aprovar  o  que  vale  a  pena  e  afirmou  que  outros  exames  e  tratamentos,  como
oftalmologia e outros tem sido solicitados há mais tempo e usou a expressão: “Não se
pode deixar o ralo escoar”. O Sr. José Ivo tranquiliza a todos dizendo que desde 2006
tem acompanhado as fiscalizações e nada escapa sem justificativa. Foi apresentado o
processo  nº:  066.847/2017-60  referente  ao  Termo  de  Convênio  com  a  Medicina
Hiperbárica de Santos sendo aprovado pelos presentes. Sobre o item da pauta “Informes
do CMSS” foi mencionado as justificativas de ausências sendo da Srª Amanda Andrade
dos Santos, Srª Roseli  Simões Barreto, Srª Danielle Prudente Duarte Rufino, Sr.  Gil
Emerson Lima Aguiar, Sr. José Luiz Negrinho, Sr. Fabio Luiz Isoldi e Sr. Arthur José de
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Farias e Souza. Foi informado também a respeito do evento “Dia Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho” a ser realizado no dia 27/07/2022 no SINTRACOMOS, sito à
Rua Júlio Conceição, nº 102 e convidou a todos para participarem. Foi feito também o
convite para participarem do evento da “9ª Ação e Cidadania em Defesa do SUS”, dia
28/07/2022,  na  UBS Piratininga,  sito  a  Praça João de  Moraes  Chaves,  s/nº.  Haverá
sorteios,  lanche e comemorações.  Sobre o item da pauta “Informes da Secretaria  de
Saúde”, a Sra. Ana Paula Nunes Viveiros Valeiras, Chefe do Departamento de Vigilância
em Saúde - DEVIG, explicou sobre a nova doença, MONKEYPOX, mais conhecida
como varíola do macaco, revelando 596 casos no Estado de São Paulo e 2 casos na
cidade de Santos, sendo 1 internado no Hospital Emílio Ribas em São Paulo e outro em
isolamento  por  21  dias  em  Santos.  Solicitou  que  procurem  atendimento  médico  a
qualquer sinal da doença e informou que ainda não há vacina, e quando houver, serão
vacinados primeiramente os profissionais de saúde e oficiais da marinha. No item da
pauta  “Informes  das  Comissões”  o conselheiro Sr.  Silas agradeceu  aos  membros  da
Comissão de Políticas de Saúde, constituída pelo Sr. André Luiz de França Souza, Sra.
Aline Bento Stipanich e Sra.  Lenina Bento da Silva, além de agradecer  aos  demais
apoiadores:  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Secretaria  Municipal  de  Cultura,
Subprefeitura  Regional  dos  Morros,  Subprefeitura  Regional  da  Zona  Noroeste,
Subprefeitura da Região da Orla e Zona Intermediária, Nio Meios de Pagamento Ltda,
Valdivia Corretora de Seguros, Grupo Esperança, Escola de Samba Unidos dos Morros,
Siemaco Baixada Santista, Sindedif, AtapSaúde, Afip, Medicina Hiperbárica de Santos,
o  conselheiro Sr.  Claudio Marcio  Silva e  a  Srª  Michele  Ribeiro  Brito,  servidora no
Conselho Municipal de Saúde, quanto a ajuda e suporte para a realização do evento da 9ª
Ação Cidadania em Defesa do SUS. Já no item da pauta “Assuntos Gerais” tivemos a
palavra do Sr. Marcelo, da UBS do Valongo, que entregou a ata do Conselho Local.
Reclamou de questões apresentadas para as quais não houve solução: falta de médicos,
falta  de  dentistas  e  ar-condicionado que  não  pode  ligar  pois  desliga  os  disjuntores.
Agradeceu ao Dr. Luiz Carlos Espindola Junior pela calçada reformada e ao Sr. Douglas
Alves da Silva pelos medicamentos fornecidos. Criticou a falta de crachá em alguns
funcionários na Zona Noroeste. Comunicou que iniciou as Terapias Comunitárias no
Horto Municipal. O Sr. Denis Valejo respondeu agradecendo os elogios e as demandas
resolvidas e afirma que nem sempre é possível resolver as questões de imediato. Quanto
a falta de médicos, esclarece que há dificuldade de contratação. Quanto a parte elétrica,
verificará a ata de contratos. A seguir a palavra foi concedida ao Sr. Claudionor, da UBS
Morro  José  Menino,  que  reclamou  de  falta  de  remédios,  problemas  estruturais  e
compressor barulhento dentro da unidade, onde o Sr. Denis Valejo respondeu que são
problemas  de documentação.  O Sr.  Claudionor ficou  de trazer  a  proprietária  com a
documentação  na  próxima  plenária.  A  conselheira  Sra.  Ana  Bernarda  dos  Santos
agradeceu  a  Secretaria  de  Saúde  pelo  apoio  ao  evento  “III  Simpósio  de  Esclerose
Múltipla” a ser realizado em 31/08/2022 no Teatro Guarany em Santos e convidou a
todos a participarem. A palavra foi passada ao Sr. Rodrigo, da UBS Campo Grande, que
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fez  duas  solicitações,  sendo:  árvore  caindo  folhas  na  calha  causando  problemas
estruturais e troca do computador da farmácia que está obsoleto. O Sr.  Denis Valejo
afirmou que vai providenciar a limpeza das calhas e verificará a possibilidade de ceder
um computador novo. Concedida a palavra ao conselheiro Sr. Jeová Pessin Fragoso que
disse ter orgulho de ser santista por diversos motivos e divulgou e convidou a todos a
participarem da  Caminhada de conscientização sobre as Hepatites Virais a ser realizado
dia 31/07/2022 com concentração a partir das 9hs na Av. Ana Costa esquina com Av.
General Francisco Glicério, evento realizado pelo Grupo Esperança. Com a palavra, o
conselheiro Sr. Silas abordou a respeito da reivindicação de várias unidades básicas de
saúde e dos seus conselhos locais sobre transferências de servidores de uma unidade
básica para outra, feitas pela Dra. Mariana Trazzi, Chefe do Departamento de Atenção
Básica, sem consultar o servidor, desmontando a harmônica equipe de trabalho, além de
ser  uma  atitude  totalmente  arbitrária  e  intransigente,  pois,  não  há  motivo  lógico  e
transparente para essas transferências. Esse autoritarismo nos dias atuais, não pode ser
admitido, já que causa graves prejuízos aos usuários do SUS que se veem atendidos, de
uma  hora  para  outra,  por  pessoas  desconhecidas  e,  muitas  vezes,  desmotivadas,
causando insegurança.  Não somos contra mudanças,  desde que sejam respeitados os
desejos dos servidores. Em seguida, o Sr. José Ivo, Presidente em Exercício, explanou
sobre as 32 UBSs e os 32 Conselhos Locais. Sem mais a ser discutido, foi encerrada à
Plenária às  20h10. A presente ata foi lavrada e assinada por mim, Ivete Losada Alves
Trotti e pelo Presidente em Exercício Sr. José Ivo dos Santos.

                  
     André Luiz de França Souza                               Ivete Losada Alves Trotti
                1º Secretário                                                      2ª Secretária

                                  
                                     José Ivo dos Santos                                    

Presidente em Exercício do CMSS
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