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Santos, 30 de agosto de 2022

Ata da Plenária Ordinária de 30 de agosto de 2022, terça-feira, às 18h30, na sede
do SINDEDIF, sito à Rua Júlio Conceição nº 238 – Vila Matias – Santos/SP

O Presidente em Exercício do CMSS, Sr. José Ivo dos Santos, deu início a Plenária às
19h dando boas vindas aos presentes e convidando para compor a mesa o 1º Secretário
do Conselho Municipal  de  Saúde de  Santos,  Sr.  André Luiz de França  Souza, a  2ª
Secretária do CMSS, Sra. Ivete Losada Alves Trotti e o Secretário Municipal de Saúde
de Santos, Dr. Adriano Catapreta. Em seguida, solicitou a todos os presentes 1 minuto
de silêncio pelo falecimento da Sra.  Celina Ribeiro de Souza, mãe do Sr. André.  O
Presidente em Exercício, Sr. José Ivo dos Santos solicitou ao 1º Secretário do CMSS a
leitura da Ata  da Plenária  anterior.  O conselheiro Sr.  Carlos  Alfredo Ferreira  pediu
questão de ordem, solicitando a dispensa da leitura da ata, pois todos já receberam por e-
mail. Foi colocada em votação a aprovação da Ata da Plenária anterior, sendo aprovada
pelos  presentes.  Foi  informado  as  justificativas  de  ausências  dos  conselheiros  nesta
Plenária, sendo:  Srª Ana Bernarda dos Santos, Sr. José Ricardo Félix Barros, Sr. José
Maria Félix e Srª Amanda Andrade dos Santos. O Sr. José Ivo dos Santos solicitou aos
conselheiros a inclusão em pauta do processo nº 036575/2022-40, referente a solicitação
de emissão de Resolução aprovando o compromisso de Funcionamento da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste (CNES 9714138), no Tipo III e na opção
de Custeio VIII, nos termos da Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante
aprovação em Plenária.  O conselheiro Sr. Silas da Silva informou que o processo não
estava em Pauta devido à ausência do gestor na Reunião da Diretoria Executiva, já que a
Pauta da Plenária é feita nesta reunião. Sendo assim, o conselheiro Sr. Silas pediu aos
conselheiros presentes a aprovação da inclusão deste processo na Pauta. Os conselheiros
aprovaram a inclusão. A Comissão de Políticas de Saúde recomendou a Executiva do
CMSS que fosse realizada uma visita técnica na UPA da Zona Noroeste. Foi realizada a
visita em 11 de agosto de 2022, com a presença do Sr. Silas da Silva, Coordenador da
Comissão de Políticas de Saúde, Sr. José Ivo dos Santos, Presidente em Exercício do
CMSS, e os conselheiros Sr. Carlos Alfredo Ferreira, Srª Aline Bento Stipanich e Srª
Lenina Bento da Silva. O conselheiro Sr. André Luiz de França Souza justificou sua
ausência na visita. A Srª Vanessa Vargas Santos, Gerente de Serviço de Saúde da UPA
da Zona Noroeste,  recebeu os  conselheiros na visita  e  informou que as reuniões do
Conselho Local serão realizadas bimestralmente, com a presença do Conselho Local do
Rádio Clube, responsável pela fiscalização da UPA da Zona Noroeste. Informou também
a respeito da equipe multiprofissional e sua denominação composta por médicos, sendo
eles  clínico  geral,  pediatra  e  ortopedista,  paramédicos,  enfermeiros,  técnicos  de
enfermagem, técnicos de mobilização ortopédica, técnicos de raio-x e assistentes sociais.
O Sr. Silas questionou a Srª Vanessa porque não há dentista na unidade. A Srª Vanessa
respondeu que  isto é  responsabilidade da  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  O Sr.  Ivo
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solicitou a Srª Vanessa o  Plano de Trabalho e escala dos profissionais da UPA Zona
Noroeste,  gerida  pela  Associação  Paulista  para  o  Desenvolvimento  da  Medicina
(SPDN), e ela se comprometeu a enviar ao CMSS posteriormente. O Sr. Silas informou
que as outras duas UPAs, Central e Zona Leste, possuem dentista de plantão e que o
antigo Pronto Socorro sempre teve estrutura de odontologia a serviço dos usuários e que
é  inadmissível  a  Zona  Noroeste  com  cerca  de  130  mil  habitantes  não  ter  este
atendimento e inclusive não há transporte público no período noturno, período este que
os usuários possuem mais necessidade de atendimento odontológico. O Sr. Silas também
informou  a  Srª  Vanessa,  durante  a  visita,  que  o  CMSS  encaminhará  a  Plenária  a
Resolução para aprovação. O conselheiro Silas  faz uma observação na Plenária  que
quando a UPA foi criada tinha o objetivo de melhorar a qualidade de atendimento a
população. O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Adriano Catapreta, mencionou que a
UPA da Zona Noroeste já presta este atendimento de nível III, porém ainda não recebe o
recurso do Ministério da Saúde, por isso foi encaminhado ao Conselho Municipal de
Saúde o processo para aprovação em plenária, conforme a Portaria nº 10 do Ministério
da Saúde. O Dr. Adriano Catapreta comunicou que acha justo a UPA da Zona Noroeste
ter atendimento odontológico, porém não existe obrigatoriedade. O conselheiro Sr. Silas
lamentou  que  o  rito  do  processo  não  passou  pelos  segmentos,  inclusive  pela
Procuradoria do Município, para que haja segurança jurídica dentro deste processo e não
ocorra  improbidade  administrativa  futuramente,  pois  trata-se  de  dinheiro  público.  O
Presidente  em  Exercício  solicitou  ao  1º  Secretário,  Srº  André  Luiz,  a  leitura  da
Resolução nº 10/2022 que trata da aprovação do  compromisso de Funcionamento da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste no Tipo III e na opção de
Custeio VIII. A Resolução foi aprovada pelos conselheiros. No item da pauta “Criação
da comissão temporária para implantação dos Conselhos Locais nas Unidades de Saúde
Mental”,  o  Sr.  Ivo questionou aos conselheiros quem gostaria  de se candidatar para
participar desta comissão para realizar a eleição dos Conselhos Locais nas Unidades de
Saúde Mental. Após votação, foram eleitos 3 (três) usuários: Sr. Carlos Alfredo Ferreira,
Srª Andrea Pinheiro Machado e Srª Aline Bento Stipanish, 1 (um) trabalhador da saúde:
Sr. André Luiz de França Souza e o gestor será o Chefe de Seção de cada unidade. No
próximo item da Pauta, o Presidente em Exercício Sr. Ivo, informou que as reuniões dos
Conselhos Locais das Unidades Básicas de Saúde devem ser BIMESTRAIS, conforme o
Plano  Municipal  de  Saúde 2022-2025.  A colocação  de  problemas mensalmente  não
oferece  tempo  para  tomada  de  providências.  Foi  aprovado  por  unanimidade  pelos
conselheiros. Já no item da Pauta, “Informes do CMSS”, o Presidente Sr. Ivo informou
que foi realizada uma visita na Unidade Básica de Saúde do Morro do José Menino,
devido  reivindicação  do  Sr.  Claudionor,  do  Conselho  Local  desta  unidade.  Foi
constatada na visita  que a  unidade do Morro  do José Menino não possui  condições
estruturais  para  atender  a  população.  Foi  recomendado  via  ofício  ao  Secretário
Municipal de Saúde a compra da unidade ou sua reforma. A proprietária do imóvel
informou na visita  que está  disposta a  vender o  imóvel  e  que a  documentação está
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regularizada. O  Dr. Adriano Catapreta mencionou que há 7 processos de reformas de
CAPS e 11 processos de reformas de policlínicas e que o trabalho segue uma ordem,
dentro das possibilidades. Informou que um dos grandes problemas é o quantitativo de
RH e que foi  realizado um estudo durante a  pandemia para análise da falta  de RH,
através de uma comissão montada pelo Prefeito. O conselheiro Sr. Silas pediu questão
de ordem, informando que caso essa demanda não seja resolvida, será encaminhado a
Ata  desta  Plenária  ao  Ministério  Público.  O  Dr.  Adriano  Catapreta parabenizou  a
SECAPT, Seção de Captação e Transporte de Órgãos e Tecidos, que ganhou um prêmio.
A  enfermeira  Daniela  e  equipe  da  SECAPT  discursaram  a  respeito  do  trabalho
desenvolvido por esta seção e incentivaram a todos a comunicarem suas famílias sobre
serem doadores,  pois  não  existe  mais  a  colocação  desta  informação  em RG,  basta
comunicar  a  família.  Foi  mencionado que  o serviço  é  100% SUS.  Respondendo ao
questionamento sobre se cardiopatas ou diabéticos podem doar órgãos, foi informado
que  sim,  desde  que  compensados.  A  conselheira  Srª  Ivete  Losada  Alves  Trotti  se
manifestou agradecendo, pois seu marido Sr. Claudio Roberto Trotti é transplantado de
rim há 5 anos graças a um doador e uma família que se dispôs a doar. No item da pauta
“Informes da Secretaria de Saúde”, a Sra. Ana Paula Nunes Viveiros Valeiras, Chefe do
Departamento de Vigilância em Saúde, trouxe dados da MONKEYPOX, onde há 17
casos suspeitos em Santos em isolamento domiciliar e há um caso de transmissão a
cachorro. Estimulou a aplicação de vacinas pois a cobertura vacinal está baixa no Brasil.
No item da pauta “Informes das Comissões”, o conselheiro e Coordenador da Comissão
de Políticas de Saúde Sr. Silas agradeceu ao Senhores André Luiz de França Souza e
Claudio Marcio Silva e Senhoras Aline Bento Stipanich e 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, quanto a ajuda e suporte para a realização do evento da 9ª Ação
Cidadania  em  Defesa  do  SUS.  Dr.  Adriano  Catapreta  fez  um  agradecimento  ao
Conselho e relatou o chamamento do Hospital dos Estivadores com o vencedor pela
continuidade da Fundação Oswaldo Cruz, que executa um bom trabalho. Informou que
no dia 31 de agosto será o fechamento do mês com a inauguração do 1º Ambulatório de
Esclerose Múltipla. Já no item da pauta “Assuntos Gerais”, o Sr. Jeová convidou para
uma palestra no SINDPETRO, sobre doação de órgãos. O conselheiro Sr. Carlos Alfredo
sugeriu mais segurança nas unidades, com a Guarda Municipal, devido a vários furtos.
Sugeriu  a  instalação  de  câmeras  próximas  as  unidades  de  saúde  e  que  estejam
interligadas a Central da Guarda Municipal, a exemplo da orla da praia, com o objetivo
de diminuir roubos e furtos, principalmente no período noturno. Sugeriu também um
carro para atender as necessidades das UBSs.  O Sr. Claudionor, do Conselho Local da
Unidade Básica do Morro do José Menino, não trouxe a proprietária do terreno, como
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havia  mencionado  na  plenária  anterior,  mas  o  Sr.  José  Ivo  e  Sr.  Silas  já  haviam
comparecido ao local e a conheceram. Solicitou reposição das médicas que saíram e
mencionou a necessidade de reposição de medicamentos em falta. Com a palavra, o Sr.
Rivaldo, do Centro Espírita Beneficente 30 de julho, solicitou verbas para transporte de
jovens e crianças, pois 40% não está frequentando por falta de recursos para transporte.
Informou também há necessidade de psiquiatra infantil. O Sr. Cristian Mark Weiser,
Chefe  do  Departamento  de  Atenção  Especializada,  mencionou  que  se  trata  de
complemento  e  não  financiamento.  O  Sr.  Marcelo,  do  Conselho  Local  da  Unidade
Básica do Valongo, relatou que as reuniões estão sendo feitas no Horto Municipal de
Santos  e  solicitou  um  dentista  para  a  unidade,  pois  a  lista  de  espera  é  de  500
(quinhentos) pacientes. Agradeceu ao Sr. Devanir Paz quanto as solicitações atendidas.
O Sr. Wellington convidou para o “Encontro do Programa Rede Família” no dia 31 de
agosto  de  2022 às  13h30,  onde  o  Secretário  atenderá  a  população.  A  Srª  Léia  do
Conselho Local da Unidade Básica de Saúde do Rádio Clube e o convidado Sr. Cícero,
relataram a facilidade de acesso ao compressor da unidade, na qual ocasionou o furto da
bomba de vácuo e fiação do compressor da odontologia. Também relataram demora para
marcação de exames. O conselheiro Sr. Silas informou ao Sr. Cícero que ele não faz
parte do Conselho Local do Rádio Clube, como ele havia mencionado e que sabe quem
são todos os integrantes dos Conselhos Locais das Unidades Básicas de Saúde, mas que
ele  pode  participar  como  usuário  do  SUS. O  Sr.  Silas  solicitou  que  os  Chefes  de
Departamento orientem melhor o Secretário quanto a processos de Termo de Fomento e
Emendas Parlamentares, para que quando forem enviados ao Conselho, já venha com
respaldo jurídico, com parecer da Procuradoria do Município. Sem mais a ser discutido,
foi encerrada à Plenária às 21h40. A presente ata foi lavrada e assinada pelos secretários
André Luiz de França Souza e 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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