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Santos, 31 de maio de 2022

Ata da Plenária Ordinária de 31 de maio de 2022, terça-feira, às 18h30, na sede do
SINDEDIF, sito à Rua Júlio Conceição nº 238 – Vila Matias – Santos/SP

Às 18h30 do  dia  31  de  maio de  2022,  o  Sr.  Luiz  Antônio  da  Silva, Presidente  do
Conselho Municipal de Saúde de Santos – CMSS, iniciou a Plenária dando boas-vindas
a todos os conselheiros e convidados e em seguida convidou para compor a mesa o Sr.
José Ivo dos Santos, Vice-Presidente do CMSS, o Sr. Adriano Catapreta Lugon Ribeiro,
Secretário  Municipal  de  Saúde,  a  Srª  Ana Paula  Nunes Viveiros  Valeiras,  Chefe  do
Departamento de Vigilância em Saúde - DEVIG e o Sr. André Luiz de França Souza, 1º
Secretário. O Presidente solicitou a leitura da Ata da Plenária anterior (abril/2022). O
conselheiro Sr. Silas da Silva pediu questão de ordem e solicitou a dispensa da leitura da
Ata da Plenária anterior, já que todos os conselheiros receberam por email. A dispensa
da leitura da Ata anterior foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A ata foi
colocada  em votação  e  aprovada.  Foi  apresentado  as  justificativas  de  ausência  dos
conselheiros, sendo da Srª Aurélia Maria Rios: em atendimento no consultório, Sr. José
Ricardo Felix Barros:  problemas de saúde,  Sr.  Gil  Emerson  Lima Aguiar:  viagem a
trabalho, Sr. Jeová Pessin Fragoso: viagem à Goiás, Sr. Cristian Mark Weiser: positivou
para  Covid-19,  Srª  Ivete  Losada  Alves  Trotti:  foi  convocada  para  uma  reunião
extraordinária do COREN em São Paulo, Srª Lenina Bento da Silva: doente, Srª Aline
Bento Stipanich: cuidando da irmã que está doente, Sr. José Luiz Negrinho: está em São
Paulo  a  trabalho  e  o  Sr.  Carlos  Alfredo  Ferreira:  viajando.  O  Presidente  do  CMSS
comunicou que todas as atas dos Conselhos Locais serão encaminhadas ao Gabinete do
Secretário  de  Saúde.  Em seguida  foi  abordado a respeito  da  proposta do Termo  de
Convênio  -  Tabela  SUS  com  o  Instituto  Visão  do  Bem,  que  realiza  atendimentos
oftalmológicos,  sendo  aprovado  a  inclusão  do  referido  processo  na  Pauta.  Com  a
palavra, a Srª Elaine Oliveira Rodrigues do Instituto Visão do Bem, localizado na Rua
Xavier Pinheiro, nº 200, fez uma explanação sobre o serviço de oftalmologia prestado
pelo Instituto para o município. O Conselheiro Sr. Silas da Silva fez uma explanação
sobre a visita realizada no Instituto, citando que apurou no DEREG - Departamento de
Regulação do Sistema - Saúde que há cerca de 5 mil pessoas aguardando atendimento
em oftalmologia. O Secretário de Saúde, Dr.  Adriano Catapreta  discordou da fila  de
espera de 5 mil pessoas. O Sr. Devanir Paz, Chefe de Departamento de Regulação do
Sistema - Saúde - DEREG, prestou esclarecimentos, justificando que devido a pandemia
muitas consultas ficaram represadas e a Secretaria Municipal de Saúde está atuando para
diluir estes atendimentos que pode ser resolvido através do Termo de Convênio com o
Instituto Visão do Bem. O conselheiro Sr. Luiz Anselmo dos Anjos Santos citou que é
extremamente necessário realizar parcerias para atender a população. O Presidente do
CMSS, Sr. Luiz Antônio da Silva esclareceu que o Termo de Convênio tramitou com
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agilidade e a  visita  foi  realizada  e  inclusive houve  pedido da Câmara  Municipal  de
Santos. O Termo de Convênio com o Instituto Visão do Bem foi aprovado. Em seguida,
foram apresentadas as comissões do CMSS aprovadas pela plenária. Com a palavra, o
Sr.  André  Luiz  de França  Souza,  conselheiro e  1º  secretário,  leu o Regulamento do
Concurso do Logotipo que vai escolher o novo logo do CMSS. No Item: Informes da
Secretaria,  o  Secretário  de  Saúde,  Dr.  Adriano  Catapreta,  apresentou  o  Projeto  de
Construção da nova Policlínica do Estuário. O Conselheiro Sr. Silas da Silva solicitou
que nesta nova unidade seja feita uma homenagem ao Sr. Lino pela sua dedicação ao
Conselho Municipal de Saúde de Santos desde a sua criação. O Secretário de Saúde fez
uso da palavra para apresentar o novo serviço que vai atender a população da Ilha Diana.
Será feita uma parceria com o Corpo de Bombeiros que fará o transporte na lancha da
corporação que poderá trazer o usuário, morador da Ilha Diana, para Santos ou levar a
equipe do SAMU na casa do solicitante do atendimento. O conselheiro Sr. Silas da Silva
pediu questão de ordem, falando que isso foi proposta do Conselho Local devido a falta
de assistência após as 20h. Sr. Silas lembrou que o Dr. Luiz Carlos Espindola Junior
antigo Chefe do Departamento de Atenção Básica de Saúde, que estava presente na
eleição do  Conselho Local  da Ilha  Diana, explicou que pelo Ministério seria  difícil
atender  esta  demanda,  mas  poderia  montar  um  projeto  do  município  para  atender,
chegando em boa hora esta proposta da Secretaria. No item Assuntos Gerais da Pauta, o
Sr. Marcelo, do Conselho local do Valongo, cobrou do Gabinete da Secretaria de Saúde
um local  para  atividades  terapêuticas.  O Sr.  Milton  Pereira,  do  Conselho  Local  do
Caruara, fez sua explanação sobre a região da Área Continental de Santos que recebe
grande movimento de turistas e moradores e solicitou que a Unidade Básica do Caruara
alterasse  o  horário  de  funcionamento  estendendo  até  meia-noite.  Reclamou  de  um
serviço  de  atendimento  de  animais  que  está  sendo  montado  em  frente  a  Escola
Municipal de Monte Cabrão. O Sr. Silas falou que este serviço de atendimento a animais
está localizado em frente a Unidade Básica do Monte Cabrão, sendo lamentável que a
Vigilância  Sanitária  permitisse  este  tipo  de  construção  devido ao  local.  A Srª  Mara
Aparecida do Conselho Local do Morro São Bento fez uso da palavra para reclamar
sobre  o  elevador  da  Unidade  do  Morro  São  Bento  e  da  falta  de  medicamentos.  O
Secretário de Saúde explanou sobre a situação do Monte Cabrão e Caruara e falou que o
Gabinete da Secretaria de Saúde recebeu abaixo-assinado pedindo a volta do Chefe de
Seção para a unidade. Em seguida, o Secretário convidou o conselheiro Silas para uma
nova visita a Unidade do Monte Cabrão e falar com a população usuária da unidade.
Com a  palavra,  o  conselheiro  Sr.  Silas  se  recusou  a  ir  em respeito  a  decisão  dos
Conselhos  Locais  e  moradores  e  falou que  o  secretário  também deveria  respeitar  a
decisão dos moradores de exonerar o cargo de Chefe de Seção por não ter liderança
sobre  os  seus  subordinados,  sabendo  que  os  profissionais  médicos  maltratavam  os
usuários. Na continuação, o Sr. Silas falou que caso o Chefe de Seção continue no cargo
será desmoralização para o Secretário devido a sua posição anterior ter sido a favor da
exoneração do cargo de Chefe de Seção no dia da reunião do Conselho Local em março.
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A  conselheira  Srª  Ana  Bernarda  fez  sua  explanação  sobre  os  eventos  realizados
recentemente, agradecendo a presença do Sr. Secretário na passeata realizada neste final
de semana (Esclerose Múltipla e Endometriose). Sem mais a ser discutido, o Presidente
Sr. Luiz Antônio da Silva agradeceu a presença de todos, desejou bom retorno a todos e
deu por encerrada à Plenária às 20h20. A presente ata foi lavrada e assinada por mim,
André Luiz de França Souza e pelo Presidente Sr. Luiz Antônio da Silva.

            Luiz Antônio da Silva                                 André Luiz de França Souza
            Presidente do CMSS                                               1º Secretário
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