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 1 

REUNIÃO   COM PRESEIDENTES E REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE 2 

BAIRRO  CREDENCIADAS NO  CONSELHO MUNICIPAL DE ENTIDADES DE 3 

BAIRRO (COMEB), CO  A PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE  DE SANTOS 4 

FABIO FERRAZ 5 

  6 

Santos 10 de abril  de 2019. 7 

 8 

A reunião teve inicio às quinze horas e vinte minutos, o Presidente do Conselho José Carlos  9 

Kaculé   agradeceu a presença de todos e em especial ao  Secretário Fabio  Ferraz e de seus 10 

assessores  que estavam presentes. O Presidente José Carlos  passou a palavra para o 11 

Secretário  explanar as ações da Secretaria de  Saúde  em especial ao surto de sarampo no 12 

qual a cidade passou  onde  destacou a eficiência dos Funcionários da Saúde que não mediram 13 

esforços para  fazer o bloqueio do avanço onde foi detectado pessoas que contraíram a doença 14 

em  virtude de um navio  de cruzeiro que esteve atracado em nosso porto,  onde nesse 15 

momento  a Anvisa, solicitou  a colaboração  pois também tinha cinco tripulantes  16 

contaminado, aproveitando o momento foi feito um  mutirão  de vacinação  com as  pessoas 17 

no Terminal de Passageiros  fazendo assim um bloqueio vacinal. 18 

De acordo com o Secretário esse   bloqueio vacinal  da doença também se estendeu  pelos  19 

bairros onde foram detectados caso como : Pompéia, Gonzaga  e  Embaré.  Foram recebidas  20 

do Governo Federal e Estadual   100 mil doses da vacina  contra o Sarampo., fala o Secretário  21 

a situação esta controlada , mas ainda todos estão  em alerta para qualquer situação. O 22 

sarampo é uma doença muito  grave  diz  o Secretário , é fundamental que todos se possível 23 

tomem a vacina  que esta a disposição  nas Unidades de Saúde da Cidade e novamente  24 

parabenizou  os Funcionários da Saúde. E falou também que hohe dia 10 começa a vacinação  25 

contra a gripe. 26 

O Secretário falou também sobre as obras da UPA da Zona Leste que terá 3.000 mil metros 27 

quadrados onde neste Equipamento  estarão  o SAMU e a Guarda Municipal também 28 

estalados e que a entrega esta prevista  a ser entregue no dia 26 de janeiro de 2020. 29 

O secretário falou também da UPAs  da Zona Noroeste e Central, onde a mesma  onde as 30 

mesmas   terão  uma melhor segurança para os usuários . 31 

 Foi questionado ao Secretário  sobre a UBS da Areia Branca  onde respondeu que já esta em 32 

termino da obra e da UBSs  da  Alemoa, Piratininga e São Manoel  onde se pediu mais 33 

médicos. 34 

Foi pedido a Secretário que se possível com outras Prefeituras  a parceria para  um mutirão de 35 

vacinação de várias doenças em especial  da tuberculose  nos presídios  da região. 36 

Foi comentado também  a falta do Diário Oficial do Município impresso , sendo que nem 37 

todos tem o habito  de entrar na internet para ler, sendo  que o impresso era mais fácil para se 38 

ter as informações do serviços e trabalhos realizados pela Prefeitura, foi sugerido também 39 

uma  visitação dos Presidentes e Representantes das Entidades de Bairro as Unidades  de  40 

Saúde que  serão  a ser entregue  a População como : UBS da Areia Branca, UPA da Zona 41 

Leste. Ambesp, e UBS do Jabaquara. 42 

Sendo assim o Secretário Fabio Ferraz  agradeceu  ao COMEB  e a Todos presentes pela 43 

oportunidade  de explanar um pouco da Secretária de  Saúde, aproveitando o momento o 44 

Presidente do Conselho José Carlos Kaculé  encerrou a reunião   as  17:20  horas,  45 
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Esta reunião foi presidida por                                                                              , Presidente do 46 

Conselho Municipal de Entidade s de Bairro  e que teve  como secretária da  reunião                                                                                                47 

 1ª Secretária do  Conselho Municipal de Entidades de Bairro.                                                                       48 
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