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Ata da Plenária Ordinária de Maio de 2015. Realizada no dia 26/05/2015, 
terça-feira,  às   18h30   na sede do SINTIUS, sito à Rua São Paulo, nº 24 – 
Vila  Belmiro  –  Santos/SP.  Convocação  publicada  no  Diário  Oficial  de 
Santos  em  21   de  maio  de    2015  e  divulgada  através  do  site 
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de  Abril de 2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apresentação, discussão e deliberação do Relatório do SIOPS 1º ao 6º Bimestre;
6) Conhecimento e aprovação do SARGUS / 2014; 
7) Explanação  referente  à  emenda  parlamentar  dor  Exmo.  Vereador  Evaldo 
Stanislau; 
8) Assuntos  Gerais referente à Saúde do Município de Santos;

As 18:50 horas,  Luiz  Antônio,  presidente do CMSS dá as boas vindas à todos e com o 
quórum regimental inicia a presente reunião, perguntando se todos receberam a Ata de abril-
15 e após confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer. Wlamir entregou a 
mesa uma folha com a correção da sua fala nas linhas 68 à 73. Luiz colocou em votação, 
aprovada Ata de abril-15 por unanimidade. 2)INFORMES DO CONSELHO, Luiz informa aos 
conselheiros sobre a oficina de capacitação de execução de verba PAM. Luiz informa que 
membros da executiva e membros da comissão de saúde mental se reuniram com GAEMA 
para falar sobre as condições precárias dos pacientes da saúde mental no projeto de geração 
de renda do  lixo limpo. Luiz informa sobre a audiência pública que se realizará dia 3 de junho 
as 19h no bairro do são Manoel  pra falar sobre o Incêndio da ULTRACARGO. Luiz informa 
que o Fórum Popular entregou no conselho o pedido de transferência de conselheiro que 
representa a entidade. Marsan informa que o tema OS já estava na rádio com a entrevista do 
prefeito dizendo que o primeiro equipamento a ser gerido por uma OS será a UPA Central, e 
que  o  conselho  ainda  não  tinha  abordado  com profundidade  esse  tema  em relação  ao 
modelo de gestão a ser acordado entre a prefeitura e a possível OS, Marsan então pediu 
para  a  plenária  a  inserção de uma pauta  sobre  OS para  próxima plenária  de  junho,  os 
conselheiros preferiram que se fizesse uma plenária exclusiva só para falar sobre OS, já que 
iria se estender demais, pois o assunto é vasto, Luiz então pediu a plenária se podia colocar  
para aprovação a pauta Plenária Exclusiva sobre OS, plenária decidiu que sim, Luiz então 
inseriu  como  pauta  número  8  e  assuntos  gerais  foi  pra  pauta  9.  3)INFORMES SMS, 
secretário Marcos comunicou aos conselheiros que a situação da dengue tem diminuído e 
que foi diagnosticado em SP o novo vírus da dengue chamado de ZICA e que já está sendo 
discutido pro ano que vem as políticas relacionadas à dengue. Secretário comunicou também 
que a inalguração do instituto da mulher e da gestante será dia 12 de junho na av.conselheiro 
nébias, a representante do projeto TANTAM perguntou ao secretário se teria equipamento 
para gestantes com deficiência, secretário disse que não, e que serão providenciadas. Silas 
perguntou ao secretário sobre os aparelhos em falta e quebrados da UTI NEONATAL da ZN,  
secretário  respondeu  que  estão  em manutenção  e  processo  de  compra  de  novos.  Silas 
perguntou  sobre  RX quebrado  que  o  vereador  Marcelo  Del  Bosco  denunciou,  secretário 
respondeu que o vereador faltou com a verdade e que não tinha nenhum RX quebrado.  
4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS:  Comissão  de  Saúde  Mental,  Aurélia 
explanou um pouco sobre a reunião com a promotora do GAEMA, falou também sobre o 
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curso de capacitação para conselheiros que a Unifesp promoveu, relatou que ouviu muita 
coisa antiética por parte de membros do sindicato e de próprios conselheiros de saúde em 
relação  ao  conselho  e  orientou  que  a  roupa  fosse  lavada  pelos  conselheiros  dentro  do 
conselho, pediu para que a comissão de ética estivesse mais atenta ao que se tem falado.  
Solano falou sobre o evento Anti-manicomial em conjunto com a Unifesp + funcionários da 
prefeitura + CRP + Fórum de Saúde, parabenizou o evento. Comissão de fiscalização: Silas 
Relatou que tudo que foi fiscalizado pela comissão até hoje somente 10% teve um retorno da 
secretaria,  disse  pro  secretário  Marcos  que  isso  é  uma  vergonha  e  desrespeito  aos 
conselheiros que voluntariamente fazem o seu trabalho, elogiou o evento da Unifesp e a 
indicação dos conselheiros municipais pelo Idreno (CES) para o curso, Silas lembrou à todos 
que os equipamentos de saúde de santos atendem 50% da baixada santista, que isso gera 
uma sobrecarga aos trabalhadores da saúde de santos e não ganham nada a mais por isso.  
5)APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO DO SIOPS 1º ao 6º 
BIMESTRE:  Secretário  Marcos explanou aos Conselheiros  sobre  a  pauta,  a  Conselheira 
Mary sugeriu para que nas próxima plenárias a secretaria trouxesse um profissional mais 
técnico para explanar, Luis colocou a pauta em votação, e a mesma foi aprovada com um 
voto contra da conselheira Mary. 6)CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DO SARGUS – 2014: 
Secretário Marcos explanou sobre a pauta, Luis colocou a pauta em votação e a mesma foi  
aprovada  por  unanimidade.  7)EXPLANAÇÃO  DA EMENDA PARLAMENTAR  DO  Exmo 
VEREADOR EVALDO STANISLAU: Conselheiro Renato Pastorello explanou sobre a pauta, 
Representante do Projeto Tantam explanou sobre as ações que a entidade promove com a 
comunidade  incluindo  também  com  as  pessoas  com  deficiência  e  convidou  a  todos  a 
visitarem a entidade e seus projetos, Wlamir elogiou o projeto Tantam, Luis perguntou se 
alguém  tem  alguma  dúvida  ou  colocação  a  fazer,  a  plenária  se  posicionou  como 
contemplada.  8)PLENÁRIA  EXTRAORDINÁRIA  SOBRE  POLÍTICA  DE  GESTÃO  - 
ORGANIZAÇÕES  SOCIAIS  :  Luis  colocou  em  votação  o  agendamento  da  plenária 
extraordinária para se discutir o tema O.S. na saúde de Santos, aprovado por unanimidade, 
comissão  de  política  de  saúde  vai  se  reunir  para  articular  data  e  local.  9)  ASSUNTOS 
GERAIS  REFERENTES  À  SAÚDE  DO  MUNICÍPIO  DE  SANTOS:  Conselheiro  Idreno 
explanou  sobre  a  plenária  extraordinária  para  eleição  dos  delegados  para  conferencia 
regional de saúde que vai ocorrer no sábado dia 30, Wlamir perguntou se foi amplamente 
divulgado para os servidores da saúde e população usuária, Secretário Marcos reconheceu a 
falha, Conselheira Mary alertou que no regimento estava escrito  ampla divulgação e não 
somente no Diário Oficial  da cidade,  Wlamir disse que entregou 2 relatórios ao conselho 
como ex-gestor mês e entregou mês passado mais 2 relatórios como técnico do NAPS2 e 
estava entregando em mãos agora à mesa o relatório sobre a reunião com o conselho local  
do NAPS2, também criticou a palestra ocorrida neste sindicato e exaltou a participação do 
Conselheiro Solano e estranhou o pedido de troca de conselheiro pelo Fórum Popular de 
Saúde. Conselheiro Silas falou sobre a paralisação que vai ocorrer contra a terceirização no 
próximo dia 29 ocorrerá nas 3 entradas da cidade, pediu para a executiva analisar o pedido 
do Fórum Popular de Saúde de troca do conselheiro Solano já que o mesmo se dedica tanto 
no conselho de saúde.  Adilson do SINDMINÉRIOS perguntou para SMS se houve alguma 
medida  de  saúde  pública  para  população  afetada  com  o  incêndio  da  ULTRACARGO, 
Secretário Marcos respondeu que há um trabalho muito importante sendo feito pelo DRS + 
Grupo Epidemiológico + Secretaria de Estado de Saúde e Meio Ambiente + SMS + CETESB 
e  UNISANTOS  nos  bairros  da  Alemoa,  São  Manuel,  Piratininga,  Vila  dos  Pescadores, 
Casqueiro  e  bairros  Portuários  e  solicitou  a  colaboração  do  SINDMINÉRIOS,  Rosimeire 
agente de saúde da ZN disse que os agentes estão indo de porta em porta colher dados de 
saúde  com  os  moradores  após  o  incêndio.  Conselheiro  Marsan explanou  que  não 
aguentando mais cobrar a secretaria sobre a Inalguração do SERFIS-ZN decidiu colaborar 
tecnicamente com o processo de compra dos aparelhos e o restante dos trâmites para a tão 
aguardada  Inalguração,  relatou  que  está  se  reunindo  semanalmente  com  a  SMS  para 
otimizar o processo. Conselheiro  Solano indignado com o pedido de troca de conselheiro 
pelo Fórum Popular de Saúde pediu para que a comissão de ética analise com muito cuidado 
esse pedido, disse que se sentiu traído pelo Fórum, que não foi chamado nas reuniões do 
COMAD e do Fórum, sente uma represália injusta.  Kátia avisou que amanhã ocorrerá a 
audiência pública na câmara de vereadores de santos sobre o andamento dos equipamentos 
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de  saúde  de  santos  às  18:30h.  Conselheiro  Anselmo relatou  que  sente  uma  certa 
desmotivação dos conselheiros em vir participar das plenárias e perguntou se já não estava 
na hora da comissão de ética mostrar a sua cara e verificar quem realmente participa das 
plenárias e quem anda faltando demais.  Nada mais tendo a ser discutido, Luis encerra a 
plenária agradecendo a participação de todos às 20:41 horas, eu Marsan Beser Diniz da Silva  
lavro a presente ATA.
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