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Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.
Município em Gestão Plena do SUS.

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Dezembro  de  2015.  Realizada  no  dia 
12/01/2016,  terça-feira,  às    18h30   na  sede  do  SINTRASAUDE,  sito  à 
Avenida  Ana  Costa,  nº  70  –  Vila  Matias  –  Santos/SP.  Convocação 
publicada  no  Diário  Oficial  de  Santos  em  08   de  janeiro  de    2016  e 
divulgada através do site   www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de Novembro de 2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação,  discussão  e  deliberação  das  Contas  da  Saúde  referente  ao  2º 
Quadrimestre de 2015;
6) Apreciação, discussão e deliberação das contas da Farmácia Popular, referente ao 3º 
Trimestre de 2015; 
7) Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
As 18:59 horas,  Luiz,  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 Novembro-
2015 e  após confirmação,  pergunta  se  alguém tem alguma correção a fazer,  Silas  pede 
correção na linha 186, onde se lê...finalizou dizendo que ou é má vontade do Gestor ou é má 
gestor mesmo, leia-se...não é falta de dinheiro, é má gestão mesmo, na linha 186, incluir...foi 
por mim denunciada a existência de caramujos no NAPS 4 e que antes da reunião havia 
comunicado o Secretário Adjunto Denis da existência e da gravidade desses caramujos no 
local citado. A providência tomada pelo Secretário foi chamar a Vigilância Sanitária que ao 
constatar  o  problema, que orientou aos funcionários que deveriam colocar  sal  no local  e 
recolher  os  caramujos  mortos.  Na  reunião,  Silas  contestou  essa  orientação,  porque  em 
estabelecimentos particulares, a Vigilância multa e na reincidência lacra o estabelecimento. 
Porque então, o órgão Público o procedimento não é o mesmo? Não devemos nos esquecer  
que tratam-se de pacientes com distúrbios mentais, cujas atitudes nem sempre podem ser 
previstas,  Edilson solicita a correção na  linha 148 ,  onde se lê...  Edílson coordenador da 
Comissão de Ética do Conselho,  concordou e disse que essa publicização vai  contra as 
diretrizes  do  SUS,  leia-se...  Edilson,  coordenador  da  Comissão  de  Ética  do  Conselho, 
concordou  com  as  palavras  do  Silas  e  disse  entender  que  as  decisões  emanadas  da 
Conferência Municipal de Saúde devem ser respeitadas e cumpridas, disse ainda, que em 
sua opinião, a terceirização dos Serviços de Saúde é uma negação das premissas do SUS, e 
sugere que se apesar de tudo, se alguma OS for administrar o Hospital Conselheiro Nébias, 
que se  evite  que seja  a  mesma que vai  administrar  a  UPA,  pra  que a  Saúde do nosso 
Município não fique refém dessa OS., ninguém tendo mais nenhuma correções Luiz coloca 
em votação e a Ata é aprovada com as correções por  unanimidade,  Luiz  informa que o 
representante dos URBANITÁRIOS foi mudado para a reunião posterior, sendo o sr. José 
Lima Rodrigues o novo representante, Luiz justifica a ausência dos Conselheiros Rivaldo e 
Roberto, sendo esse último em tratamento de Saúde e sem condições de estar presente; 
2)INFORMES DO CMSS: Luiz lê para os presentes o relatório da última reunião da Comissão 
Organizadora  da  CONFMSS,  ocorrida  dia  05.01.2016  que  está  a  disposição  para  os 
conselheiros na sede do conselho, convida a todos para a inauguração da UPA CENTRAL 
que ocorrerá dia 15.01.2015 às 10 Horas 3)INFORMES SMS: Secretário Marcos  reafirma o 
convite aos conselheiros, informando que de início as duas unidades (PS CENTRAL e UPA 
CENTRAL),  estarão  funcionando  até  que  a  Comunidade  se  acostume  com  as  novas 
mudanças, sendo que a UPA funcionará em todos os setores, informa que a Policlínica do 
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Jardim Santa Maria está fazendo os últimos ajustes e deverá ser inaugurada dia 28.01.2016,  
a Policlínica do Caruara também deverá ser inaugurada da segunda quinzena do mês de 
Janeiro/2016,  a  Policlínica  da  Ponta  da  Praia  deverá  demorar  mais  um  mês  para  ser 
inaugurada,  a  Policlínica  da  Vila  Nova  deverá  ser  inaugurada  no  mês  de  Março,  a 
inauguração do SERFIS/ZN está esperando apenas um “OK” do Rotary, informa que a SMS 
está em alerta MÁXIMO para a dengue, já com 54 casos até o momento, Silas sugere ao 
Secretário que a UPA tenha um painel com o nome de todos oa profissionais que estejam 
trabalhando   4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS:  as reuniões das Comissões 
serão  marcadas  a  partir  do  mês  de  Janeiro  de  2016;  5)  Apreciação,  discussão  e 
deliberação  das  Contas  da  Saúde  referente  ao  2º  Quadrimestre/2015:  Luiz  passa  a 
palavra para o José Ivo (Coordenador da Comissão de Finanças) que se diz preocupado com 
o nôvo Sistema para a prestação de Contas que é muito confuso, informa que  a Comissão 
esteve por mais de uma vez reunida com os representantes da SMS para esclarecer varias 
duvidas, inclusive solicitadas por ofício e respondida, após todas essas reuniões emitiu o 
relatório não tendo nada a opôr quanto a aprovação da mesma, entretanto deixa o parecer  
final  para  o  TCU  que  também  analisará  a  mesma,  após  vários  questionamentos,  todos 
respondidos Luiz  coloca em votação e o  mesmo é  aprovado por  unanimidade,  antes  de 
terminar o ponto de pauta, José Ivo informa que no dia 26.02.2016 será apresentado na  
Câmara Municipal as Contas da Saúde do Município referente ao 3º quadrimestre/2015;  6) 
Apreciação, discussão e deliberação das Contas da Farmácia Popular, referente ao 3° 
trimestre de 2015; José Ivo informa que após reunião da Comissão de Finanças, foi emitido 
o parecer que nada tem a opôr quanto a aprovação da mesma, após vários questionamentos  
Luiz coloca em votação e é aprovado por unanimidade;  7) Assuntos Gerais referentes à 
Saúde do Município de Santos;  Ana Bernarda pede a palavra e diz que é portadora de 
Esclerose Múltipla e pede mais ação do Município quanto a essa doença que tem avançado 
cada dia mais, Luiz propõe que seja marcada uma reunião entre a Ana, o CMSS e a SMS o 
que foi de concordância de todos, aguardando apenas a marcação da data, Carlos Solano se  
diz indignado com essas materia  pagas por  um sindicado em um jornal  da cidade,  onde 
alguns conselheiros totalmente despreparados são entrevistados e falam muitas besteiras, 
inclusive  questiona  os  representantes  do  Forum  Popular  que  não  pouco  participa  das 
Plenária, desconhece onde sequer fica a sede do CMSS e também não dá sua contribuição 
em nenhuma comissão Temática, também a representante dos estudantes da UNIFESP que a 
mais  de  um ano  nem  aparece  nas  reuniões,  como  essas  pessoas  podem achar  que  o 
Conselho de Saúde é “omisso” sem base alguma para essas afirmações, reclama também da 
demora de marcação de consultas e exames nas Policlínicas, informa também que o NAPS III  
está mandando os usuários pegarem remédios no NAPS II, Silas ratifica seu antigo pedido 
que a SMS tome sérias providências quanto aos caramujos existentes nos Naps, caso isso 
não ocorra ele convocará a imprensa para fazer uma matéria no local, pede providências para 
o Hospital da Zona Noroeste que está com cheiro horrivel, raio X quebrado, pede que isolem 
o esgoto da sala de gesso e volta a falar em má gestão no local, Pastorello responde que 
solicitará providências urgentes, inclusive quando ao dono do terreno localizado ao lado do 
Hospital, Marsan solicita a mudança do nome SERFIS de acôrdo com a nova Nomenclatura,  
Marcos Calvo diz que vai ter um nome adequado brevemente, Rosana pede explicações de  
como foram feitos os processos seletivos de contratações pela ABC, informa que o AMBESP 
está com falta de fitas para medição de Glicemia, e pede que seja verificado o sistema de 
agendamentos e falta de medicamentos no local, Pastorello pede que a Rosana o procure na  
Secretaria para resolver todos esses problemas, João Carlos agredece a todos pelo esforço e 
lutas para a melhoria na Saúde, nada mais tendo para discutir, Luiz encerra a reunião às 
20:45 horas e eu José Luis Negrinho lavro a presente Ata.          
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