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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  Janeiro  de  2016.  Realizada  no  dia 
28/01/2016,  quinta-feira,  às    18h30   na  sede  do  SINTRASAUDE,  sito  à 
Avenida  Ana  Costa,  nº  70  –  Vila  Mathias  –  Santos/SP.  Convocação 
publicada  no  Diário  Oficial  de  Santos  em  22   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 Dezembro de 2015;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apresentação, apreciação e deliberação do Plano Municipal de Prevenção e Combate 
à Dengue de 2016;
6) Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 19 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 Dezembro-2015 e após 
confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer, Marsan pede para corrigir a 
linha 98 onde “Marsan sugere ao secretário que atualize o nome do Serfis-ZN para Centro de 
Referência em Saúde Funcional” .. como já acontece em cidades como Barueri e Jandira-SP, 
pois no equipamento irão atuar Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Terapeutas Ocupacionais,  
sugeriu outro nome também.. “Centro de Recuperação Funcional”, secretário respondeu que 
fazia muito sentido a sugestão e que irá analisar a proposta, Solano pede para corrigir a linha 
97 “trocar palavra hospital por NAPS”, Silas disse que não colocaram na Ata sua fala pedindo 
“A escala dos médicos da UPA no mural da mesma”, Luiz colocou a ATA com as devidas 
correções  em  votação  e  foi  aprovado  por  unanimidade.  2)INFORMES DO CMSS: Luís 
informou  que  o  Grupo  Esperança  trocou  seu  representante  Leonor  Peçanha  Falcão  por 
Ronaldo  Telles  que  já  está  na  lista,  Luiz  informou  que  o  conselheiro  Roberto  está  em 
recuperação de saúde ainda, a plenária desejou melhoras ao Roberto, informou também que 
a Comissão da Conferência Municipal vai se reunir no dia 02.02.16 e na próxima plenária 
trará as datas das pré conferências e da conferência de saúde, Luiz informou que a Comissão 
Executiva está realizando a verificação das faltas dos conselheiros nas plenárias conforme 
solicitação dos conselheiros, Luiz solicita autorização da Plenária para inverter os itens 5 e 6 
da Pauta o que foi  aprovado pelos Conselheiros.  3)INFORMES SMS:  Pastorello informou 
sobre inauguração da Policlínica do Morro Santa Maria, informou que as caixas dos materiais 
do SEFIS-ZN já estão chegando na secretaria e que o imóvel está recebendo alguns reparos  
na infra  estrutura,  Rosemeire  pergunta se  o Serfis-ZN vai  ser  inaugurado este  semestre, 
Pastorello diz que no máximo em março. 4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS: Luiz 
informou  que  as  comissões  estão  trabalhando  e  que  na  próxima  plenária  as  comissões 
explanarão suas ações.  5) ASSUNTOS GERAIS REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SANTOS: Silas falou sobre o NAPS 4 com os caramujos ainda por todo o muro, trazendo 
risco  aos  pacientes  da  saúde  mental,  Pastorello  respondeu  dizendo  que  ia  contratar 
dedetizadora, Silas disse ainda que a fiação elétrica do NAPS 4 está exposta com risco de 
pegar fogo, Silas trouxe em mãos um bolinho na embalagem que serviram hoje na Policlínica 
estava vencido desde o dia 23.01.2016, Silas falou sobre 2 pacientes com entrada na Upa 
Central as 10h, uma com espinha de peixe na garganta e a outra com dores abdominais e as 
pacientes não tinham sido atendidas até as 15h, Pastorello ficou de verificar, Carlos Solano 
informou sobre as divergências dos conselheiros sobre a mudança de endereço do CAPS 2 ,  
Pastorello  respondeu que irá  agendar  com a comissão de saúde mental  uma visita  para 
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esclarecimentos e sugestões, Carlos Solano lamentou a proposta do vereador Cacá Teixeira 
para liberar bebida alcoólica nos estádios de futebol na cidade, sendo que a bebida alcoólica  
leva às drogas e riscos á saúde também, Anselmo falou sobre um exame de sangue da 
Policlínica da Aparecida de Pedro Henrique saiu ABO, sendo que ou é tipo A, ou tipo B, ou 
tipo O, os 3 juntos não existe, disse já pensou se fosse um exame de HIV errado, a pessoa 
podia se matar, a chefe das Policlínicas ficou de verificar, Anselmo perguntou se PS Central 
está funcionando, Pastorello disse que esta de retaguarda da UPA por enquanto, João relatou 
sobre as próximas visitas da comissão de fiscalização nos locais  com problemas citados 
acima pelos conselheiros, Marsan pediu para que se cobrasse a diretora da Policlínica  sobre 
os bolinhos vencidos servindo os pacientes, Pastorello ficou de cobrá-la, Marsan perguntou 
sobre ausência dos profissionais “Técnico de Farmácia”  nas farmácias da rede municipal  
podendo trazer prejuízo aos usuários, Pastorello respondeu que o CRF só cobra a presença 
do profissional Farmacêutico porém a prefeitura está para chamar os técnicos,  Marsan ficou 
de verificar,  Marsan perguntou se o dinheiro  que o Rotary internacional  depositou para o 
Rotary  no  Brasil  no  valor  de  30  mil  dólares  já  estava  sendo  utilizado  para  compra  dos 
aparelhos e mobiliário do SERFIS-ZN, Pastorello disse que a secretaria de saúde já mandou 
a  lista  pra  eles  comprarem e fazerem a doação,  Marsan questionou sobre  a  demora no 
atendimento na Upa central de quase 5 horas segundo relato do Silas, Pastorello respondeu 
que vai verificar, Marsan alertou que o contrato com a UPA não é por atendimento e sim valor  
fechado portanto ficar atento para que essa demora não seja proposital,  Elília dos Santos 
questionou sobre sua dentadura mal confeccionada pelo CEO-ZN, João Carlos ficou de levar 
a comissão de fiscalização lá, a mesma também reclamou da demora de mais de 6 meses 
pela sua cirurgia de catarata, Pastorello ficou de ver pessoalmente, Rosana perguntou se a 
secretaria de saúde já questionou a Fundação ABC sobre que procedimento realizou para 
contratar os funcionários novos para UPA, pastorello disse que ainda não. 6) Apresentação, 
apreciação e deliberação do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Dengue de 
2016; Membros da secretaria de saúde fizeram a apresentação, conselheiros tiraram suas 
dúvidas  e  questionamentos  e  deram sugestões,  Luiz  colocou  em votação,  aprovado  por 
unanimidade, Luiz encerra a plenária às 21:10h agradecendo a participação de todos,  eu 
Marsan Beser Diniz da Silva lavro a presente ATA.
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