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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  Fevereiro  de  2016.  Realizada  no  dia 
23/02/2016,  terça-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  19   de  fevereiro  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 Janeiro de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apresentação,  apreciação e deliberação da renovação do Convênio entre PMS x 
Associação Promocional Sol Nascente – (Processo nº 94416/2012-51);
6) Assuntos Gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

As 19 horas, Luís, 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 Janeiro/2016 e após confirmação, pergunta 
se alguém tem alguma correção a fazer, Silas pediu na linha 51 pra mudar de Policlínica para NAPS 4, 
Luís colocou a ATA com a devida correção em votação e foi aprovada por unanimidade. 2)INFORMES 
DO CMSS: Silas explanou sobre a visita dos membros da Comissão de Política de Saúde juntamente 
membros da Comissão de Saúde Mental e fiscalização na entidade Sol Nascente em Peruíbe e visita na  
UPA Central, Luís informou que amanhã dia 24.02.16 terá uma reunião com o secretário de obras e 
secretário  de  saúde  e  chefe  de  gabinete  do  prefeito  para  falar  sobre  o  mosquito  da  dengue; 
3)INFORMES SMS: Renato Pastorello informou sobre a entrega das obras das policlínicas programada 
para 15 de março , Pastorello informou sobre o esforço concentrado da SMS contra o mosquito, pede a 
colaboração de todos os conselheiros para estarem atentos aos focos de mosquito e alertar a população, a 
Coordenadora das Policlínicas enfermeira Tatiana explanou sobre os esforços das equipes da Vigilância 
Sanitária dia e noite e fim de semana no combate à todas as doenças Transmitidas pelo mosquito, Silas 
perguntou sobre o diálogo das  cidades  no CONDESB para  ação conjunta  contra  o mosquito,  mais 
diálogo entre as secretarias das cidades e Fórum dos Conselhos de Saúde, não adianta Santos fazer o 
papel dela e as cidades ao redor principalmente São Vicente não controlar os focos;  4)INFORMES 
DAS COMISSÕES TEMÁTICAS: Silas e Aurélia explanaram sobre a visita na entidade Sol Nascente 
e fizeram uma observação que Peruíbe está com falta de profissionais  Psiquiatricos, por isso pacientes 
tem que vir pra Santos se consultar e alguns acabam não retornando devido as drogas, comissão vai 
elaborar relatório..  5) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO 
CONVÊNIO ENTRE A PMS x ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SOL NASCENTE – (Processo 
no  94416/2012-51),  Luiz  informa  que  o  assunto  já  foi  tratado  no  item  anterior,  e  após  alguns 
questionamentos por parte dos conselheiros, todos respondidos coloca o mesmo em votação  colocou em 
votação e é aprovado por unanimidade; 6)GERAIS REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SANTOS: Sebastião perguntou porque o mutirão da dengue não passa no morro do Itararé, e perguntou 
sobre quando será a troca dos móveis da policlínica do José Menino, que encontram-se em péssimo 
estado de conservação e que faz 4 meses que cobrou o secretário, perguntou sobre a leptospirose na água 
dos contentores de lixo da Terracom, Chefe Tatiana respondeu que Itararé é área de são Vicente, porém a 
maioria  dos  moradores  de  lá  são  atendidos  na  Policlínica  do  Morro  do  José  Menino  ,  Pastorello 
respondeu que vai cobrar Terracon referente aos Contentores de lixo ,  Tatiana respondeu que os móveis 
estão na lista de prioridades de compra, Luis respondeu que vai falar com a Zoonose pra limpeza no 
córrego, Liliana perguntou porque o SAMU demorou das 10h as 11h pra chegar e atender seu filho com 
convulsão,  Pastorello  respondeu  que  o  médico  que  atende  as  chamadas  avalia  a  gravidade  das 
prioridades através de uma triagem, ficou de saber mais sobre o caso, Liliana perguntou se Santos tem 
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leitos para pacientes da Saúde Mental em crise ou surto, Pastorello respondeu que os pacientes são 
atendidos  nos  CAPS  e  se  necessário  encaminhados  para  os  leitos  psiquiátricos  nos  Hospitais 
conveniados com a prefeitura,  Marsan pergunta porque os pacientes da Saúde Funcional em Santos 
estão deixados de lado pela Prefeitura, já que o SERFIS da Zona Central está caindo aos pedaços sem 
acessibilidade alguma aos cadeirantes e pessoas com deficiência, e o SERFIS da Zona Noroeste está 
fechado  abandonado  com promessa  de   inaugurar  faz  2  anos  e  meio,  Pastorello  respondeu  que  a 
secretaria vai trazer melhorias ao SERFIS da Zona Central e que o SERFIS da Zona Noroeste em breve 
será inaugurado, Marsan pede a secretaria que entenda a importância da Política Municipal de Saúde 
Funcional  para  os  cadeirantes,  idosos  e  pessoas  com  deficiência  que  necessitam  de  Fisioterapia 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, sr Lino fala sobre  um Pneu gigante em frente a Policlínica da 
Alemoa, com possível foco de dengue, e uma casa em frente também com piscina  e que os mosquitos 
fazem a festa lá,  sr  Lino protestou que a ouvidoria não ouve nada,  sr  Lino reclamou que ligou na 
prefeitura perguntando do seu aparelho de audição, disseram que ia chegar, já faz 1 ano, e que seu 
aparelho é da época do prefeito Papa, Sila disse que vai com sr Lino no Ministério Público e depois  
chamar a imprensa, Marsan perguntou qual tempo da lista de espera do aparelho de audição, Pastorello 
disse  que  não  sabia,  pediu  pra  ligar  pra  ele  amanhã,  Silas  pediu  para  que  a  executiva  faça  um 
encaminhamento para o Ministério Público denunciando à Isenção de ISS que a Prefeitura cedeu ao 
Plano de Saúde Particular Santa Casa sendo que o mesmo tem investimentos no valor de 42 milhões no 
Banco, Silas pediu para que a SMS informe a população qual o papel real da UPA, pois a mesma está  
lotada todos os dias mesmo com inúmeras policlínicas sendo inauguradas, Silas perguntou porque a 
Policlínica de  Caruara não se transforma em UPA com atendimento 24 horas,  a  Coordenadora das 
Policlínicas  Tatiana ficou de estudar  a  demanda,  Silas  pediu  ao conselho que mande uma carta  de 
repúdio  ao  prefeito  sobre  a  falta  de  respeito  com os  conselheiros  que  não  são  chamados  para  os 
cerimoniais  de  inauguração  dos  equipamentos  de  saúde,  conselheiros  concordaram,  Aurélia  alertou 
sobre a Política Municipal de Saúde Mental, parabenizou a dona Liliana pela coragem de vir defender os 
pacientes da Saúde Mental, Aurélia desejou ao Roberto saúde e uma ótima recuperação, disse para todos 
rezarem por ele, Marsan disse que já está nas suas orações diárias, Luís ressaltou que os conselheiros 
não medem esforços para cumprir seu papel, e que nos cerimoniais tá cheio de vereadores e que os 
conselheiros que se esforçam o ano inteiro para as melhorias da saúde no Município não são chamados 
para participarem dos cerimoniais de inauguração, Luís alertou que apesar da troca de provedor na Santa 
Casa,  os  serviços  de  especialidades  médicas  não  retornaram,  Solano  relatou  que  Policlínica  da 
Conselheiro Nébias falta funcionário administrativo e técnico de enfermagem, Luís 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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