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Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Março  de  2016.  Realizada  no  dia 
29/03/2016,  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 23   de março de   2016 e divulgada 
através do site   www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.

01) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Fevereiro de 2016;
02) Informes do CMSS;
03) Informes da SMS;
04) Informes das Comissões Temáticas;
05) Apreciação, discussão e deliberação das Contas da Saúde do Município de Santos 
referente ao 3º quadrimestre / 2015;
06)  Apreciação,  discussão e  deliberação da Renovação da subvenção entre  PMS X 
Santa Casa de Misericórdia de Santos (Processo nº 84.720/2013-17);
07) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

Às 18:55h , 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 Fevereiro-2016 e após 
confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer, Rosana pediu para inserir sua 
fala  na linha 84 onde a mesma acha que o conselheiro  Silas em algumas ocasiões usa 
palavras pesadas quando se refere ao Secretário de Saúde, Luiz colocou a ATA corrigida em 
votação, aprovado por unanimidade. Vários Conselheiros questionaram a Audiência Pública 
da Saúde na Câmara de Vereadores no mesmo dia da Plenária do Conselho, Luiz informou 
que o Vereador Evaldo Presidente da Comissão de Saúde da Câmara mandou e-mail  ao 
conselho se desculpando, Ivo pediu ao conselho que se fizesse uma moção de repúdio contra 
essa data que já não era a primeira vez, Luiz colocou em pauta e votação, aprovado com uma 
abstenção do secretário de saúde, Marsan informou que recebeu o e-mail da audiência e 
respondeu a assessoria do vereador que se atentasse as datas pois os conselheiros tem 
interesse em participar das audiências referentes á saúde.  2)INFORMES DO CMSS: Luiz 
informou  que  o  Roberto  tá  se  recuperando  ainda,  todos  os  conselheiros  sem  exceção 
desejaram uma ótima recuperação ao Roberto,  Deus abençoe, Luís informou que mesmo 
debilitado Roberto foi  na audiência da Câmara sobre regulação de vagas da saúde,  Luiz 
informou sobre os dados do CIOPS, Luís informou sobre parceria entre a Associação Franco 
Rotelli e a Secretaria Municipal de Saúde para geração de rendas aos pacientes da Saúde 
Mental, coordenadora Aurélia fez a explanação da parceria que atenderá 50 pacientes da 
Saúde Mental, sendo 10 de cada NAPS, Luiz perguntou á plenária se o conselho pode fazer 
um  AD-Referendum  após  a  aprovação  das  comissões,  aprovado  por  unanimidade. 
3)INFORMES DA SMS: Secretário explanou sobre as ações das equipes de saúde contra a 
dengue junto com as forças armadas e comunidade, Márcia Sucomine explanou sobre as 
prevenções sobre a gripe H1N1, Santos vai receber as vacinas novas entre os dias 7 e 10 de 
abril, dia 30 de abril será o dia “D” da vacinação Cássio deu uma sugestão á secretaria para 
informar a população sobre orientação de lavar as mãos, secretário informou sobre vacinação 
antirrábica,  Secretário  informou  sobre  inaugurações  de  unidades  de  saúde  básicas. 
4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS:  João Carlos  informou que a reunião com 
gestão  local  do  SECRAIDS  tá  faltando  telefone,  profissional  técnico  de  farmácia,  e 
medicação,  Idreno informou sobre comissão da saúde do trabalhador  dia  28 de abril  Dia 
Mundial Saúde do Trabalhador, Luiz explanou sobre reunião da comissão de política de saúde 
com a Santa Casa e Secretaria de Saúde, Plenária cobrou a Santa Casa de um membro 
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atuante no conselho, Luiz pediu aos representante da Santa Casa presentes que solicitem ao 
Provedor a indicação de um membro para representá-la nas plenárias devido ao alto índice de 
faltas do mesmo na gestão anterior. 5) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DAS 
CONTAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE / 
2015; Ivo fez uma explanação da análise da Comissão de Finanças do Conselho, Luís leu o 
Relatório da Comissão e após vários questionamentos colocou em votação, aprovado por 
unanimidade. 6) APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DA RENOVAÇÃO  DA 
SUBVENÇÃO ENTRE PMS X SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS (PROCESSO 
NO  84.720/2013-17);  Luiz  fez  uma  breve  explanação  sobre  essa  verba  municipal, 
representante da Santa Casa Sr. Fábio fez uma explanação sobre os atendimentos prestados 
pela  SCMS,  Dalve  perguntou sobre  as  outras  prefeituras,  Fábio  respondeu  que somente 
Santos repassa o subsídio para Santa Casa, Silas perguntou sobre as demissões que estão 
ocorrendo na Santa Casa, Fábio disse que não é do departamento dele essa questão de RH, 
Marsan  perguntou  se  essas  demissões  estão  inclusos  os  altos  salários  também,  Fábio 
respondeu que essa parte de RH não é do seu departamento, Márcio perguntou sobre as 
demissões de Fisioterapeutas que já eram poucos profissionais para atender a população, 
agora ficou menos ainda, Fábio não soube responder, Rivaldo sugeriu uma comissão local  
com um membro do conselho na Santa Casa e Beneficência segundo Lei nº 453 do CNS, 
Cássio explanou sobre seu período de 13 anos trabalhando como Fisioterapeuta na Santa  
Casa,  relatou  que  foi  demitido  nessa  leva  e  alerta  a  Plenária  que  já  era  esperado  os 
atendimentos de Fisioterapia e que tende a piorar com essas demissões e terceirizações na 
Santa Casa, e há rumores que ocorrerá mais, Luís colocou a subvenção em votação e foi 
aprovado  por  unanimidade. 7)  ASSUNTOS  GERAIS  REFERENTES  À  SAÚDE  DO 
MUNICÍPIO DE SANTOS; Silas perguntou sobre novo contrato do SAMU onde agora levam 
também  para  os  hospitais  com  convênios,  triplicou  o  trabalho  dos  condutores,  Silas 
questionou  sobre  má  qualidade  dos  produtos  da  UPA Central,  o  gesso  é  de  péssima 
qualidade, as cadeiras de rodas não entram nas salas, Secretário respondeu que vai checar  
sobre  essas  reclamações  da  UPA,  Secretário  respondeu  que  os  hospitais  com convênio 
ficaram de receber os pacientes do SAMU sem segurar a maca e o condutor lá, Solano trouxe 
informações do CONDEFI sobre ambulância 24h em Monte Cabrão e Caruara, Maria Cecilia 
do conselho de Fono relatou sobre demora de atendimento de uma criança que necessita 
fono,  Marsan perguntou ao secretário  porque da demora da inauguração do SERFIS-ZN, 
Marsan relatou que o Conselho se esforçou para conseguir a parceria com o Rotary para 
patrocinar a compra dos aparelhos pro SERFIS-ZN, disse que conseguimos a verba de 30 mil  
dólares (123 mil  reais) que já foram depositados na conta da secretaria de saúde para a 
compra dos aparelhos e nada ainda da Inauguração, Marsan perguntou se o secretário tinha 
levado  pro  lado  pessoal  ou  se  era  alguma  coisa  contra  a  população  da  ZN,  secretário 
respondeu  que  não  era  pessoal  nem  tinha  nada  contra  a  população  da  ZN,  e  que  o 
Conselheiro Marsan estava coberto de razão, disse que vai se debruçar pessoalmente em 
relação ao SERFIS-ZN para sua inauguração em maio, Rosimeire disse que a população já 
está  nas  redes  sociais  reivindicando  a  Inauguração  do  SERFIS-ZN,  Silas  disse  que  o 
secretário não leva os Conselheiros de Saúde á sério, Márcio perguntou ao secretário uma 
data pra Inauguração, secretário respondeu que não arriscaria uma previsão, Ana Bernardo 
trouxe questões sobre a Policlínica da Alemoa como falta  de  medicações exames etc,  a 
mesma relatou ser portadora de esclerose múltipla e não tem onde fazer fisioterapia pois o 
SERFIS-ZN não foi inaugurado, Sebastião reclamou sobre os móveis caindo aos pedaços na 
Policlínica do Morro do José Menino, Rivaldo perguntou quando será a próxima Conferência 
Municipal de Saúde pois era pra ter acontecido em julho do ano passado, Luiz respondeu que  
as prés-conferência estão estipuladas para mês de maio e junho e a Conferência pra outubro, 
Rivaldo achou estranho pois é exatamente o mês das eleições para prefeito e vereadores, 
Luiz agradeceu a presença de todos, desejou um ótimo retorno aos seus lares e encerrou a  
plenária, eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a presente ATA.          
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