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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 Abril de 2016. Realizada no dia 26/04/2016, 
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  20   de  abril  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 Março de 2016;
02) Informes do CMSS;
03) Informes da SMS;
04) Informes das Comissões Temáticas;
05) Apreciação,  discussão  e  deliberação da  Renovação  do  Convênio  entre  PMS  X 
Centro Comunitário da Praia Santa Cruz dos Navegantes (Processo nº 76.363/2012-13); 
06) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;

Às 18:55h , Luís, presidente do CMSS dá as boas vindas à todos e inicia a presente reunião,  
perguntando se  todos receberam a Ata  de Março-2016 e  após confirmação,  pergunta  se 
alguém tem alguma correção a fazer, , Rosana pediu a correção da linha 38, onde se lê: “tá”,  
leia-se: “está” e linha 90,  onde se lê: “pro SERFIS”, leia-se: “para o SERFIS” Solano linha 85 
“Reivindicação ao invés de informação”,  e na linha 86 alterar a fala da conselheira Maria 
Cecília para “Maria Cecília do Conselho de Fonoaudiologia e relatou a queixa de um munícipe 
cujo filho está na lista de espera para atendimento fonoaudiológico no CVC da ZN a cerca de 
um ano. Ela questionou o Secretário de Saúde Marcos Calvo do motivo de não chamarem os 
fonoaudiólogos aprovados no último concurso já que, além da grande demanda reprimida, 
existem  vagas  abertas.  O  Sr.  Secretário  informou  que  os  profissionais  aprovados  serão 
chamados,  Luís  colocou  a  ATA corrigida  em  votação  e  foi  aprovada  por  unanimidade. 
2)INFORMES DO CMSS: Luís informou sobre a campanha do Abril Verde no dia 28 de abril,  
informa também que foi encaminhado uma denuncia ao MP do Estado, onde o conselheiro 
Roberto de Moura faz parte da Comissão de Saúde, sobre a interrupção do fornecimento das  
órteses e próteses pelo Luci Montoro em Santos, Marsan lamentou a interrupção e ficou de 
conversar com o Roberto pra saber se ele sabia o porque da interrupção, Luís justificou a  
ausência da Nena do Sindicato da Construção Civil, consulta a plenária se pode colocar em 
pauta o nôvo Convênio para Prestação de Serviços Complementares ao SUS da Casa da 
Esperança de nº 8256/2016-13 o que foi aprovado por unanimidade, Luís justificou a ausência  
do Roberto se recuperando da saúde, conselheiros se manifestaram desejando melhoras pro 
Roberto.  3)INFORMES SMS:  Secretário  Marcos  Calvo  explanou  sobre  o  congresso  dos 
Secretários de Saúde Estadual o qual Santos participou e levou um prêmio com o Projeto de  
Saúde Básica, informou também sobre inauguração da Policlínica da Vila Nova sexta feira 29 
as 10h, Secretario informou sobre o dia D da vacinação que se iniciará dia 30 em todas as 
Unidades  Básicas  de  Saúde  até  o  final  de  maio,  prioridade  idosos  crianças  gestantes 
puérperas doentes crônicos respiratórios funcionários da saúde e presidiários, virão para a  
cidade cerca de 160 mil doses da vacina, acamados terão agendamentos para atendimento 
em casa. 4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS: Solano informou que tem vaga na 
Comissão  de  Saúde  Mental  e  pediu  para  que  o  conselho  elegesse  um  integrante  para 
compor, Silas informou que esteve na Upa Central e conversou com a coordenadora sobre o  
gesso de péssima qualidade coordenadora ficou de pedir para outro fornecedor um de melhor 
qualidade,  Silas  relatou  que  na  Upa  não  tem fraldário,  secretário  ficou  de  verificar  essa 
situação,  Silas  relatou  que com a mudança na estratégia  da  recepção da Upa a  espera 
diminuiu de 5 horas pra 2 horas, disse que a coordenadora da Upa apelou para que tenha 
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vaga  para  as  crianças  nos  leitos  dos  hospitais  conveniados  ao  SUS,  coordenadora  se 
comprometeu em vir na próxima plenária do conselho, sr Lino disse que foi na Upa e não tem 
cadeira  de  rodas  para  os  pacientes  da  ortopedia,  Idreno  fez  explanação  da  CIST  dia  
28.04.2016 dia mundial  em memória das vítimas de acidente de trabalho, evento será no 
SINDPETRO  e  todos  estão  convidados.  05)  Apreciação,  discussão  e  deliberação  da 
Renovação do Convênio entre  PMS X Centro Comunitário  da Praia  Santa Cruz dos 
Navegantes (Processo no 76.363/2012-13); Aurélia relatou a visita em conjunto da comissão 
de fiscalização comissão de saúde mental e comissão de conselho gestor local na entidade 
conveniada, entregou o relatório impresso á todos na plenária, Silas relatou que as crianças  
das mães da entidade conveniada não tem um conselho para defende-las, Secretário ficou de 
conversar com secretaria de Assistência Social e CMDCA e após vários questionamentos dos 
conselheiros  Luís  colocou  em  votação,  aprovado  por  unanimidade. 06) Apreciação, 
discussão e deliberação do novo Convênio com a Casa da Esperança para prestação 
de Serviços Complementares ao SUS; Sr Helio explanou sobre os serviços oferecidos pela 
casa  da  esperança  e  a  dificuldade  com  o  baixo  repasse,  Marsan  perguntou  se  os 
fisioterapeutas que trabalham na casa da esperança são registrados em carteira,  sr  Hélio 
respondeu que sim, e após vários questionamentos e todos respondidos pelo representante 
da entidade, Luís colocou em votação,  aprovado por unanimidade. 7)  Assuntos GERAIS 
REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS: Pastorello relatou sobre a emenda 
do vereador Evaldo Stanislau para a casa da esperança de 223 mil  reais, Silas pediu ao 
secretário atenção para pediatria nos PSs e Upa Central, não tem fraldário, Silas relatou que  
policlínica do campo grande custou 1 milhão há 2 anos que não recebe reparos no seu 
transformador e também demora pra inauguração, Silas perguntou porque as ambulâncias do 
SAMU estão todas sucateadas, como deixou ganhar licitação essa empresa que não paga os 
funcionários, parabenizou a Silvana coordenadora da Upa, Solano relatou sobre NAPS 4 que 
estão com os banheiros interditados, iluminação na Policlínica da Ponta da Praia, Rogério ex-
condutor do SAMU Santos relatou sobre a empresa SOS Ambulância que ganhou a ultima 
licitação em Santos do SAMU, carros usados com documentos vencidos, não padronizados, 
não são adesivados, sem extintores, condutores perseguidos, pediu ajuda ao conselho em 
prol da população que é conduzida pelos carros dessa empresa, Secretário respondeu que a 
Policlinica  do  Campo  Grande  não  custou  1  milhão,  silas  pediu  que  conselho  fizesse  o 
levantamento atual do custo da Policlínica do que não foi inaugurada, Secretário disse que a 
empresa que ganhou a licitação seguiu todas as regras  da licitação e  que já  notificou a 
empresa  para  as  correções  ,  caso  não  cumpra  as  regras  do  contrato  será  substituída 
mediante a lei, Marsan relatou sobre a placa do SERFIS da Conselheiro Nébias caindo aos 
pedaços podendo machucar os munícipes, Marsan lembrou aos conselheiros mais uma vez 
que a Santa Casa que tem uma cadeira titular no conselho não comparece nas plenárias há 2  
anos,  pediu  ao  presidente  Luís  para  que  cobre  a  Santa  Casa  do  seu  representante  no 
conselho, Marsan perguntou ao Secretário sobre andamento da reforma e inauguração do 
SERFIS-ZN, Secretário respondeu que a pintura interna já foi  finalizada e agora estão na 
interna com previsão de inauguração no final de maio, Wlamir entregou o relatório do SENAT 
a comissão de Saúde Mental, Wlamir solicitou mais uma vez para que seja fornecido material 
para  as  oficinas  com  os  pacientes,  também  de  recursos  humanos  ,  vale  transporte,  e 
atividades externas, solicitou que a Coordenadora da Saúde Mental participe das reuniões da 
Comissão de Saúde Mental do conselho e das plenárias também, Dona Ana do morro do José 
Menino trouxe um caso de uma munícipe para internação psiquiátrica , Pastorello ficou de 
pegar as informações com a dona Ana, questionou também sobre os móveis sucateados da 
policlínica  e  a  falta  de  insulina,  Luís  agradeceu a  presença  de todos,  desejou um ótimo 
retorno aos seus lares e encerrou a plenária às 21:15 horas, eu Marsan Beser Diniz da Silva  
lavro a presente ATA.
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