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Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Junho  de  2016.  Realizada  no  dia 
28/06/2016,  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 24   de junho de   2016 e divulgada   
através do site   www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos  .

1)  Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Maio de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação da Subvenção Social entre 
PMS X Associação Pró Centro de Recuperação para Excepcionais - CEREX (Processo 
nº 81.447/2009-47);
6) Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação da Subvenção Social entre 
PMS X Associação Espírita “Seara de Jesus” - (Processo nº 115.977/2007-43);
7) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  prorrogação  do  Convênio  de 
Contratualização entre PMS X Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos - 
(Processo nº 111.809/2011-83);
8) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
As  18:57h,  Roberto,  vice-presidente  do  CMSS dá  as  boas  vindas  à  todos,  agradece  as 
orações destinadas a ele durante sua recuperação e inicia a presente reunião,  justifica a 
ausência do José Luiz Negrinho e Luíz e pergunta se todos receberam a Ata de Maio/2016,  
após confirmação, pergunta se alguém tem alguma correção a fazer, Wanderley pede para 
colocar  a  letra  W e Y na linha 105,  Roberto  colocou a  ATA corrigida  em votação o  que 
aprovado por unanimidade. 2)INFORMES DO CMSS: Roberto informou que semana que vem 
vai ter reunião da Comissão de Saúde Mental com a SMS para rediscutir o CAPS AD e ADIJ, 
para  sanar  todas  as  duvidas  questionadas  referentes  às  pessoas desassistidas  devido  à 
mudança  do  atendimento  dos  mesmos  e  só  então  os  Projetos  entrarão  em  pauta  para 
apreciação, discussão e deliberação, Roberto convidou Wlamir e Jorge para próxima reunião 
da Comissão de Saúde Mental, os mesmos aceitaram, Roberto vai agendar com a secretaria  
uma visita monitorada no Hospital dos Estivadores com os conselheiros, que será repassada 
a todos e deverá ser confirmada pelos interessados na visita, Roberto informou sobre ATO 
Público  em  Brasília  dia  06.07.2016  em  favor  do  SUS  e  da  SAUDE  PUBLICA,  Roberto 
informou sobre a Moção de Repúdio que o CES enviou ao Ministro da Saúde a favor do SUS, 
informa também sobre o Abaixo Assinado que o Conselho Municipal de Saúde de Santos está 
fazendo para recolher  recolher assinaturas dos conselheiros e da população para enviar ao 
Ministério da Saúde afim de que o mesmo cumpra o acordo de custear 50% do valor mensal  
para manter o Hospital funcionando, pois será um Hospital Regional, Roberto ressaltou que 
48% dos atendimentos da UPA Central são de pacientes de cidades vizinhas, principalmente 
São Vicente,  Executiva vai  levar em Brasília e entregar em mãos pro Ministro da Saúde. 
3)INFORMES SMS:  Secretário  informou  que  foi  efetivada  a  rescisão  do  contrato  com  a 
empresa  que  presta  serviço  ao  SAMU  de  condutores  e  no  final  dessa  semana  a  nova 
empresa já deverá começar e mais adiante a empresa definitiva, Secretário informou que a 
Inauguração  do  SERFIS-ZN será  quinta  as  10h,  Marsan  se  emocionou  e  parabenizou  o 
Secretário,  secretário  informou  sobre  inauguração  da  Policlínica  da  Alemoa  e  Aparecida, 
Secretário ressaltou a importância do Hospital  dos Estivadores pois irá desafogar a Santa 
Casa e os demais leitos do SUS de média complexidade, Secretário informou sobre projeto 
de 49 voluntários da SMS inscritos.  4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS: Saúde 
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Mental  Solano informou sobre SENAT farmácia com fezes de rato,  alimentos na cozinha 
rasgados pelos ratos,  Aurélia  informou sobre a  série  de  palestras  e reuniões na PAE foi 
discutido sobre os leitos psiquiátricos, Associação Franco Rotelli presente, Fórum Regional de 
Assistência Psicossocial que ocorreu dia 15 de junho Aurélia sentiu falta dos representantes 
da  Coordenadoria  de  Santos,  única  cidade  ausente  foi  a  de  Santos.  05)  Apreciação, 
discussão  e  deliberação  para  prorrogação  da  Subvenção  Social  entre  PMS  X 
Associação  Pró  Centro  de  Recuperação  para  Excepcionais  -  CEREX  (Processo  nº 
81.447/2009-47);  Representante  da  entidade  explanou  sobre  os  serviços  oferecidos  à 
população e relatou mais uma vez que estão sem reajuste da prefeitura desde 2009 e que já  
mandou funcionários e especialistas embora, Marsan perguntou se nem o reajuste da inflação 
a prefeitura está repassando o representante respondeu que nem isso, Marsan relembrou que 
as entidades prestam um serviço à população que a secretaria de saúde não dispõe, portanto 
são importantíssimas, Roberto entidades deveriam se unir e que irá intermediar reunião com o 
Secretário para reivindicar seus reajustes mais do que justos, Roberto colocou em votação, 
aprovado por unanimidade. 06) Apreciação, discussão e deliberação para prorrogação da 
Subvenção Social entre PMS X Associação Espírita “Seara de Jesus” - (Processo no 
115.977/2007-43);  Representante  da  Entidade  explanou  sobre  serviços  prestados  à 
população  e  também relatou  que  estão  sem reajuste  da  prefeitura  desde  2007,  Roberto 
colocou em votação, aprovado por unanimidade. 07) Apreciação, discussão e deliberação 
da prorrogação do Convênio  de Contratualização entre  PMS X Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Santos - (Processo no 111.809/2011-83); Roberto leu o relatório 
da  executiva,  Roberto  perguntou  se  algum  conselheiro  tinha  alguma  pergunta  para  o 
representante da Santa Casa Augusto Capodicasa, o Secretário explanou sobre a importância 
da  contratualização  com  a  Santa  Casa  e  que  tem uma  Comissão  com  um membro  do 
Conselho de Saúde (Roberto) que acompanha os procedimentos realizados, informou que 
esse é o ultimo ano do contrato, e no novo contrato vai ser rediscutido para haver melhorias 
para população e para saúde financeira da Santa Casa, após vários questionamentos dos 
conselheiros, todos respondidos, Roberto coloca em votação e é aprovado por unanimidade. 
08) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos: Jeová disse estar feliz 
em rever os amigos, falou sobre o Julho Amarelo que irá lembrar os pacientes portadores de  
Hepatite C e que terá Iluminação temática (Amarela) na Avenida Ana Costa e Praça Mauá, 
relatou sobre os trabalhos realizados na cidade e no Conselho Estadual de Saúde, alertou 
sobre  o  aspecto  da  Prevenção,  parcerias,  subsídios,  Porto,  SESC/SENAT,  pedindo  boa 
vontade da Prefeitura para as parcerias, relembrou que é uma Lei Municipal. Sr Inocêncio 
perguntou sobre CAPS AD3 ZN, secretário respondeu que já contratou 7 psiquiatras para o 
complexo hospitalar da ZN, e vai chamar os profissionais que compõe a equipe pra onde é 
hoje  o CAPS AD ZN,  Luciana relatou  falhas graves na UPA Central  demora na coleta e  
resultado de sangue, apenas uma funcionária, apenas um tipo de abocath “20” na UPA inteira,  
secretário ficou de verificar com a chefe da UPA, Wlamir informou que mudou a data das 
reuniões técnicas para toda primeira quarta-feira, e reunião conselho local  toda ultima quarta 
feira 13:30h, parabenizou as mudanças do NAPS 1, parabenizou a agilidade no contrato do  
SAMU, Solano solicitou um calendário nas reuniões da comissão de saúde mental, Carlos 
munícipe relatou que foi  na UPA Central  na Santa Casa no Ambesp na policlínica e não 
conseguiu resolver sua questão do oftalmo há mais de 1 ano já está com infecção nos olhos, 
Pastorello ficou de pegar os documentos dele para averiguar situação, Rubens munícipe veio 
pedir ajuda ao Conselho pois faz 3 anos que aguarda oftalmo, foi no AME foi no Ambesp foi  
na  Assistência  Social  e  ainda  esta  aguardando  cirurgia,  Roberto  anotou  os  dados  do  sr  
Rubens para averiguar, Rosana relatou que foi no PS da Macuco as 19:12h e foi atendida as 
22:45h,  sala  de emergência vazia,  uma medica apenas que chegou 21:30h sem triagem, 
relatou  uma  zona  uma  bagunça,  secretário  ficou  de  averiguar  com a  chefe  da  unidade, 
Marsan relembrou a briga do Conselho há 3 anos para inauguração do SERFIS-ZN para a 
população mais distante que se deslocava de muleta e cadeira de rodas de ônibus para  
SERFIS da Zona Central, e finalmente quinta-feira será inaugurado, ressaltou a importância 
de ideais nobres dentro do Conselho nas suas diversas categorias com persistência nas 
cobranças perante a secretaria, sem esforço e determinação nada se consegue, Tião cobrou 
as  melhorias  da  Policlínica  do  José  Menino,  já  não  aguenta  mais  a  mobília  caindo  aos 
pedaços  da sala  da  dentista,  coordenadora  das  policlínicas  informou que  já  retiraram os 
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imóveis e que está chegando a mobília nova, e que toda primeira sexta-feira acontece a 
reunião do conselho local. Nada mais tendo à acrescentar, Roberto agradeceu a presença de 
todos e encerrou a plenária às 21:05 horas, eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a presente  
ATA.          
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