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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  Setembro  de  2016.  Realizada  no  dia 
27/09/2016,  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 23   de  setembro  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 Agosto de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação do Plano de Ações e Metas da SMS/SARGSUS 
2015/2016;
6) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convênio  entre  a  PMS X 
Associação Projeto Respeitar (Processo nº 46.169/2009-18);
7) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
As 18:53h, Presidente Luíz, presidente do CMSS dá as boas vindas e agradece a presença e 
pergunta se todos receberam a Ata de Agosto/2016 e se alguém tem alguma correção a fazer, 
conselheiro Ivo pede para corrigir na linha 65 e 66 sendo que suas palavras foram “que vai  
solicitar para o CMSS o envio de Ofício para a SMS pedindo o encaminhamento do Relatório 
de Prestação de Contas da UPA e trazer para Plenária para que possa apreciá-lo afim de 
emitir  relatório  da  mesma”,  Carlos  Solano  pede  para  corrigir  na  linha  99,  onde  se 
lê....Policlínica da Conselheiro Nébias, leia-se....NAPS 2,  Rosana solicita para corrigir nas 
linhas  93  e  99,  alterando  sua  fala  para   “que  não  haja  remanejamento  de  RH entre  as 
instalações de Saúde Mental  e Projeto CER, a não ser  por vínculo já  estabelecido entre  
paciente e profissional, neste caso, é necessária a contratação imediata do profissional para 
que seja assegurado o quadro de RH que já está deficitário em todas as instalações”. Luíz  
colocou a ATA com as correções em votação, aprovado por unanimidade. 2)INFORMES DO 
CMSS: Roberto justificou ausência do Conselheiro José Negrinho e da Conselheira Aurélia 
Rios, informa também sobre o título de Cidadão Santista para o médico Marcos Caseiro que 
acontecerá dia 28.09.2016 às 18:30 horas na Câmara de Vereadores de Santos, sendo que o 
CMSS enviará ofício parabenizando o mesmo, informa que o Tribunal de Contas do Estado 
solicitou os dados pessoais  dos conselheiros,  TCE vai  enviar  por  email  aos conselheiros 
consulta afim de realizar um levantamento de como anda o atendimento da Saúde Pública 
nos Municípios do Estado, os Conselheiros aprovaram liberação dos dados aos TCE, menos 
o conselheiro Carlos Solano.  3)INFORMES SMS: Secretário Adjunto Denis informa que foi 
assinado o contrato do Hospital dos Estivadores com a gestão do Instituto Oswaldo Cruz e 
que até quinta feira sai o processo seletivo nas grandes mídias, informa sobre campanha de 
vacinação que vai de 19.09.16 à 30.09.16; informa sobre campanha do Setembro Vermelho 
(Prevenção do Coração) nas Policlínicas da Rede Municipal,  Representante da Secretaria 
Municipal de Saúde explanou sobre plano de combate a dengue, Roberto solicita que se faça 
uma  Moção  de  repúdio  à  Secretaria  Estadual  de  Saúde  pois  não  estão  respeitando  os 
Conselhos Municipais e não pedem mais a aprovação dos conselhos municipais para a PAN e 
mais recentemente para o Palno de Prevenção à Dengue e informou que já mandou um E-
Mail de repúdio para o Estado e União. 4)INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS: João 
Carlos  da Comissão de Fiscalização  informa que a  comissão fez  visita  na  Policlínica  da 
Aparecida e colheu informações dos usuários que relataram que médico fica 50%. Do tempo 
de plantão atendendo no local e 50% fora da unidade, não tem ambulância na unidade para 
as remoções e falta as senhas no display na Farmácia (usuários ficam perdidos para retirada  
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de medicação), rachaduras nas paredes (apesar de recém inauguradas) piso com aspecto de 
velho, ar condicionado está lá mas não pode ser ligado, guarda municipal ausente na maioria  
do tempo, fechaduras não estão alinhadas portas não trancam, impressora não funciona, 
medicações  faltando,  conselheiro  Marsan  ficou  abismado,  conselheiro  Roberto  ficou  de 
oficializar  e  cobrar  secretaria,  comissão  visitou  Policlínica  da  Ponta  da  Praia  e  colheu 
informações de usuários que relataram que uma consulta com clínico demora 60 dias, display 
de senhas não tem também, Roberto vai oficializar, comissão visitou SECRAIDS e verificou 
que setor da Farmácia tem bolor ainda, não tem médico para internação; Conselheira Rosana 
da  comissão  de  Saúde  Mental  informa  que  a  comissão  já  está  fazendo  a  visita  nos 
equipamentos  da  Saúde  Mental  e  que  está  sendo  muito  produtivo  juntamente  com  os 
convidados  Wlamir  e  Jorge;  Conselheiro  Roberto  da  comissão  de  Conferência  Municipal 
informa que primeiro edital  da conferência municipal de saúde sai amanhã 28.09.2016 no 
D.O. para as pré conferências, vai convocar os conselheiros para treinar, local da conferencia 
está quase fechado com a Unip; Comissão de política de saúde Roberto informa que mês que 
vem virá para a próxima plenária 7 processos das Entidades para renovação, Roberto informa 
que comissão de politica de saúde colheu informações com usuários e que marcação de 
exames como endoscopia estão com demanda reprimida de até um ano e que comissão vai 
agendar  reunião  com  a  secretaria;  Comissão  Saúde  do  Trabalhador  Conselheiro  Idreno 
informa sobre o Encontro Nacional  que vai  ocorrer em novembro; Comissão de Finanças 
Conselheiro  Ivo  explanou  sobre  prestação  de  contas  da  UPA Central.  05)  Apreciação, 
discussão e deliberação do Plano de Ações e Metas da SMS SIACS 2015-2016 ; Roberto 
explanou  sobre  SARG SUS informando  metas  alcançadas  e  as  pontuações,  após  vários 
questionamentos dos conselheiros Luíz colocou em votação,  aprovado com uma abstenção 
do Silas.  06)  Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a 
PMS X Associação Projeto Respeitar (Processo nº 46.169/2009-18); Roberto informa que 
visitou junto com o  João Carlos a entidade, sendo que os usuários de santos e relataram que 
estavam satisfeitos com toda atenção dada a êles e que nada teriam à reclamar, havendo 
Horta Comunitária, Laboterapia, Assistência Social, Psicologia, monitores, conselheiro Wlamir 
disse que melhorou muito a qualidade dos serviços na Entidade, após vários questionamentos 
dos  conselheiros  Luíz  colocou  em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  07)Assuntos 
GERAIS REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS:  Marsan informa mais uma 
vez que a placa do SERFIS-ZC ainda não foi instalada e que usuários da fisioterapia estão 
com dificuldade  de  achar  o  equipamento  para  seu  tratamento,  Silas  cobrou  o  ínicio  dos  
trabalhos da Comissão da Farmácia Popular, Roberto respondeu que a comissão vai se reunir  
após o processo eleitoral  pra não ocorrer politicagem, Silas cobrou demora nas consultas 
médicas  nas  Policlínicas  da  rede,  e  também  a  demora  nos  agendamentos  de  exames,  
população largada e prejudicada, cobrou também a instalação do transformador da Policlínica 
do Campo Grande e que os munícipes correm perigo com as instalações antigas, Solano 
informa e  cobra  a  ausência  da  Guarda  Municipal  nos  NAPS,  pois  os  funcionários  estão 
totalmente sem proteção, Marsan estranhou e perguntou a representantes da Secretaria onde 
estavam os 150 Guardas Municipais chamados pelo concurso não obtendo resposta, Solano 
informa que Comissão de Saúde Mental tem que dar exemplo ao usuário e aprender a lidar  
com  as  diferenças  de  opiniões,  informa  também  que  não  está  sendo  convocado  com 
antecedência para as reuniões da Comissão e que deveria ter um cronograma anual, Dona 
Márcia  Gonçalves  informa  que  está  havendo  acumulo  de  animais  dentro  de  algumas 
residências podendo ocasionar prejuízo a saúde dos animais e da população, conselheiro 
Ronaldo informa total insalubridade na sala das Assistentes Sociais no AMBESP/CENTRO, 
Trajano pede ás Comissões que informe os dias de visitas nos equipamentos da rede SUS 
pois a Secretaria de Infra Estrutura pode ir junto e ajudar a solucionar o mais rápido possível;  
8)Eleição do Segmento Trabalhador para ir no Encontro Nacional da SIST 16 17 18 de 
novembro de 2016; Se candidataram Conselheira Rose e Conselheiro Silas, Presidente Luíz 
iniciou a chamada na lista dos conselheiros presentes para votação, sendo eleito o Silas. As 
20:28h Luíz agradeceu a presença de todos e encerrou a plenária, eu Marsan Beser Diniz da 
Silva lavro a presente ATA.
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