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“Santos Unida pela Saúde”

Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.
Município em Gestão Plena do SUS.

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Outubro  de  2016.  Realizada  no  dia 
25/10/2016,  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  21   de  outubro  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 Setembro de 2016;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convênio  entre  a  SMS X 
NUREX (Processo nº 39.131/2009-25);
6) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convênio  entre  a  SMS X 
Associação Casa da Esperança (Processo nº 59.213/2009-41);
7) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convênio  entre  a  SMS X 
Associação dos Portadores de Deficiência Mental - NAPNE (Processo nº 77.299/2009-
48); 
8) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convênio  entre  a  SMS X 
Associação de Portadores de Paralisia Cerebral - APPC (Processo nº 60.284/2009-96); 
9) Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convênio  entre  a  SMS X 
Associação  de  Pais,  Amigos  e  Educadores  de  Autistas  -  APAEA  (Processo  nº 
46.150/2009-90); 
10) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a SMS X 
Associação Lar Espírita Mensageiros da Luz (Processo nº 46.187/2009-08);
11) Apreciação,  discussão e  deliberação da renovação do convênio entre  a SMS X 
Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de  Santos  –  APAE  (Processo  nº 
90.028/2015-53); 
12) Apreciação, discussão e deliberação do SISPACTO 2016; 
13) Assuntos gerais referentes à Saúde do Município de Santos;
As 18:46h , Presidente Luíz, presidente do CMSS dá as boas vindas à todos, agradece a 
presença, Luíz pergunta se todos receberam a Ata de Setembro de 2016 e se alguém tem 
alguma  correção  a  fazer,  conselheiro  Ivo  entregou  na  mesa  a  fala  dele  na  plenária  de  
setembro  corrigida  e  digitalizada,  solicitando  que  se  corrija  a  fala  para  “que  o  Conselho 
Municipal de Saúde envie Ofício para a SMS solicitando a Prestação de Contas da UPA em 
separadopaea que possa analisar a mesma”, conselheiro Solano pede para corrigir na  linha 
99, onde se lê:... ausência, leia-se... presença e na linha 67 acrescentar o nome do João 
Carlos  que  também  foi  convidado.  Luíz  colocou  a  ATA com  as  correções  em  votação, 
aprovado por unanimidade.  2) INFORMES DO CMSS: Conselheiro Roberto informa que as 
solicitações feitas  pelos  conselheiros na última plenária  foram todas protocoladas junto  a 
secretaria e foram respondidas por ofício (solicitações do Carlos Solano solano e calçada do 
Hospital  dos  Estivadores),  Roberto  informa  sobre  as  Pré  Conferências  que  estão  sendo 
realizadas até o dia 25.11.2016 e pediu para que as entidades agendem com antecedência 
suas datas, Roberto justificou as ausências dos Conselheiros Rosana, Edson, Maria Cecília, 
José Luís, Rodrigues, Edílson, José Luiz  Negrinho e Aurélia Rios, informa também que ele e 
o Idreno que são membros da Comissão Fiscalizadora do Hospital dos Estivadores e estão 
acompanhando  o  processo  jurídico  suspenso  da  Gestão  do  Hospital  dos  Estivadores.  3) 
INFORMES SMS: Secretário Marcos Calvo informou sobre o outubro rosa e as ações em 
diversos nos equipamentos de saúde da cidade, secretário informa e convida á todos sobre o 
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2 Simpósio de Atenção Básica em Santos no anfiteatro da Unip nos dias 9 e 10 de novembro, 
debates em grupos, 3 mesas redondas, informações email  simpósio.abs@santos.sp.gov.br, 
informa também que quanto ao Hospital dos Estivadores o processo de Gestão foi suspenso 
juridicamente  pois  segundo  entendimento  do  juiz  a  associação  Oswaldo  cruz  filiado  ao 
hospital  Oswaldo  Cruz  não  tem experiência  comprovada  de  3  anos  no  ramo  de  gestão 
hospitalar,  secretario  informa  que  a  UPA Central  já  se  encontra  credenciada  junto  ao 
Ministério da Saúde para o recebimento da verba de mais 250 mil  por mês, conselheiros 
elogiaram o credenciamento e cobraram mais contratação de funcionários para trabalhar na 
UPA que está atendendo acima do contrato acordado de até 600 pacientes dia, Secretário  
informou sobre a sobrecarga que os equipamentos de saúde de Santos estão tendo devido as 
outras  cidades  vizinhas  não  estarem  dando  conta  nos  atendimentos  de  saúde  de  seus 
munícipes.  4)  INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS:  Conselheiro  João  Carlos  da 
comissão  de  Fiscalização  informa  que  a  comissão  fez  visita  no  SECRAIDS  e  SENIC  e 
constataram infiltração, solicitaram a troca das lâmpadas queimadas, a falta do polivitamínico 
Aletil e pede a padronização desse suplemento aos pacientes que tanto necessitam para sua 
recuperação,  conselheiro  Solano  membro  da  comissão  de  Saúde  Mental  informa  que  a 
comissão  visitou  o  projeto  LIXO  LIMPO  e  a  comissão  vai  trazer  o  relatório  na  próxima 
plenária, conselheiro Roberto da comissão de política de saúde informa a comissão visitou as 
6 Entidades para renovação do contrato que serão avaliados hoje na plenária, Comissão de 
Finanças Conselheiro Ivo informa que a comissão se reuniu sobre prestação de contas do 
segundo quadrimestre da secretaria de saúde, aguardando relatório para trazer para plenária. 
05)  Apreciação,  discussão e  deliberação da  renovação do convenio  entre  a  SMS X 
NUREX (Processo no 39.131/2009-25);  Representante Dulce (Assistente Social) explanou 
sobre os trabalhos realizados pela entidade, após questionamentos e esclarecimentos dos 
conselheiros  presentes,  Luíz  colocou  em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  06) 
Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convenio  entre  a  SMS  X 
Associação  Casa  da  Esperança  (Processo  no  59.213/2009-41);  Representante  Gil 
explanou  sobre  os  trabalhos  realizados  pela  entidade,  após  questionamentos  e 
esclarecimentos  dos  conselheiros  presentes,  Luíz  colocou  em  votação,  aprovado  por 
unanimidade. 07) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convenio entre a 
SMS  X  Associação  dos  Portadores  de  Deficiência  Mental  -  NAPNE  (Processo  no 
77.299/2009-48);  Representante  Alessandra  (responsável  técnica)  explanou  sobre  os 
trabalhos  realizados  pela  entidade,  após  questionamentos  e  esclarecimentos  dos 
conselheiros  presentes,  Luíz  colocou  em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  08) 
Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convenio  entre  a  SMS  X 
Associação de Portadores de Paralisia Cerebral - APPC (Processo no 60.284/2009-96); 
Rose  (presidente)  explanou  sobre  os  trabalhos  realizados  pela  entidade,  após 
questionamentos e esclarecimentos dos conselheiros presentes, Luíz colocou em votação, 
aprovado por unanimidade.  09) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do 
convenio entre a SMS X Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas - APAEA 
(Processo no 46.150/2009-90);  Joana (diretora pedagógica)  explanou sobre os trabalhos 
realizados  pela  entidade,  após  questionamentos  e  esclarecimentos  dos  conselheiros 
presentes, Luíz colocou em votação, aprovado por unanimidade. 10) Apreciação, discussão 
e  deliberação  da  renovação  do  convenio  entre  a  SMS  X  Associação  Lar  Espírita 
Mensageiros da Luz (Processo no 46.187/2009-08);  Luciana (enfermeira) explanou sobre 
os  trabalhos  realizados  pela  entidade,  após  questionamentos  e  esclarecimentos  dos 
conselheiros  presentes,  Luíz  colocou  em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  11) 
Apreciação,  discussão  e  deliberação  da  renovação  do  convenio  entre  a  SMS  X 
Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de  Santos  –  APAE  (Processo  no 
90.028/2015-53);  Rita  (Assistente  Social  e  Coordenadora  Clínica)  explanou  sobre  os 
trabalhos  realizados  pela  entidade,  após  questionamentos  e  esclarecimentos  dos 
conselheiros  presentes,  Luíz  colocou  em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  12) 
Apreciação,  discussão  e  deliberação  do  SISPACTO  2016;  Secretário  Marcos  Calvo 
explanou  explanou  sobre  os  procedimentos  e  metas  atingidas  e  melhoradas,  após 
questionamentos e esclarecimentos dos conselheiros presentes, Luíz colocou em votação, 
aprovado por unanimidade. 13) Assuntos GERAIS REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SANTOS: Conselheiro Solano solicita que a secretaria traga para a plenária as propostas 
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da última conferência de saúde para que os conselheiros possam avaliar o que foi realizado e  
o que não foi e porque não foi, Solano informa que auxíliou em um atendimento o pessoal do  
SAMU no bairro do Macuco e ficou admirado quando os mesmo falaram que não tinham 
luvas para o atendimento pois os mesmos informaram que não tinha nem na ambulância uma 
caixa  de  luva,  o  Secretário  ficou  de  cobrar  chefe  do  SAMU e  o  CMSS oficializará  essa 
denuncia, usuário Jorge informa que NAPS estão sobrecarregados de pacientes em crise e os 
mesmos deveriam ter leitos psiquiátricos que pudessem atendê-los em surto, Jeová do Grupo 
Esperança informa sobre peça teatral dia 04.11.2016 campanha doação de órgãos, trouxe 
convites  para  doar,  Jeová  informa  que  Grupo  Esperança  foi  convidado  para  compor  o 
conselho Construtivo do Hospital israelita Albert Einstein, João Carlos entregou relatório em 
mãos ao Secretário Marcos Calvo da visita do SECRAIDS e SENIC, Silas explanou sobre as  
diversas visitas na UBS Campo Grande que continua com o transformador  exposto gerando 
perigo  pra  população  há  mais  de  um  ano,  Silas  explanou  sobre  as  propostas  da  Pré 
Conferencia  que  o  Sintrasaude  realizou,  conselheiro  Marsan  informa  mais  uma  vez  na 
Plenária 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, secretário adjunto Denis  
ficou de tomar providências para instalação da nova placa, conselheiro Ronaldo pediu ao 
secretário Marco Calvo que utilizasse a nova verba de 250 mil da UPA para contratação de 
novos  funcionários  devido  ao  alto  índice  de  atendimentos,  secretário  confirmou  que  vai 
aumentar  o  número  de  RH da  UPA.  As  21:09h  Luíz  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
encerrou a plenária, eu Marsan Beser Diniz da Silva lavro a presente ATA.         
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