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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

“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  Janeiro  de  2017.  Realizada  no  dia 
31/01/2017,  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  25   de  janeiro  de    2017  e 
divulgada através do site   www.portal.san  tos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Dezembro de 2016;
2)  Apresentação, discussão e deliberação do relatório da Comissão de Saúde Mental;
As 18:42hrs o Presidente Luiz Antônio da Silva com “quórum” Regimental abre os trabalhos 
dando as boas vindas a todos conselheiros e convidados, solicitando que o novo Secretário  
de Saúde  Dr. Fábio Ferraz tome seu lugar na mesa, iniciando os trabalhos às 18:47 horas, 
pergunta se todos receberam a Ata da Plenária de Dezembro/2016 e se alguém tem alguma 
correção para a mesma, não havendo correção a Ata foi aprovada com um voto contra do sr. 
Carlos Solano, passando imediatamente para o segundo ponto de Pauta;  2)Apresentação,  
discussão e deliberação do Relatório da Comissão de Saúde Mental: A Coordenadora da 
Comissão de Saúde Mental, Aurélia Rios agradece a presença de todos e os membros da 
Comissão pelo excelente trabalho realizado na elaboração do Relatório e passa a palavra 
para o Walmir que agradece a Comissão e ao Conselho de Saúde em geral enumerando as 
unidades  visitadas,  3  CVC,  4  NAPS,  SENAT,  CAPS,  etc...,  Rosana  falando  da  parte 
administrativa em Geral aponta as falhas e as necessidades existentes, Aurélia volta a falar 
sobre o Relatório  de uma forma geral  e  apresenta em slides para melhor  visualização e 
entendimento dos presentes sobre as falhas apontadas, Solano faz sua apresentação e fala 
sobre a falta de equipamentos nas unidades, Walmir faz mais algumas complementações às 
informações apresentadas no Relatório e Aurélia complementa a leitura do Relatório, João 
Carlos faz algumas observações e fala sobre o Conselho Gestor das unidades de Saúde 
Mental, Jorge Viana fala sobre a importância do Relatório, Carlos Solano volta a falar sobre 
todas as falhas existentes, especifica as falhas maiores de algumas unidades, Walmir fala 
sobre a Portaria 3089/2011, ratifica a falta de material existente nas unidades o que complica 
os trabalhos dos técnicos, a falta de carro, etc..., Luiz retoma a palavra e e informa que cada 
pessoa terá  2  minutos  para  explanar  suas opiniões,  Silas  comprimenta  a  Comissão pelo 
trabalho maravilhoso na elaboração do Relatório e propõe UTI no Hospital dos Estivadores 
para a Saúde Mental e solicita para a executiva do CMSS que seja enviado para o Legislativo 
uma cópia do Relatório, Solano retoma a palavra e pede que o relatório seja enviado por 
ofício,  Denacir  (DEAESP),  estatutário  da  Prefeitura  se  apresenta  para  ajudar  nos futuros 
trabalhos, após toda a leitura e debate do relatório, Luiz coloca-o em votação e é aprovado 
por unanimidade, Fabio Ferraz (Secretário de Saúde) se manifesta e cumprimenta a todos os 
presentes, vereadores, conselheiros e convidados, parabeniza a Comissão pela elaboração 
do Relatório, e fala sobre a falta de estrutura e equipamentos das unidades, informando da 
prioridade das solicitações,  as  21:10 horas  nada mais  tendo a  se  relatar,  Luiz  encerra  a 
reunião e eu José Luiz Negrinho lavro a presente ata.
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