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Ata de Reunião CISTT/ Santos - 16/08/2022 
 

A reunião teve início às 10h35m do dia de 16 de Agosto de 2022, na sede do Conselho 

Municipal de Saúde de Santos - CMSS, sito a Avenida Conselheiro Nébias nº 267, 

secretariada por Janaína Silva do Nascimento e com as presenças de: André Luiz de 

França Souza – membro titular do CMSS (Complexo Hospitalar Zona Noroeste) que 

presidiu a sessão na ausência do Coordenador da CISTT; Sr. Silas da Silva (CISTT -

Suplente);  Arthur José de Farias e Souza (CEREST/Santos); Janaína Silva do Nascimento 

(CEREST/Santos); Ana Paula Nunes Valeiras (Chefe de Departamento de Vigilância de 

Santos - DEVIG-SMS); Claudio Marcio Silva (CISTT); Lenina Bento da Silva (CISTT -

Suplente); José Ricardo Felix Barros (CISTT); Carlos Alfredo Ferreira (CISTT - Suplente); 

Aline Bento Stipanich (CISTT) e o convidado José Antônio de Araújo, do Sindminérios. 

Logo após o Sr. Silas pediu um minuto de silencio em respeito a Sr.ª Celina Ribeiro de 

Souza, mãe do membro do Conselho Sr. André Luiz, falecida na semana. Foi perguntado 

aos presentes se havia a necessidade da leitura da Ata anterior e diante da negativa 

prosseguiu a reunião. Justificada a ausência do Coordenador na CISTT, Sr. José Maria 

Felix, que está em Campanha Eleitoral e do Sr. José Ivo dos Santos. O Sr. Silas também 

informou que o Sr. Gil Emerson Lima Aguiar se afastou do Conselho por questões 

familiares. Iniciou-se a sessão falando sobre o sucesso dos eventos ocorridos nos dias 

27/07: “Dia Nacional de Prevenção de Acidentes” com a participação do Professor René 

Mendes como palestrante principal e dia 28/07: “9º Ação de Cidadania em defesa do 

SUS” ocorrida na Policlínica do Piratininga. A Sra. Janaina do Sevrest informou ainda ter 

feito uma parceria com o Prof. René para que ele faça palestras de capacitação na 

Unidade. O CMSS irá fazer, em breve, a apresentação do seu novo Logotipo. Ana Paula 

falou que o Sevrest irá participar com 02 trabalhos da “Semana de Saúde David 

Capistrano” apresentando Experiências Exitosas. O Sr. Silas pediu que fossem 

oficializadas as respostas sobre questões levadas ao Gabinete da Saúde: 1) A situação 

do veículo 2) Reforma do prédio da Unidade Sevrest. 3) Compra do equipamento para 

exames de audiometria. Foi explicado pelo Sr. Arthur e Sra. Ana Paula (Coordenador e 
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Chefe de Departamento) a situação de cada um desses assuntos, porém, por questões 

de prestação de contas durante a plenária é importante que as respostas sejam oficiais. 

A Sra. Janaina do Sevrest falou ainda que, conforme acertado em reuniões passadas, os 

membros da CISTT foram convidados a acompanhar uma fiscalização. Vieram os 

membros Sr. Silas e Sra. Lenina e juntos com o fiscal Engenheiro Mendelsson foram 

conhecer o Programa Preventivo de Obras. O Sr. Silas e Sr.ª Lenina relataram que 

gostaram muito de acompanhar a fiscalização, acharam o fiscal muito atencioso e 

seguro em suas colocações e vão até providenciar a compra de capacetes, pois a 

sugestão é que os membros da CISTT acompanhem outras vezes. Ana Paula falou sobre 

a situação atual que tem causado muita preocupação, que é a epidemia Monkeypox. 

Falou das ações da Vigilância sobre isso, que toda a rede pública e privada já foi 

devidamente capacitada. Ficou acertado ainda que a CISTT faria um documento ao 

Secretário de Saúde incentivando os servidores a participar da CIPA. E que deve partir 

do CMSS e da CISTT uma campanha em todos os locais, principalmente na rede 

hospitalar, sobre a importância das CIPA’s. O Sr. André Luiz falou que o Complexo 

Hospitalar da Zona Noroeste está formando um núcleo de segurança do paciente e do 

servidor. E ainda que o Complexo foi escolhido pela CPFL e será a primeira unidade no 

município a receber um projeto de energia auto sustentável, com produção de energia 

solar cuja previsão é diminuir em ¼ o valor pago pela energia elétrica. Ana Paula, André 

e Silas falaram da precariedade no setor de zeladoria da Prefeitura e o Sr. Silas vai 

colocar esse assunto na pauta da plenária. Foi perguntando ao convidado Sr. José 

Antônio de Araújo o que ele achou da reunião, onde respondeu que gostou bastante e 

achou importante a participação de representantes das empresas de produtos químicos, 

gás e combustível. Comentou ainda que é de seu conhecimento que na empresa GEO 

Terminais, toda semana acontece um acidente de trabalho ao que parece por falta de 

capacitação (NR 5). Informou que a empresa tem dado toda a assistência a esses 

acidentados, mas que o Sindicato tem fiscalizado de perto. Fica a próxima reunião da 

CISTT conforme calendário, marcada para o dia 20/09/2022. Nada mais a tratar, a 
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reunião foi encerrada as 11h40min pelo Sr. André Luiz, sendo a presente ata elaborada 

por Janaina Silva do Nascimento e assinada por todos os presentes, membros da CISTT. 
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