
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conselho Municipal de Saúde
Criado pela Lei Municipal 752, de 08 de julho de 1991.

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  dezembro  de  2012.  Realizada  no  dia 
15/01/2013, terça-feira,  às   18h30   na sede DO A.T.M.A.S  , sito à Av. Rua 
São Paulo, nº 47 – Vl. Belmiro – Santos/SP. Convocação publicada no D.O 
de Santos, dia 14  /01  /2013, comunicado no Jornal A TRIBUNA – Coluna   
“Agenda  Cidadã”  no  dia  14  /01  /2013  e  divulgação  através  do  site   
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de novembro/2012;
2) Informes do Conselho Municipal de Saúde;
3) Reestruturação das Comissões Temáticas;
4) Informes sobre a 12ª Conferência Municipal de Saúde;
5) Apresentação do Projeto da APPC;
6) Apreciação, discussão e deliberação da reapresentação PM/DST/HIV de 2013;
7) Informes da Secretaria Municipal de Saúde de Santos;
8) Assuntos Gerais referente à saúde do Município de Santos;

Com quórum regimental, o Sr. Luiz Antônio da Silva, presidente do CMSS agradece a 
presença de todos e da inicio à reunião às 18:55 horas.  Item 1) LEITURA, APRECIAÇÃO 
E APROVAÇÃO DA ATA DA PLENÁRIA  DE NOVEMBRO/2012,pergunta ao plenário se há 
necessidade da leitura da ATA, foram solicitadas as seguintes correções: linha 127, onde se 
lê: “2.000,00”, leia-se “2.000.000,00”; linha 129; onde se lê; “politraumatismo”, leia-se 
“politraumatismo para a Santa Casa”; linha 133: onde se lê: “a sra.Sarah se diz muito triste” 
leia-se “a sra. Sarah solicita réplica”, linha 151, completa a fala do sr. Wlamir que a partir do 
ano de 2013 a secretaria garantirá a visita dos familiares nas Comunidades Terapeuticas ;; 
linha 146: onde se lê: item 9) ASSUNTOS GERAIS REFERENTE AO MUNICIPIO DE 
SANTOS”, leia-se: “ASSUNTOS GERAIS REFERENTES À SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
SANTOS”, após serem acatadas as correções que constarão na Ata de Dezembro/2012, foi 
aprovada por unanimidade; Item 2) INFORMES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTOS: o sr. Roberto informa que o CMSS recebeu o convite da Câmara Municipal, 
através do vereador Evaldo Stanislau para participar de “Audiência Pública” emergencial e 
extraordinária no dia 16 de janeiro de 2013 às 10:00 horas referente às conclusões da 
fiscalização efetuada nas unidades de Pronto Socorros Municipais e convida a todos que 
participem, solicita à plenária que todos respeitem um minuto de silêncio devido ao 
falecimento do ex conselheiro Jânio Firmino, ocorrido no mês de dezembro, explanando 
toda a importância do mesmo quanto à luta em prol da saúde do Municio em geral, sendo 
um ícone no segmentos do HIV, uma luta que jamais deverá ser esquecida pelos munícipes 
de Santos e quisá do Brasil, e solicita que a sala de recepção do “SECRAIDS” tenha uma 
placa em Homenagem à esse cidadão exemplar, palavras essas que são ratificadas pelo 
conselheiro José Simões e pela Coordenadora do DST/HIV sra. Maria José que foi mais 
além, dizendo que essa homenagem placa deve ser afixada no ambulatório do Hospital/Dia 
existente no SECRAIDS, o que é aprovado por todos os presentes, continuando o sr. 
Roberto informa que no dia 21.01.2013 às 10:00 horas na sede do Conselho haverá reunião 
da Comissão da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Santos e encerra sua fala dizendo-
se satisfeito por ter recebido o ofício da Secretaria Municipal de Saúde informando que 
quase todo RH solicitado para o SENAT foi reposto, faltando apenas a contratação de um 
enfermeiro e um Clínico Geral, o sr Roberto se mostra à plenária um panfleto distribuído 
pela SMS referente à “SAÚDE DO HOMEM”, que trata da disfunção erétil,e solicita que a 
secretaria tenha mais cuidado nas informações constantes dos panfletos, pois algumas 
palavras explicativas parecem ter sido escritas por pessoas que nada tem a ver com esse 
segmento, e dá como exemplo informando que no panfleto informa que o mesmo se diz ser 
um problema psicosocial e naum psicoterapeuta, e outras coisas mais, pedindo que antes 
de se colocar esse tipo de panfleto para a população tenha um pouco mais de cuidado, com 
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avaliação de técnicos capacitados, e como solicita a lei seja avaliado pelo CMSS antes da 
sua impressão gráfica ;  Item 3) INFORMORMES DA SMS, a sra. Sarah solicita que se 
antecipe os informes da secretaria, que seria o sétimo ponto de pauta, o que é acatado por 
toda a plenária e em seguida apresenta o novo Secretário de Saúde de Santos, Sr. Marcos 
Calvo, o sr. Luiz parabeniza e deseja boa sorte ratificando o pedio ao secretário para que 
compareça às reuniões do Conselho de Saúde e passa a palavra para o sr. Marcos Calvo 
que agradece ao conselho pelo convite e fará todo esforça para estar presente às reuniões 
do colegiado, apresenta um breve histórico sobre sua caminhada na área da Saúde em 
seguida apresenta alguns novos componentes da sua equipe de trabalho, sr. Renato 
Pastorello (secretário adjunto), sra. Márcia Sucomine (Atenção Básica), sra. Sandra M.H. 
Narciso (DEAESP), sra. Carolina Ozawa (Vigilância Sanitária), Maria José Rodrigues 
(COCERT), Marcio Sérgio M.Duarte (DAPHOS), Claudia (DEREG) Gilvânia (DEAFIN) 
Everton (GAB), Rosana (GAB), Marcia Frigério (Saúde da Mulher), Maria José (SECRAIDS), 
Devanir (Internação Domiciliar), e que futuramente apresentará os novos representantes, 
compromete-se também a estar mandando para o CMSSS a relação dos representantes da 
SMS juntamente com os representantes para a comissão da 12ªCONFMSS, se diz estar 
honrado na plenária do conselho e lembra que na primeira gestão do CMSS foi suplente de 
conselheiro, diz estar fazendo um mapeamento ainda na saúde do Município, e que não 
medirá esforços para a melhora da saúde no Município, dando também continuidade aos 
projetos da Gestão anteriore que estará sempre a disposição do CMSS, nesse momento é 
interrompido pelo conselheiro José Simões que pede ao secretário que olhe com muito 
carinho o atendimento dos pacientes de HIV quando os mesmos necessitam de um 
atendimento de urgência e emergência nos PS’s, pois além de descaso esses pacientes tem 
sofrido diversos tipos de preconceito, o Secretário entende os problemas e se compromete 
a tentar soluciona-los encerrando assim sua fala; Item 4) REESTRUTURAÇÃO DAS 
COMISSÕES TEMÁTICAS;   o Sr Luiz passa a palavra para o sr. Roberto que informa que 
devido à extensa pauta esse assunto será pautada para a Plenária Ordinária do CMSS de 
janeiro que será realizada no dia 29.01.2013 o que é aprovado por todos  ; Item 5) 
INFORMES SOBRE A 12ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE,o Sr Roberto informa que já expôs 
anteriormente o informe, dizendo que dia 21.01.2013 haverá reunião da Comissão para 
encaminhar o Regimento da Conferência para o sr. Prefeito e informará sobre o andamento 
da mesma na plenária do dia 21.01.201 ;  item 6) Apreciação, discussão e deliberação da 
reapresentação do PAM DST/HIV 2013, o Sr. Roberto lembra aos presentes que o referido 
PAM foi apresentado à plenária no mês de março e houveram algumas exigências para sua 
aprovação. A SMS efetuou todas as alterações solicitadas e reapresentou para o CMSS que 
encaminhou para a Comissão de Políticas de Saúde que após avaliação, emitiu parecer 
favorável à sua aprovação, com as seguintes sugestões: a)Priorizar ações de prevenção 
para a “rede de educação” no município, com palestras, vídeos e materiais de apoio 
adequados para o ensino fundamental, médio e superior”; b) Considerando o avanço e um 
certo descaso da população quanto à prevenção das DST/HIV, sugere inovação e 
modernização nos sistemas de informações aos usuários; c)Garantir que a dotação 
orçamentária da Meta de construção da casa de apoio no valor de R$ 980.000,00 seja 
usada exclusivamente para a construção da mesma”, após a leitura do relatório, o sr. Luiz 
abre o processo de votação e o PAM/2013 é aprovado por unanimidade;   7) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA APPS; o sr. Roberto informa que o presente item será 
transferido para a Plenária do mês de fevereiro de 2013; Item 9) Assuntos Gerais 
referente ao Município de Santos, após a inscrições das pessoas o sr. Luiz inicia a fala 
dos munícipes. O sr. Carlos Solano informa que é pai de uma pessoa com transtornos 
mentais e potencializado com a drogadição e solicita que a SMS olhe com mais carinho por 
essas pessoas, pois ele sofre diversos tipos de dificuldades, principalmente quando precisa 
de um atendimento para seu filho em finais de semana e feriados pois não sabe para onde 
se dirigir para um atendimento digno e quando o problema se agrava ele sempre é 
aconselhado à procurar a segurança pública, mas o problema do seu filho não é de um 
marginal, mas sim de uma pessoa que precisa de atendimento de saúde, a sr. Márcia 
Frigério pede a palavra e informa que o filho do sr. Carlos é paciente da rede a muito tempo 
e que o mesmo estará sendo encaminhado para uma Comunidade Terapêutica no dia 
16.01.2013 para internação, é dada então a palavra ao sr. Jose Simões, que ratifica seu 
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pedido de um atendimento mais humanizado para os portadores de HIV juntos aos 
Hospitais e Pronto Socorros e coloca como exemplo toda a dificuldade do antigo conselheiro 
Jânio Fimirmino quando necessitou do atendimento ambulatorial, ficou por vários dias em 
uma maca no corredor do Pronto Socorro Central com um péssimo atendimento, a sra. 
Sarah informa que quanto aos panfletos da saúde do Homem citado no item “2”, que o 
mesmo teve o aval da CIST e por isso foi feito com a verba da Saúde do Trabalhador, 
informando que o mesmo também foi elaborado pelos técnicos do SEREST e por fim é dada 
a palavra ao sr, David, filho do saudoso e sempre conselheiro Jânio Firmino que expõe todo 
o drama que passou com seu pai desde sua chegada ao OS Central, já em estado grave e 
foi colocado num leito de observação totalmente abandonado pelos profissionais do setor e 
se diz indignado pelo tratamento recebido pelo seu pai que foi uma pessoa que sempre 
lutou pela melhora da saúde do Município, o sr. Luiz agradece a presença do sr. David 
juntamente com sua irmã e que isso sirva também para que o poder público reveja as ações 
para evitar que outras pessoas passem o que ele passou, o sr. Marcos Calvo (Secretario de 
Saúde) pede a palavra e relata que a luta dessa nova Secretaria será para que fatos  como 
esse não ocorram mais, mas não podemos negar que um dos maiores problemas do 
Município de Santos é quanto à internação hospitalar e também a qualificação de alguns 
profissionais quando se refere à “Humanização”, e que esse problema não é exclusivo de 
Santos e sim do Brasil todo e desde já convoca o CMSS para que juntos tentem evitar que 
problemas como esses ocorram futuramente, o sr, Roberto agradece o sr. David ratificando 
toda a importância que seu pai teve na construção desse conselho, e nada mais tendo a 
relatar o sr. Luiz encerra a reunião às 20:55 horas, lembrando a todos que a próxima 
plenária ocorrerá no dia 29.01.2013 e eu Roberto de Moura lavro a presente Ata. 
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