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1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de fevereiro/2013;
2) Informes do Conselho Municipal de Saúde;
3) Informes da Secretaria Municipal de Saúde de Santos;
4) Informes da 12ªCONFMSS;
5) Deliberação, discussão e apreciação do PAM/Hepatites 2013;
6) Aprovação do Regimento da 12ªCONFMSS;
7) Informes  sobre  a  situação  da  Epidemia  da  Dengue  e  reforma  do  Hospital 
Conselheiro Nébias pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos;
8) Convênio  de  Contratualização  entre  a  PMS  X  Sociedade  Portuguesa  de 
Beneficiência;
9)     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 18:45 horas.  Item 1) LEITURA, APRECIAÇÃO 
E APROVAÇÃO DA ATA DA PLENÁRIA  DE FEVEREIRO/2013, O sr. Luiz informa que 
deverão serem discutidas a aprovação ou não das Atas referentes ao mês de janeiro e 
fevereiro, pois na reunião de fevereiro não houve quorum prejudicando assim a discussão 
da Ata de Janeiro. Posteriormente pergunta aos Srs. Conselheiros se todos receberam as 
referidas Atas e se haveria necessidade de leituras das mesmas, a plenária informa que 
todos receberam as Atas e que não haveria a necessidade da leitura da mesma, em seguida 
o presidente pergunta se alguém tem alguma correção ou alteração das mesmas, não 
havendo nenhuma manifestação da plenária coloca em regime de votação e as Atas são 
aprovadas por unanimidade sem nenhuma correção, é solicitada a palavra pelo sr 
Secretário de Saúde que solicita a antecipação da discussão dos itens 7 e 8 da pauta, pois 
terá de se ausentar devido à uma reunião de secretários, em seguida o Sr. Luiz solicita à 
plenária que se manifeste e é autorizado pela mesma à alterar a ordem dos assuntos em 
pauta. Item 7) INFORMES SOBRE A SITUAÇÃO DA EPIDEMIA DA DENGUE E SOBRE A 
REFORMA DO HOSPITAL CONSELHEIRO NÉBIAS,  O Sr Luiz passa a palavra aos Sr. 
Marcos Calvo, Secretário da Saúde, que relata que realmente  o Município enfrenta uma 
epidemia dengue e várias ações estão sendo feitas e planejadas para que se melhore a 
situação, mas que a população também tem que fazer a sua parte, informa também que em 
poucos dias a SUCEN estará enviando um caminhão conhecido como “fumacinha” e que 
atuará nas áreas mais propensas à propagação dos mosquitos, como Ferro Velhos, 
Borracharias, etc informa também sobre os mutirões que são feitos pelos Agentes da 
Dengue em vários bairros, informa sobre a diminuição da procura para o tratamento da 
dengue pelos munícipes a partir da 11ªsemana e que até o momentos foram notificados 
4.990 casos, sendo que 2.832 foram confirmados e informa sobre as próximas ações a 
serem executadas, o Sr. Roberto pede a palavra e pergunta se a chamada “fumacinha” não 
mata além dos mosquitos os pardais da cidade, a Sra. Carol informa que realmente a 
fumaça que era nociva aos pardais, mas que hoje a compoisição do produtos não os afeta 
mais, o Sr. Marcio Barbosa, conselheiro tutelar fala sobre a dengue e parabeniza a atual 
secretaria pelas ações tomadas até o momento e ratifica que a população deve ter mais 
consciência sobre o acumulo de entulhos, o sr, Secretario informa a todos os números de 
casos na região, e após mais alguns questionamentos encerra-se o assunto. Posteriormente 
ele fala sobre o Hospital Conselheiro Nébias, informando que a prometida reforma dos 4º, 5º 
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e 6º andares não foram autorizados pela por não ter sido autorizado pela Vigilância Sanitária 
e que estão trabalhando para que se faça a reforma em todos os andares e não apenas em 
alguns, pois não seria viável a  reforma dos andares superiores com o Hospital em 
funcionamento parcial, o Sr. Roberto acha que esse assunto deveria ser discutido em uma 
plenária especifica sobre esse assunto, pois ele demandaria tempo para sanar todas as 
duvidas ainda existentes sobre esse assunto  ; Item 8)  CONVÊNIO DE 
CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A PMS X PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA,  o SR. Luiz 
dá novamente a palavra para o sr. Secretário que inicia a sua fala informando a todos da 
necessidade do Município em aumentar o número de leitos para a população e comrpova-se 
isso muito facilmente quando a cidade passa por uma epidemia e que esse convênio com a 
Beneficiência já existia e que não havia sido renovado anteriormente por problemas 
documentais que já foi resolvido e acha que essa parceria com o Hospital trará muitos 
benefícios na área de saúde e que segue todos os parâmetros exigidos pelo Ministério da 
Saúde, após vários questionamentos feitos pelos srs. Conselheiros e prontamente 
respondido pelo srs. Secretário o sr. Luiz coloca o mesmo para votação e é aprovado por 
unanimidade; Item 2) INFORMES DO CMSS, o Sr. Roberto informa que todos os trabalhos 
estão direcionados para a 12ª CONFMSS e 3ª CONFST, informa também que para a 
plenária do mês de abril estarão em pauta a aprovação das contas da Saúde (3º 
Quadrimestre) e as Contas da Farmácia Popular (4º Trimestre) além do PAVISA que será 
enviado à todos os srs conselheiros por mídia eletrônica para apreciação Item 3) 
INFORMES DA SMS, como o sr. Secretário já deu todas suas informações quando da 
explanação dos item 7 e 8 e informa que na plenária do mês de Abril trará informações 
sobre a criação da UPA da Zona Noroeste; 4) INFORMES DA 12ªCONFSS E 3ªCONFST, o 
sr. Roberto informa que as pré conferências deverão ser marcadas até o dia 15/05/2013 e 
que serão realizadas até o dia 31/05/2013, essa informação está publicada no Diário Oficial 
do município, sendo que a mesma está confirmada para os dias 12 e 13 de julho de 2013 na 
UNIP e que a organização está em pleno vapor inclusive para que a mesma tenha votação 
eletrônica, gravação de som e imagem, etc., solicita que as entidades entrem em contato 
com o CMSS para previa marcação de suas pré conferências;   5) APRECIAÇÃO, 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DO PAM/HEPATITES/2013, o sr. Luiz informa que esse 
item já deveria ter sido discutido no mês de fevereiro, mas pela falta de quorum, o mesmo 
passou para essa plenária, e que todos os srs. Conselheiros receberam o referido PAM por 
mídia eletrônica e passa a palavra para a secretaria que explana sobre o mesmo e são 
feitos vários questionamentos e respondidos à contento, o sr. Roberto informa que a 
Comissão de Políticas de Saúde analisou o mesmo e solicitou algumas alterações que 
foram contempladas e posteriormente emitiu o parecer de “nada a opor” para o mesmo, 
assim sendo o sr, Luiz pergunta se há mais alguma duvida por parte dos srs. Conselheiros, 
não havendo ele coloca o mesmo em votação sendo aprovado por unanimidade  ; Item 6) 
APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DO REGIMENTO DA 12ªCONFSS E 3ª 
CONFST, o sr. Roberto informa que foi enviado a todos os srs. Conselheiros por mídia 
eletrônica o referido Regimento e se há necessidade de leitura do mesmo, após a 
informação da plenária que dispensa a leitura ele pergunta se alguém tem alguma correção 
ou alteração a fazer, foi então solicitada que em todas as vezes que aparecer 12ª CMFSS 
seja colocada a seguir 3ª CONFST, é solicitada também a correção da palavra vetado para 
vedado no parágrafo 1º  do artigo 8º, após alguns esclarecimentos o sr. Luiz coloca para 
votação e é aprovado por unanimidade com as correções acima ; Item 9) ASSUNTOS 
GERAIS REFERENTE À SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTOS, o sr. Luiz dá a palavra ao 
Dr. Ricardo Rutigliano que faz uma apresentação sobre seu trabalho com “livro Artesanal”, 
que não onera nada aos cofres públicos e de extrema importância, e é parabenizado pela 
plenária, o sr. Carlos Solano informa da falta de material para a Terapia Ocupacional no 
SENAT, pois a Terapeuta Ocupacional tem um grande comprometimento com o que faz, 
mas sem material ela naum pode agir, fala sobre os problemas no atendimento da saúde 
aos pacientes em situação de ruae reclama também da falta de uma Assistente Social no 
SENAT, a srta. Roseli reclama da falta de medicamento na Policlínica do Jardim Castelo e 
principalmente da falta de Geriatra na rede de saúde, o sr. Marcio fala que encaminhou ao 
Ministério Publico uma denuncia sobre as internações de adolescentes juntamente em leitos 
com adultos, pois ele passou por uma situação bastante delicada quando da internação do 
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seu irmão e solicitou providências da Secretaria, todas essas reclamações foram anotadas 
pelo representante da secretaria para as devidas providências, não havendo mais nenhum 
assunto a discutir, o sr. Presidente Luiz Antônio da Silva dá a reunião por encerrada às 
20:50 e eu José Luiz Negrinho lavro a presente Ata.
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