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1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de março/2013;
2) Informes do Conselho Municipal de Saúde;
3) Informes da Secretaria Municipal de Saúde de Santos;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Informes da 12ª CONFMSS e 3ª CONFMST;
6) Apreciação, discussão e deliberação do Plano de Ação em Vigilância Sanitária-
PAVISA 2013; 
7) Apreciação, discussão e deliberação do Relatório de Gestão-2012;
8) Apreciação, discussão e deliberação do Projeto para a Implantação de 03 NASF’s 
no Município;
9) Apreciação, discussão e deliberação da renovação do convênio entre a PMX x 
Associação Casa da  Esperança (Proc.  2371=2009-00)  para  a  prestação de Serviços 
Complementares ao Sistema Único de Saúde-SUS;
10) Assuntos Gerais referentes 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 18:50 horas.  Item 1) LEITURA, APRECIAÇÃO 
E APROVAÇÃO DA ATA DA PLENÁRIA  DE FEVEREIRO/2013, o sr. Presidente solicita a 
inversão desse item da pauta para o final para que todos os conselheiros possam analisar a 
Ata, uma vez que não foi possível encaminha-la previamente a todos e havendo 
concordância geral deu continuidade aos trabalhos. Item 2)INFORMES DO CMSS,  o sr. 
Luiz passa a palavra para o vice-presidente que inicia sua fala informando que o  CMSS 
recebeu na semana a anterior à essa reunião 2 (dois) Projetos PET Saúde-Rede de Atenção 
Básica, sendo um da UNIMES e outro da UNIFESP os quais teriam que apresentar junto 
aos órgãos competentes do Ministério da Saúde a aprovação ou não desse colegiado até o 
dia 02.05.2013 para poderem ser contemplados ou não com seus projetos, e também a 
solicitação da renovação da “Subvenção Social” acordada entre a PMS x Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia de Santos (Proc. 4348=2009-51) tendo os mesmos valores recebidos 
no ano de 2012, e como o CMSS não teve tempo hábil para pauta-los para a reunião 
ordinária de abril de 2013 e sendo necessária a urgência na avaliação dos mesmos, solicita 
à Plenária para que autorize a elaboração de “Relatório ad-referendum” pela Comissão 
Executiva, sendo que os 03 (três) itens deverão ser pautados para a Plenária Ordinária do 
mês de maio 2013 para apreciação, discussão e deliberação, com a autorização unanime 
de todos os conselheiros é aprovada a emissão do Relatório “ad-referendum” ; Item 3) 
INFORMES DA SMS,  o Sr. Luiz passa a palavra para o sr. Secretário de Saúde Dr, Marcos 
Calvo informa que a SMS está realizando Seminários que servem como preparação para a 
futura Conferência de Saúde tanto para os profissionais da área como a população em geral 
sendo que já foi realizada no Teatro Guarani tratando do tema “URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA” e que já estão programados para o dia 9 de maio “ATENDIMENTO 
MATERNO INFANTIL”, dia 16 de maio “ATUAÇÃO NA REDE BÁSICA”, dia 23 de maio 
“SAÚDE MENTAL” e outros que estão sendo programadas e assim que forem confirmadas 
as datas o CMSS será avisado; Item 4) INFORMES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS, o Sr. 
Roberto informa que todos os todo trabalhos estão direcionados para a 12ª CONFMSS e 3ª 
CONFST,  e que os componentes dessas comissões estão trabalhando na realização das 
pres-conferência; Item 5) INFORMES DA 12ªCONFSS E 3ªCONFST, o sr. Roberto informa 
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que as pré conferências deverão ser marcadas até o dia 15/05/2013 e solicita à todas a 
entidades que marquem antecipadamente suas prés junto à sede do conselho, informa 
também que a estrutura para realização da mesma está sendo feita junto com a SMS e 
espera ter uma conferência digna da cidade de Santos, ratifica que as prés-conferência 
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;;   6) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EM 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PAVISA-2013, o sr. Luiz informa que o PAVISA foi enviado a 
todos os conselheiros por mídia eletrônica e passa a palavra da a representante da 
Secretaria, sra. Juliana que de uma forma popular expõe toda elaboração do referido Plano 
e acrescenta que as verbas para o PAVISA é federal, o plano é de âmbito estadual e esse 
especificamente é regional, o sr. Roberto questiona sobre as multas aplicadas pela 
Vigilância Sanitária, onde vai parar esse dinheiro, se êle é revertido para as ações da 
Vigilância, a sra. Juliana responde que os valores arrecadados com essas multas são 
revertidas aos cofres públicos e não especificamente para a Vigilância Sanitária e não sabe 
informar qual o fim do mesmo,  a sra. Carolina pede a palavra e informa que as metas 
programadas para serem atingidas no plano são metas verdadeiras, as que realmente 
podem ser atingidas em diversos estabelecimentos a serem fiscalizados, como hospitais, 
comercio em geral, etc.., e ratifica que essas verbas são destinadas quase que 
exclusivamente para dar suporte técnico à vigilância sanitária, após várias discussões e 
questionamentos os sr. Luiz coloca em votação e é aprovado por unanimidade; Item 7) 
APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO-2012, o sr. 
Roberto informa que foi enviado a todos os srs. Conselheiros por mídia eletrônica o referido 
plano de gestão e que esse plano antes de ser colocado na página do Ministério tem 
obrigatoriamente que passar por uma avaliação do CMSS que tem senha própria para fazer 
os questionamentos necessários junto ao Ministério e que foram feitos 6 questionamentos e 
os mesmo respondidos e alterados pela SMS e posteriormente avaliado como satisfatório 
para esse conselho, após vários questionamentos o sr. Luiz coloca em votação e é 
aprovado por unanimidade; Item 8) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA 
IMPLANTAÇÃO DE 3 NASF’S NO Município; o sr. Luiz informa que todos os conselheiros 
receberam as informações sobre essa implantação por mídis eletrônica dá a palavra à sra, 
Milena, representante da SMS que explica a todos os conselheiros que o NASF foi criado 
para dar apoio técnicos às USF’s e que os mesmos serão implantados nas áreas que mais 
necessitam desse apoio, como morros e área continental, o sr. Roberto pede a palavra e 
informa que quando da criação do NASF pelo Ministério da Saúde a anos atrás, o conselho 
questionou junto à Secretaria de Saúde o porque da não implantação do mesmo na cidade 
e nos foi respondido em Plenária que como as equipes das USF’s criadas em Santos 
comportava todos os profissionais exigidos e não havendo demanda reprimida de munícipes 
para o atendimento de apoio desses profissionais não via o porque dos mesmo serem 
criados, e hoje após a solicitação da secretaria para a criação dos mesmos notamos a falha 
que foi feita pela Gestão anterior, pergunta ainda para a sra. Milena quantas equipes de 
USF temos no município, a mesma responde que temos 16 equipes e que cada NASF ficará 
responsável por 8, sendo que uma estará sendo criada para o apoio necessário, o sr. 
Rubens questiona quanto a composição dos profissionais o que é respondido, e também 
existe um questionamento de um estudante de fisioterapia indagando se essas equipes 
serão compostas por fisioterapeuta, a sra. Milena responde que isso será estudado pela 
secretaria, após vários questionamentos, o sr. Luiz coloca em votação e é aprovado por 
unanimidade; 9) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO 
CONVÊNIO ENTRE A PMS X ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA (PROC.2371=2009-
00) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE 
SAUDE-SUS; o sr. Luiz para a palavra ao sr. Nélio, representante e conselheiro da entidade 
que dá uma bela explanação do funcionamento da entidade, que já é de conhecimento de 
todos, o sr. Roberto informa aos presentes que esse convênio não onera despesas ao 
Município pois o atendimento por procedimento é pago pelo SUS e esse sistema já vem 
sendo utilizado pela Casa da Esperança a anos e espera que um dia a Tabela SUS pague 
dignamente o valor dos serviços prestados por essa entidade e outras, assim como aos 
Municípios, após vários questionamentos, o sr. Luiz coloca em votação e é aprovado por 
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unanimidade; o sr. Luiz retorna então ao primeiro item da pauta; 1) LEITURA, 
APRECIAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DA ATA DA PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO-2013; 
após a dispensa de leitura da mesma por todos os presentes o Sr. Luiz pergunta se alguém 
tem alguma correção a fazer,o sr. Secretario pede a correção nas linhas 66 e 67, informando 
que o Convênio com a Beneficiência já existia por parte do Município e que é um novo 
formato de Convênio de Contratualização com o Hospital que integrará a Beneficiência no 
Plano da Rêde de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, e após as correções a mesma é aprovada 
por unanimidade, antes de passar para o ultimo ponto de pauta, o sr. Roberto pede a 
palavra e informa que por uma falha o item que se trata da aprovação das contas da Saúde 
referente ao 3º quadrimestre do ano de 2012 não foi pautado como havia sido informado na 
ata da plenária de março nos informes do CMSS e que a Comissão de Finanças dedicou-se 
incansavelmente na elaboração do relatório, inclusive enviando para a SMS uma série de 
questionamentos quanto à prestação de contas conforme ofício nº 027-2013, que nos foi 
respondido e analisado pela mesma comissão, que após diversos debates chegou à 
elaboração do relatório final, e solicita para a Plenária para a inclusão da pauta de 
discussão ‘APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DAS CONTAS DA SAÚDE DO 
MUNICÍPIO REFERENTE AO 3ºQUADRIMESTRE DO ANO DE 2012” o que é aprovado 
por unanimidade e após a leitura do relatório emitido pela Comissão de Finanças o sr. Luiz 
coloca em votação e é aprovado por unanimidade; 10) ASSUNTOS GERAIS REFERENTES 
À SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTOS; O sr. Rivaldo informa que no dia 25.04 houve uma 
grande manifestação dos Médicos contra a Saúde Privada e parabeniza o Dr. Sobreira pela 
iniciatival, o Sr. Dalve informa a todos que a reforma da Ploclinica do Marapé está 
cumprindo o cronograma de reforma e solicita ao sr. secretário providência para a colocação 
do elevador de acessibilidade e é informado pelo mesmo que o referido elevador encontra-
se em processo de compra, o Sr Solano questiona a SMS sobre a quantidade de vagas 
oferecidas pelo Município nas Comunidades Terapeuticas, pois pelo que foi informado existe 
uma demanda reprimida de cerca de 30 pessoas aguardando vaga, solicita também 
informação sobre o convênio da Comunidade Terapeutica Vitória, informa também que 
existem várias algumas Comunidades que tiveram seus processos de convênio aprovado 
pelo CMSS e até agora nada foi assinado, a secretaria comprometeu-se a responder os os 
questionamentos feitos pelo Sr. Solano posteriormente, o sr. Márcio questiona a internação 
nas Comunidades para criança e adolescentes e que enviava as pessoas para o projeto “TÔ 
LIGADO”, devido à dificuldades enfrentadas deverá tomar maiores providências junto ao 
Ministério Público, questiona também sobre o atendimento de “Psicoterapia” que não existe 
na cidade, o sr. Roberto informa que o conselho briga a anos para esse tipo de atendimento 
e que até hoje nenhuma atitude concreta foi tomada e espera que essa nova gestão tome 
as devidas providências, o sr. secretário concorda com as falhas existentes nesse tipo de 
atendimento e informa que providências estão sendo tomadas, por último o sr. José Simões 
pede a palavra e pergunta ao sr. Secretário se nesse novo contrato com a Beneficiência 
está contemplado o atendimen to de infectologia e a resposta é negativa, por fim agradece 
ao CMSS sua indicação para representar o mesmo nas comemorações de 70 de existência
do “LAR DAS MOÇAS CEGAS”, não havendo mais nenhum assunto a discutir, eu Edilson e 
posteriormente Roberto lavramos a presente Ata que vai assinada pelo sr. Luiz Antônio da 
Silva, presidente do CMSS, encerra-se a reunião às 21:35 horas.  
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