
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

1
2 Ata  da  Plenária  Ordinária  de  julho  de  2013.  Realizada  no  dia 
30/07/2013, terça-feira,  às   18h30   na sede DO A.T.M.A.S  , sito à Av. Rua 
São Paulo, nº 47 – Vl. Belmiro – Santos/SP. e divulgação através do site 
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de junho/2013;
2) Informes do CMSS;
3) Resumo da 12ª CONFMSS e 3ªCONFMST;
4) Informes da SMS;
5) Apreciação, discussão e deliberação dos Relatórios de cumprimento de Objetivos 
da Farmácia Popular, referente ao 3º e 4º Trimestre de 2012 e 1º Trimestre de 2013;
6) Apreciação, discussão e deliberação da prorrogação por mais 12 meses do Termo 
de Cooperação Técnico Científico nº 47/2012 entre PMX x CEUBAN/UNIMES (Proc.nº 
101927/2011)

Com quórum regimental,  o sr. Roberto de Moura, vice-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 JUNHO/2013, O sr. Roberto pergunta aos Srs. 
Conselheiros se todos receberam a referida Ata e se haveria necessidade de leitura da 
mesma, a plenária informa que todos receberam e que não haveria a necessidade da leitura 
da mesma, em seguida o vice-presidente pergunta se alguém tem alguma correção ou 
alteração das mesmas, e não havendo nenhuma correção a mesma é colocada em votação 
e aprovada por unanimidade; Item 2) INFORMES DO CMSS,  O Sr Roberto dá a palavra ao 
Professor Dr. Fernando Silveira, da UNIFESP que fala sobre um “projeto piloto” para 
capacitação de conselheiros, e que inicialmente serão fornecidas 40 (quarenta) vagas e 
ocorrerá durante 12 semanas, o conselho se compromete a verificar e elaborar uma relação 
dos conselheiros e demais pessoas interessadas e providenciar sua inscrição, guardando a 
proporcionalidade entre usuários, trabalhadores e gestores, e aproveita a presença do 
Secretário Adjunto Sr. Renato Pastorello para informar que esse modelo de curso será 
implantado pelo conselho para as futuras gestões. Antes de passar para o próximo item de 
Pauta, o sr. Roberto solicita a inclusão na pauta da “RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE 
A PMS x ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SANTOS – PROC. 
Nº52243/2004-49”, e que esse pedido deve-se ao fato do processo ter chegado ao CMSS 
após o fechamento da pauta do mês e o seu vencimento ocorrerá em 27.09.2013 colocando 
o mesmo para votação da plenária para autorização da inclusão, o que é aprovado por 
unanimidade, em seguida são feitos alguns questionamentos pela Plenária e após sanada 
todas as duvidas e estando a plenária apta a votar, coloca-se em votação e a renovação é 
aprovada por unanimidade; Item 3)  RESUMO DA 12ªCONFMSS E 3ª CONFMST,  Roberto 
discorre rapidamente, sobre o sucesso alcançado na Conferência e agradece pelo trabalho 
incansável que a SMS juntamente com o CMSS para que esse sucesso fosse alcançado e 
solicita que conste em Ata um agradecimento especial às sras. Lucimar e Ieda em nome de 
todos aqueles que ajudaram nessa realização e que em  breve a Ata da Conferência 
juntamente com as propostas aprovadas por ela, estarão sendo publicadas no Diário Oficial 
do Município. O sr, Carlos Solano que mesmo tendo sido discutido em pré conferência o 
problema do “RESGATE PSIQUIÁTRICO” não foi levado em discussão durante a 
conferência, ou se foi a mesma não foi discutida no grupo temático da “SAÚDE MENTAL”. A 
conselheira Maria Cristina representante do Conselho de Fonoaudiologia, relata que mesmo 
realizando pré conferência sua entidade não constava na relação daquelas que tinham 
realizado, o mesmo acontecendo com a Associação de Cirurgiões Dentistas, segundo relato 
do conselheiro Edílson Brito. O sr. Roberto atesta que essas duas entidades realmente 
realizaram suas pré conferências, desculpa-se pelo erro e se compromete a corrigi-lo, 
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desculpa-se pelos erros de digitação que excluíram não somente essas entidades. O 
conselheiro Idreno de Almeida, coordenador da CIST faz breve relato sobre a 3ª CONFMST, 
diz  que uma das propostas aprovadas naquela conferência visa a melhor capacitação aos 
profissionais dos PS’s no que se refere aos portadores de hepatites. ; Item 4) INFORMES 
DA SMS, o sr. Renato Pastorello, inicialmente agradece à Comissão organizadora da 
conferência, respondendo ao sr. Carlos Solano referente ao problema do Resgate 
Psiquiátrico, informa que o mesmos era implantado pelo SAMU e comunica à plenária sobre 
as novas parcerias firmadas referente ao Programa Recomeço do governo do Estado de 
São Paulo, com as entidades “Associação Cristolândia” e “Associação APAZEN”, que farão 
resgate à usuário de dependências químicas, o sr. Roberto pelo ao sr. Renato que isso seja 
discutido em uma próxima plenária, pois o Conselho tem muitos questionamentos sobre a 
implantação desse programa, o que foi aceito pelo secretário adjunto. Informa ainda que a 
contratualização com a Sociedade Portuguesa de Beneficiência, já foi assinada e autorizada 
pelo Ministério da Saúde, o que possibilita o repasse de verbas para que essa entidade 
participe da Rede de Urgência e Emergência. Informa também a mudança do SECRESA, 
que irá prestar atendimento na Av. Bernardino de Campos; Item 5) APRECIAÇÃO, 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO 
TÊRMO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICO Nº 47/2012 ENTRE A PMS X CEUBAN/UNIMES 
(PROC. Nº 101927/2011-83), o sr. Roberto informa que a Comissão de Política de Saúde 
reuniu-se para análise do referido processo e emitiu Relatório favorável à aprovação da 
mesma, nada tendo a opor, após esclarecimentos dos questionamentos da Plenária o 
mesmo é colocado em votação e aprovado por unanimidade; Item 6) ASSUNTOS GERAIS 
REFERENTE À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS, o CONSELHEIRO Carlos Solano 
fala sobre as a falha existente no Serviço Social do SENAT, motivo pelo qual não acontecem 
os Grupos de Família do SENAT, também informa não estar acontecendo as visitas técnicas 
à Comunidades Terapêuticas que deveriam ser feitas pelo SENAT, diz ainda que por falta de 
transporte não estão acontecendo a visita dos familiares dos pacientes internados na 
Comunidade Terapêutica Sol Nascente em Peruíbe, relata ainda, que no terceiro domingo 
do mês de julho houve enorme confusão no transporte dos familiares na visita à 
Comunidade de Pedro de Toledo, pois deveriam também levar um paciente que seria 
internado, estando o mesmo com toda a documentação necessária, mas como não havia 
um responsável pela internação o motorista se negava a transporta-lo, sendo necessária a 
intervenção da Policia Militar e Guarda Municipal  para que se conseguisse resolver a 
situação. Sugere o acompanhamento de um técnico para os pacientes que serão 
internados, sobre os fatos narrados informa existir um Boletim de Ocorrência de número 
BOGM 5321. Solicita também que a SMS responda se haverá no próximo dia 11 de agosto 
a visita à Comunidade Sol Nascente. O Conselheiro José Simões ratifica sua oposição 
quanto à redução de funcionamento do SECRAIDS e diz ter feito uma pesquisa pessoal 
com os pacientes onde 90% (noventa por cento) dos mesmos são contra a redução. O 
Conselheiro João Benício questiona sobre a reforma da Unidade  Básica do Monte Serrat, 
em resposta à sua pergunta o sr. Renato Pastorello informa que na próxima plenária trará 
informações concretas sobre o andamento das obras. Nada mais havendo  para se discutir, 
o sr. Vice-presidente do CMSS Roberto de Moura deu por encerrada a plenária às 20:35 
horas e eu, Edílson Brito lavro a presente ata. , 
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