
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  agosto  de  2012.  Realizada  no  dia 
28/08/2012, 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   27  /  08/2012, comunicado no Jornal A TRIBUNA – Coluna   
“Agenda  Cidadã”  no  dia    27  /  08/2012  e  divulgação  através  do  site   
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.
Às 18h51m, o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Roberto Moura inicia 
os trabalhos da Plenária Ordinária de agosto de 2012, com a Pauta a seguir:
1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de julho/2012;
2) Informes do Conselho Municipal de Saúde;
3) Informes das Comissões;
4) Apreciação, discussão e deliberação das contas da saúde, referente ao relatório 
trimestral de cumprimentos de objetivos da farmácia popular 2º trimestre/2012;
5) Apreciação, discussão e deliberação referente a celebração do convenio entre a 
PMS x Centro Comunitário da Praia Santa Cruz dos Navegantes (Proc. 76.363/2012-
13);
6) Apreciação, discussão e deliberação da renovação da subvenção social entre a 
PMS x Associação Casa da Esperança (Proc. 52.913/2009-41);
7) Informes da SMS;
8) Assuntos gerais, referente à saúde do Município de Santos.
Com quórum regimental, o Sr. Roberto agradece a presença de todos e da inicio à reunião.  
Item  1)  LEITURA,  APRECIAÇÃO  E  APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  PLENÁRIA   DE 
JULHO/2012,pergunta ao plenário se há necessidade da leitura da ATA, considerando que a 
ATA foi enviada juntamente com a convocação, aprovada a não leitura da Ata, o sr. Roberto 
solicita correção na linha 13 onde se lê:  junho, leia-se julho. Em seguida a Ata é colocada em  
votação,  é  aprovada  por  unanimidade  com  esta  correção;  Item  2)  INFORMES  DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS:  Roberto Moura justifica a ausência do 
Presidente  por  motivo  de viagem;  informa ainda que o CNS pela 1ª vez  sugeriu  que os 
conselhos municipais realizassem um debate entre os candidatos a prefeito para discutir seus 
planos de govêrno na área da saúde baseando-se nas diretrizes da 14ª Conferência Nacional  
de Saúde, como não há tempo hábil por falta de agenda dos candidatos foi sugerido fazer um 
questionário aos candidatos com o tema Saúde nas eleições Municipais, após discussão foi  
colocado  em  votação  e  aprovado  por  unanimidade,  sendo  que  esse  questionário  será 
elaborado em data próxima. Informa sobre o congresso nacional DST/Hepatites, e que no 
sábado passado(15/08/2012) foi realizado o Programa de Testagem gratuita/Multiplicadores 
de Prevenção da Hepatite C elaborado pelo Grupo Esperança juntamente com o Conselho de 
Saúde, no Marapé onde foram realizados 259 testes, no dia 15/09 será dado andamento ao 
programa  na  Zona  Noroeste;  informa  sobre  a  urgência  da  apreciação,  discussão  e 
deliberação do convenio entre a PMS/ Associação Equoterapia (Proc.nº 52243/2009-49) que 
vence em setembro/2012 e solicita a inclusão na ordem do dia, após discussão e solucionada 
as duvidas da plenária é colocado em votação e aprovada a inclusão na plenária de hoje por  
unanimidade dos presentes.  Roberto informa que a Conferencia Municipal  de Saúde está 
programada  para  ser  realizada  em   Maio/2013,  por  este  ano  ser  um  ano  eleitoral  e  a 
legislação não permite conferencia em anos eleitorais, em discussão, em votação, aprovado 
por unanimidade para Maio/2013, fica informado que na plenária de setembro serão eleitos os 
membros que comporão a comissão organizadora da Conferência Municipal de Saúde de 
Santos;  Item 3) INFORMES DAS COMISSÕES,  Roberto relata o trabalho das comissões; 
Item 4) Apreciação, discussão e deliberação das contas da saúde, referente ao relatório 
trimestral de cumprimentos de objetivos da farmácia popular 2º trimestre/2012, Roberto 
informa  sobre  o  relatório  da  comissão  de  finanças,  lê  o  relatório  que  propõe  o  parecer 
favorável  a  aprovação,  em  discussão,  em  votação,  aprovado  por  unanimidade;  Item  5) 
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Apreciação, discussão e deliberação referente a celebração do convenio entre a PMS x 
Centro Comunitário da Praia Santa Cruz dos Navegantes (Proc. 76.363/2012-13), Roberto 
relata o trabalho da comissão de políticas de saúde, informa que foi feita visita no centro  
comunitário,  lê para os srs.  conselheiros o relatório favoravel a aprovação, Wlamir dá um 
breve relato sobre a comunidade e a visita feita em conjunto com o Sr. Idreno na unidade, em 
discussão,  em  votação,  aprovado  por  unanimidade;   item  6)  Apreciação,  discussão  e 
deliberação da renovação da subvenção social  entre  a PMS x Associação Casa da 
Esperança  (Proc.  52.913/2009-41),  Roberto  faz  uma  apresentação  inicial  em seguida  o 
senhor Helio explana a respeito e dá informações sobre a entidade , Dalve questiona e tira  
suas duvidas, inclusive parabeniza pelos bons trabalhos prestados, Rivaldo dá sugestões,  
José Roberto questiona sobre os outros municípios se estão incluídos nos 30% da receita 
relatada  que  é  recebida  da  área  governamental,  senhor  Helio  informa  que  sim,  após 
esclarecida todas as duvidas, o sr. Roberto lê o relatório da comissão de políticas de saúde e 
informa que a mesma não tem nada a opor em relação a renovação do convenio, colocado 
em regime de votação, o mesmo é aprovado por unanimidade;  Neste momento Roberto 
Moura inclui o Processo adm. Nº 52243/2004-49 entre a PMS x Associação Equoterapia 
conforme aprovado pela plenária, Roberto apresenta o processo,  Fernando psicólogo e 
Marisa  chefe  Administrativa  da  entidade  relatam  os  trabalhos  praticados  pela  entidade,  
colocado em discussão,  Valmir  questiona sobre o limite  de idade para atendimento,  Sara 
informa que o limite foi feito pela SMS e explica a regulação dos convênios, João Benício faz 
seus questionamentos e sente-se satisfeito com os esclarecimentos, não havendo mais nada 
a ser discutido é colocado em votação e aprovado por unanimidade;  Item 7) Informes da 
SMS, Sarah informa que: A casa da gestante hoje situada junto ao Instituto da mulher mudará 
de endereço em breve; As obras da UBS do Gonzaga estão começando e em breve mudará 
para a Rua Assis Corrêa; A UBS do Embaré será entregue entre novembro ou dezembro 
deste ano;  finalizada a licitação das obras do H.  dos Estivadores para a reforma de três 
andares que que disponibilizarão aos munícipes mais 72 leitos,  ratificando que as Obras 
serão realizadas com dinheiro do Município e não do Estado, e que o Hospital será Municipal 
e não Regional, informa também que as obras do SEFIS II  da zona noroeste iniciadas já  
foram iniciadas na Rua Bulcão Viana; SENAT II também na zona noroeste já com licitação 
finalizada;  noticía que foi assinado TAC (Termo de Ajustamento e Compromisso) entre PMS e 
Juízo da Infância e Juventude para usuários de Álcool  e  outras drogas;  foi  realizada em 
Santos pela SMS a  Semana de Saúde do Homem entre 20 e 23 de agosto com palestras e  
exames  variados  entre  eles  PSA,  Sífilis,  HIV,  Hepatites;  Item  8)  ASSUNTOS  GERAIS, 
REFERENTE À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS,  Carlos Solano fala sobre o dia do 
Psicólogo e parabeniza os mesmos, informa que no Senat falta recepcionista, Sarah explica, 
Carlos diz que no SERP falta psicólogo e terapeuta ocupacional, diz que há falta de remédios, 
mas que deve ser motivado pela greve da ANVISA, no entanto, informa que o remédio do seu 
filho já  chegou e foi  entregue.  João Benício  volta  a questionar  sobre a  reforma da nova 
unidade  do  PSF  Monte  Serrat  em  novo  endereço,  informa  que  estava  prevista  desde 
08.08.2011 e ainda não saiu, está preocupado em saber se vai sair ainda neste governo, Sara 
informa que está mantida a previsão. José Simões diz que no SECRAIDS falta medicamento  
como  Poli  vitaminicos,  Complexo  B  e  Ad  furp  (pomada  para  assaduras),  diz  que  os 
funcionários da farmacia do SECRAIDS estão segurando a receita e não devolvendo para os 
pacientes com o carimbo de “NÃO FORNECIDO” conforme instruções da SMS, Sarah solicita 
que seja feito por escrito, Roberto diz para que vá ao CMSS para que se faça um ofício à 
SMS. As 20h23m Roberto Moura Vice- Presidente da Executiva agradece a todos e não tendo 
mais nada a ser discutido dá por encerrada a reunião, eu José Luiz Negrinho Conselheiro  
Secretário da Executiva lavro a presente Ata que irá assinada pelo Vice-Presidente do CMSS. 
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