
                             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  setembro  de  2013.  Realizada  no  dia 
24/09/2013, 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 agosto/2013;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Apreciação, discussão e deliberação da Renovação de Cadastramento no Sistema 
de  Informação  Ambulatorial  do  SUS  –  Serviço  de  Reabilitação  Física  –  Nível 
Intermediário ou UCD Unidade de Cuidados Diários ou Estimulação Neurosensorial da 
“APAE” – Processo número 111336/2008-28;
5) Informações sobre o Curso de Formação Permanente da UNIFESP;
6) Informações sobre a Eleição do novo Conselho;
7) Assuntos Gerais referentes à saúde do Município de Santos.

Com quorum regimental,  o  Sr.  Luis  Antônio  da  Silva,  Presidente  do CMSS agradece a 
presença de todos e da inicio à reunião às 19hs00min.  Item 1) LEITURA, APRECIAÇÃO E 
APROVAÇÃO DA ATA DA PLENÁRIA  DE AGOSTO/2013, O Sr. Luis informa que fará a 
leitura da mesma, pois por falha no sistema de internet  do CMSS não foi possível fazer a 
convocação com a Ata em anexo e pede que o Sr. Roberto proceda a leitura da mesma, 
após  a  leitura  pergunta  se  alguém  tem  alguma  questionamento  sobre  a  mesma  e  é 
solicitado as correções que seguem: linha 24 onde se lê: JUNHO, leia-se: JULHO, linha 75: 
onde  se  lê:  questionando  item  por  item  questionáveis  junto  à  Secretaria,  leia-se: 
questionando  item por  item junto  à  Secretaria  linha  153/154: onde  se  lê:  O Sr.  Carlos 
Solano, leia-se O conselheiro Carlos Solano, após efetuadas essas correções a mesma foi  
aprovada por unanimidade; Item 2) INFORMES DO CMSS,  O Sr. Roberto pede a palavra 
ao Sr. Luis e informa aos Srs. Conselheiros que existem dois programas de Convênio entre 
a SMS x Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para Residência Multiprofissional 
na área de Saúde Mental e outro entre a SMS x Universidade Santa Cecília para Residência  
Multiprofissional  em Saúde  do  Idoso  e  Saúde  Ambiental,  que  entende  ser  de  extrema 
importância para, sem ônus nenhum aos cofres públicos, mas que devido a urgência da  
deliberação e aprovação pelo CMSS, pois o prazo de apresentação junto ao MS seria até o  
dia 27.09.2013, solicita aos senhores conselheiros que permitam que seja autorizado por 
ofício “ad-referendum” e que o mesmo seja pautado para a Plenária Ordinária do CMSS do 
mês de outubro, após concordância de todos os conselheiros é aprovado por unanimidade, 
informa também que o CMSS ficou sem telefone e Internet por duas semanas e alguns 
conselheiros reclamavam que ligavam para o telefone do CMSS e não eram atendidos,  
informa também que a SMS se comprometeu ir  até o Conselho na primeira semana de 
outubro para ver e rever a estrutura de todo CMSS:“,  convida a todos para a Audiência 
Pública  de  Prestação  de  Contas  do  Fundo  Municipal  de  Saúde  (2º  quadrimestre)  dia  
25.09.2013 às 10:00 e dia 27.09.2013 às 10:00 horas para a Execução Orçamentária  que 
serão realizadas no auditório da Câmara Municipal de Santos, informa também que no dia 
26.09.2013 a SMS se comprometeu a entregar  o  relatório  de Prestação das Contas da 
Saúde  do 2º  quadrimestre  de  2013,  que será  analisado pela  Comissão  de  Finanças  e 
pautado para a Plenária Ordinária de Outubro/2013 do CMSS ;  Item 3)  INFORMES DA 
SMS,  o Sr. Luis passa a palavra ao Everton, representando o Secretário nessa Plenária 
para  os  informes.  Inicia  informando  que  foram integrados  mais  alguns  profissionais  ao 
Consultório de Rua e que a segunda equipe está sendo formada, informa das reformas de 
algumas Policlínicas, entre elas a do Gonzaga que deverá ser a próxima a ser entrega à  
população, e também que as do Marapé e Valongo deverão ser entregues até o final do ano, 
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referente ao Projeto “MAIS MÉDICOS” do MS, informa que o Município estará recebendo 05 
(cinco) médicos, sendo 02 (dois) brasileiros e 03 (três) estrangeiros, quanto ao SECRAIDS 
da  Zona  Noroeste,  informa  que  verba  já  está  sendo  disponibilizada  e  o  projeto  em 
andamento, o Sr. José Ivo pede a palavra e solicita à SMS que seja mais ágil quanto a 
entrega do relatório de Prestação de Contas para que o CMSS possa analisa-lo com tempo 
hábil;  Item  4)  APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DA RENOVAÇÃO  DE 
CADASTRAMENTO NO SISTEMA  DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS  DO SUS – 
SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FÍSICA – NÍVEL INTERMEDIÁRIO OU ucd UNIDADE DE 
CUIDADOS  DIÁRIOS  OU  ESTIMULAÇÃO  NEUROSENSORIAL  DA  “APAE”  – 
PROCESSO NÚMERO 111336/2008-28, O Sr. Luis informa que é uma renovação por mais 
12 (doze) meses e que esse atendimento é feito por procedimento, não gerando custos ao 
Município e pago pelo SUS, sendo que as consultas só poderão ser efetuadas desde que 
haja encaminhamento de profissionais da rede do Município, após alguns esclarecimentos 
dados pela SMS, pergunta à Plenária se existe algum questionamento e após todos serem 
respondidos  é  colocada  em votação  e  aprovado  por  unanimidade;  Item 5)  INFORMES 
SOBRE O CURSO  DE FORMAÇÃO PERMANENTE DA UNIFESP, o Sr. Roberto informa 
que ISSO JÁ TINHA SIDO FALADO NA PLENÁRIA DE AGOSTO E QUE AS PESSOAS 
PODERIAM SE INSCREVER ATÉ O DIA 24.09.2013 PELO E-MAIL DO CMSS, ALGUMAS 
PESSOAS  SOLICITARAM  SUA INSCRIÇÃO  E  FOI  PASSADA UMA LISTA PARA OS 
INTERESSADOS QUE RECEBERIAM CONFIRMAÇÃO POSTERIORMENTE. Informa que 
é um curso de longa duração (12 segundas-feiras), mas que seria de extrema importância a 
participação  dos  conselheiros;  Item 6)  INFORMAÇÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO NÕVO 
CONSELHO, o  Sr.  Roberto  informa  que  está  sendo  feito  com  muita  tranqüilidade  o 
Regimento das Eleições e que brevemente será publicado no Diário Oficial do Município, 
junto  com  a  relação  de  todos  delegados  aptos  à  votarem,  7)  ASSUNTOS  GERAIS 
REFERENTE  À  SAÚDE  DO  MUNICÍPIO  DE  SANTOS;  O  conselheiro Carlos  Solano 
informa ter mudado sua residência e que para sua surpresa quando teve necessidade de 
atendimento  na  Policlínica  do  bairro  foi  exigido  uma  série  de  documentos,  inclusive 
solicitado registro em cartório de sua mudança de endereço. Relata que essa Policlínica é a 
da  Conselheiro  Nébias,  e  solicita  providências  quanto  à  isso  pela  SMS.  O  Sr.  Marçal  
pergunta se a Secretaria tem alguma informação de quando será inaugurado o SERFIS da 
Zona Noroeste, o Sr. Everton informa que não tem informação exata do dia, mas que se 
informará e passará para o CMSS a data aproximada, a Sra. Luciana pede providências  
para a SMS, pois ela é representante dos Mensageiros da Luz, que trata pessoas especiais,  
e quando levou um dos seus pacientes para atendimento no SEAMBESP da Área Central,  
ficou  decepcionada  com  a  forma  de  tratamento  que  recebeu  da  Dra.  Flavia,  pois  ela  
realmente chegou 15 minutos atrasada para a consulta, mas porque depende de veículo 
especial para levar seus pacientes, a Dra. não queria atende-la e pediu que ela esperasse, 
sendo que ficou desde as 07hs30 min até às 11hs00 min ou mais, esperando com uma 
criança especial, sem alimentação, e que isso era desumano, pois a médica ficou por um 
bom  tempo ociosa e mesmo assim não lhe atendeu, ela reconhece que chegou um pouco  
atrasada, mas que isso não era motivo para a médica agir daquela forma, a SMS ficou de 
apurar o ocorrido, o Sr. Roberto pede a palavra e informa que é com grande pesar que 
recebeu a notícia do falecimento de um paciente da Saúde Mental, e grande colaborador do 
CMSS, Sr. Wellington, e pede a todos que orem pelo mesmo, nada mais tendo a ser falado,  
o Sr. Luis encerra a presente reunião às 21hs00 min, agradecendo a presença de todos e 
eu José Luis Negrinho lavro a presente ata. 
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