
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Estância Balneária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

“Santos Unida pela Saúde”
Criado pela Lei Municipal n°. 752, de 08 de julho de 1.991

Município em Gestão Plena do SUS.

Ata  da  Plenária  Ordinária  de  Outubro  de  2014. Realizada  no  dia 
21/10/2014, terça-feira,  às 18h30 na sede do A.T.M.A.S., sito à Rua 
São Paulo,  nº 47 – Vila Belmiro – Santos/SP.  Convocação publicada no 
Diário Oficial de Santos em 21 de outubro de 2014 e vulgada através  
do site   www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos  . 

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de Setembro/2014;
2) Informes do CMSS;
3) Informes da SMS;
4) Informes das Comissões Temáticas;
5) Apreciação, discussão e deliberação das Contas da Saúde do Município de Santos 
referente ao 2º Quadrimestre de 2014;
6)  Apreciação, discussão e deliberação para ampliação de 20 (vinte) novas vagas para 
atendimento  de  Terapia  Multidisciplinar,  buscando  o  desenvolvimento  de  Pessoas 
Portadoras de Necessidades Especiais – EQUOTERAPIA (Processo nº 17.195/2013-61);
7) Apresentação dos Serviços prestados pela Sociedade Portuguesa de Beneficência, 
conforme acordado pela Plenária do CMSS de Setembro/2014;
8) Apreciação, discussão de deliberação para Tratativas de Convênio entre a PMS X 
Entidade  Prestadora  de  Serviços  Técnico  Profissional,  para  oferta  de  tratamento  e 
aumentar a prevenção dos usuários de drogas nos termos da Lei 13.019 de 31.07.2014, 
que  será  analisada  por  Comissão  Específica  tendo  garantida  a  presença  de  um 
representante do CMSS na mesma;
9) 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 18:35 horas.   Item 1) 
LEITURA,  APRECIAÇÃO  E  APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  PLENÁRIA   DE 
SETEMBRO/2014; O Luiz pergunta à todos se receberam a Ata que foi enviada 
pelo CMSS via e-mail e correio, recebendo a resposta afirmativa, pergunta se é 
necessária a Leitura da mesma o que é dispensado pela Plenária e pergunta se 
alguém tem alguma correção a ser feita, Carlos Solano pede que seja corrigida os 
dizeres da linha100, onde se lê.... com um voto de abstenção do Solano, leia-se.... 
com um voto de abstenção do Solano justificando que esse deveria ser um serviço 
próprio da PMS, na linha 139 João Carlos pede que se corrija,  onde se lê....  a 
Plenária solicita, leia-se o João Carlos solicita que sejam feitos crachás para os 
conselheiros  o  que  é  aprovado  por  todos,  após  as  correções  Luiz  coloca  em 
votação e a Ata é aprovada por unanimidade; Item 2) INFORMES DO CMSS;  O 
Roberto  informa que está de posse da resposta feita pelo Marcio e esperava que 
ele estivesse na Plenária para entregar, mesmo não estando pede que conste em 
Ata que a resposta está à disposição do munícipe, avisa que no dia 28.10.2014 às 
19:00  horas  no  auditório  da  UNIP/Santos  haverá  uma Palestra  do  Sr.  Marcelo 
Soares Vilhanueva sobre a  “INFLUÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE EM ESTADO 
LAICO”,  que no dia 30.10.2014 das 08:30 às 12:30 horas no auditório da DRS IV 
será realizado o XII Seminário Saúde da População Negra e convida à todos para 
participarem desse evento, informa também que no dia 16.10.2014 no auditório da 
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UNIMES houve um debate  sobre  a  Lei  13.019/2014 e  que  foi  muito  produtivo 
estando presente várias autoridades do Município, Estado e Federação, inclusive 
com representante do Gabinete da Presidência da Republica, estando também os 
conselheiros Luiz, Idreno e Aurélia;  Item 3)  INFORMES DA SMS; Luiz passa a 
palavra  para  Dr.  Marcos  Calvo,  Secretário  Municipal  de  Saúde  que  inicia 
informando  sobre  o  “Vírus  do  Ebola”,  que  o  Município  através  da  Vigilância 
Sanitária estão elaborando programas para Prevenção e Combate ao vírus, mas 
que ainda não se tem nenhum informe sobre pacientes infectados na Região, mas 
como Santos tem o maior Porto da América Latina esse trabalho de contenção é 
necessário  e  que  a  Secretaria  está  providenciando  a  compra  de  100  trajes 
especiais para as pessoas que tiverem contato com pessoas infectadas, além de 
treinamentos para o combate com a participação das Equipes dos Bombeiros e da 
Vigilância Sanitária, sobre o assunto o Silas pergunta se o Secretário tem alguma 
informação do porque o Ministério Publico proibiu a Mídia de noticiar qualquer caso 
que venha a ter de pessoas infectadas, Marcos responde que desconhece essa 
informação, Luciana pergunta se as pessoas que combaterão diretamente o vírus 
terão treinamento especial e o Marcos responde que sim; Item 4) INFORMES DAS 
COMISSÕES  TEMÁTICAS;  “COMISSÃO  DE  FISCALIZAÇÃO”  João  Carlos 
informa que conforme informação do Roberto o CMSS enviou a todos os relatórios 
da Comissão das unidades já visitadas, e que está entregando ao Secretário um 
envelope com todos os relatórios para que leia e tome as devidas providências, 
“COMISSÃO DE SAÚDE MENTAL”  Aurélia informa que a Comissão tem visitados 
todas a unidades que lhe compete e ao termino das visitas a Comissão fará um 
relatório das mesmas e enviará para os conselheiros, avisa também que no dia 
23.10.2014 estarão visitando o NAPS IV,  Walmir  pede a palavra  e reforça seu 
pedido que quando das visitas a Comissão nas Unidades se os mesmos possuem 
Programa  de  Atendimento  Terapêutico,  número  de  paciente  ativos,  número  de 
pacientes por técnico, atividades nas unidades (Grupos/Oficinas) e se o Grupo de 
Trabalho faz reuniões periódicas, “COMISSÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO” 
Marsan informa que está tentando o espaço de alguma Universidade da cidade 
para  o  dia  22.11.2014,  que  será  realizado  em  um  sábado  apenas  e  estará 
solicitando à SMS a disponibilidade do almoço para os participantes, “COMISSÃO 
DA SAÚDE DO TRABALHADOR” Idreno informa que 4 representantes da Baixada 
Santista estarão representando a região na Conferência Nacional da Saúde do 
Trabalhador que será realizada no mês de Dezembro em Brasília, “COMISSÃO DE 
ÉTICA”  Roberto  informa que está  sendo elaborado o  novo código de Ética  do 
CMSS e que ao mesmo tempo a Comissão está refazendo a Lei de Criação do 
CMSS que encontra-se antiquada para aprovação, “COMISSÃO DE FINANÇAS” 
informa que analisou e emitiu parecer sobre as contas da Saúde e que está em 
pauta  para  discussão e  deliberação,  “COMISSÃO DE POLITICAS DE SAÚDE” 
Roberto  informa  que  a  Comissão  está  analisando  3  (três)  renovações  de 
Subvenções e que as mesmas entrarão em pauta na Plenária de Novembro de 
2014; Item 5) APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DAS CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE SANTOS REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2014;  José 
Ivo Coordenador da Comissão informa que as contas foram analisaram as contas o 
que  foi  emitido  um Parecer  final  que está  de posse  da mesa que coordena a 
Plenária e pede que o Roberto o leia, após a leitura do Parecer da Comissão que 
diz nada ter à opor quanto a aprovação do mesmo aguardando o parecer final do 
Tribunal  de  Contas  Luiz  coloca  o  mesmo  em  votação  e  é  aprovado  por 
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unanimidade;  Item  6)  APRECIAÇÃO,  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  PARA 
AMPLIAÇÃO  DE  20  (VINTE)  NOVAS  VAGAS  PARA  ATENDIMENTO  DE 
TERAPIA  MULTIDISCIPLINAR  BUSCANDO  O  DESENVOLVIMENTO  DE 
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS – EQUOTERAPIA 
(PROCESSO Nº 17.195/2013-61):  Luiz passa a palavra para o representante da 
entidade que explana sobre todos os serviços prestados pela mesma e todos os 
benefícios para os que usufruem desse tratamento informando que hoje a fila de 
espera é mais ou menos 6 anos e essa ampliação chega em boa hora, Luciana e 
Rosana pedem a palavra e ratificam todo o bom trabalho e os benefícios que esse 
tratamento  trouxeram  para  quem  necessita  do  mesmo,  após  vários 
questionamentos feitos pelos conselheiros e respondidas pelo representante da 
entidade  Luiz  coloca  em  votação  e  é  aprovado  por  unanimidade;  Item  7) 
APRESENTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  PRESTADOS  PELA  SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA; Conforme solicitado pela Plenária no mês de 
setembro o representante da Beneficência apresentou para os conselheiros todo o 
trabalho que a entidade faz para o SUS, justificando seus leitos disponíveis para os 
usuários, atendendo cardiologia, (não sendo de alta complexidade), ortopedia (não 
atendendo também alta complexidade), algumas cirurgias e outros atendimentos, 
após vários questionamentos feita pela plenária e respondidas pela representante, 
manteve-se a aprovação da plenária de setembro de 2014; Item 8) APRECIAÇÃO, 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO PARA TRATATIVAS DE CONVÊNIO ENTRE A 
PMS X ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL, 
PARA  OFERTA  DE  TRATAMENTO  E  AUMENTAR  A  PREVENÇÃO  DOS 
USUÁRIOS DE DROGAS NOS TERMOS DA LEI 13.019 DE 31/07/2014, QUE 
SERÁ  ANALISADA  POR  COMISSÃO  ESPECÍFICA  TENDO  GARANTIDA  A 
PRESENÇA DE UM REPRESENTANTE DO CMSS NA MESMA;  Antes de passar 
a palavra para o representante da SMS falar sobre o assunto, informa que não será 
um e  sim  dois  representantes  do  CMSS  na  Comissão,  em seguida  o  Renato 
Pastorello faz uma longa explanação sobre o assunto informando inicialmente que 
o  termo “convênio”,  a  partir  da Lei  13.019 deixa de existir  quando se trata  de 
parceria, esse termo só será usado quando de Estado x Município, Federação x 
Município,  etc..,  informa que se faz  necessária  essa parceria  para que a  SMS 
possa  se  conveniar  com  a  Federação  no  programa  “CRACK  É  POSSIVEL 
VENCER”,  pois  na  realidade  o  Município  necessita  de  algumas  parcerias  nos 
novos serviços para que consiga implantar vários programas, após a apresentação 
do representante da SMS, Mary e Walmir questionam se em vez da SMS fazer 
parceria não seria mais viável  investir  nos trabalhadores da própria SMS, Mary 
inclusive parabeniza os trabalhadores da Saúde Mental, pedindo que a Secretaria 
olhe-os com mais carinho dando condições reais de trabalho para os mesmos, 
Aurélia faz uma breve explanação quando da visita à uma entidade que faz esse 
tipo de serviço, juntamente com o Roberto e Carlos Solano, sendo que os três 
elogiaram o serviço que a mesma realiza, após uma longa discussão sobre esse 
tipo de serviço Luiz coloca o mesmo em votação e é aprovado, tendo um voto 
contra  da  representante  do  CRP  Mary;  Item  9)  ASSUNTOS  GERAIS 
REFERENTES À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS;  Luiz pede a palavra e 
parabeniza a SMS referente à notícia do Jornal “A TRIBUNA” onde coloca a cidade 
de Santos entre as melhores para se viver, onde foram pesquisadas mais de 100 
cidades em todo o Brasil, e ficando em 2º lugar quanto ao atendimento de Saúde, 
Silas  parabeniza  a  SMS pela  inauguração da  nova central  do  SAMU na Zona 
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Noroeste, dizendo que os serviços prestados pelo SAMU são inegavelmente bons, 
não tendo mais nada à se discutir, às 21:05 horas Luiz encerra os trabalhos e eu 
Marsan Beser Diniz da Silva (2º secretário) lavro a presente ata.
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