
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Estância Balneária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conselho Municipal de Saúde – Cidade Saudável

Criado pela Lei Municipal n°. 752, de 08 de julho de 1.991
Município em Gestão Plena do SUS

Ata Final da II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador de Santos-II CONFMST

                                   05 e 06 de Junho / 2009 - UNISANTOS

As 20h23min horas do dia 05 de Junho de 2009, nas dependências do auditório da UNISANTOS,

Campos Vila Mathias, sito a Rua Carvalho de Mendonça no. 144, foi realizada a abertura oficial da II

Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador do Município de Santos.

Tendo como mestre de cerimônia o Sr. Mauro, que saudou a todos os presentes e iniciaram os trabalhos

da noite, agradecendo aos componentes da comissão organizadora, o Sr. Roberto Moura, vice CMSS e

Presidente da Comissão Organizadora do II Conferencia de Saúde do Trabalhador, o Sr. Idreno de

Almeida, conselheiro CMSS, o Sr. José Ivo dos Santos, conselheiro CMSS, a Sra. Aurora Fernandez

Rodriguez, representante dos trabalhadores da SMS no CMSS, o Sr Mauro Wilson Viana, membro da

CIST pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente, o Sr. Jorge Morgado,

Coordenador da CIST, a Dra Andréa Cerqueira Passos, médica do trabalho do SEVREST e a Dra Iraty

Nunes Lima, chefe de Departamento de Vigilâncias e Educação Continuada e conselheira do CMSS.

Após convidou o Sr. Roberto Moura, representando neste ato o CMSS, o Sr. Jorge Morgado,

representando a direção da CIST, o Sr. Marcelo Vilhanueva, representando a Chefia do SEVREST e o

Dr. Odílio Rodrigues Filho, Secretario Municipal de Saúde, representando neste ato o Exmo. Senhor

Prefeito Municipal de Santos.

 Mesa composta, cantou-se o Hino Nacional, logo após deu-se a palavra para  cada membro da mesa,

na ordem: Roberto, Jorge, Marcelo e Dr. Odílio, os quais fizeram breves falas enaltecendo a realização

e o compromisso do Município de Santos com a preocupação em ações de prevenção e atenção na

saúde do trabalhador. 

Desfez-se a mesa para a apresentação da Dra Andréa sobre CIST/SEVREST.

Cujo relato está anexo.

Ao termino foi formada a mesa para leitura e apreciação do regimento interno da II Conferência

Municipal de Saúde do Trabalhador: “Um Dever de Todos”, com a participação na coordenação dos

trabalhos do Sr. Roberto de Moura e do Sr. Jorge Morgado.

 Um membro da plenária sugeriu que como todos os participantes haviam recebido cópia do regimento

em suas pastas de trabalho, que fosse feita a aprovação por aclamação. 

O presidente dos trabalhos, colocando em votação para a plenária decidir, entre as duas propostas: 

1ª) Leitura do regimento; e

 2ª) Aprovação do regimento por aclamação.

Solicitou que todos os delegados se manifestassem sendo que a  2ª proposta obteve 20 votos e  a 1ª

proposta, 7 votos com uma  (1) abstenção.

Dando por encerrada a cerimônia de abertura e aprovação do regimento, conclamando os presentes

para comparecerem às 8 horas da manhã seguinte, dia 06/06, para dar continuidade aos trabalhos da

conferência.

Informando ainda que de acordo com o regimento, amanha no período da manha, dar-se-ia

continuidade ao credenciamento. 

Desejou a todos um bom trabalho, rico em discussões e em propostas. E convidou para saborearem um

pequeno break-fast.

No dia 06 de Junho de 2009 as 8 h e 30 minutos, deu-se abertura aos trabalhos do dia no auditório

principal, com a coordenação do Sr. Roberto Moura e do Sr. Jorge Morgado, com a leitura das

propostas apresentadas nas Pré-Conferências e destaques para as alterações e aprovação pelos

delegados presentes.
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 Presentes ao evento:

 Delegados (Eleitos/Indicados/Natos) = 048 comparecimentos

Participantes (não delegados) = 031 comparecimentos

 Propostas Finais tiradas em Plenária Final da II CONFMST 

 1) Atenção à Saúde do Trabalhador = 024 propostas

2) Prevenção na Saúde do Trabalhador = 021 propostas

3) Educação em Saúde do Trabalhador = 015 propostas

TOTAL GERAL DAS PROPOSTAS FINAIS = 060 propostas

Após a aclamação pela plenária do relatório final das propostas, foi reafirmado o compromisso de

realizar a eleição no prazo de um mês, para a próxima composição da CIST, pela comissão

organizadora da II Conferencia Municipal de Saúde do Trabalhador, que daria informações no Pleno do

Conselho Municipal de Saúde de Santos

Dando por encerrada às 14 horas a II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, cujo tema:

“Saúde do Trabalhador: um Dever de todos”.

Agradecendo a presença de todos e convidando para um pequeno lanche.

Esta ata final foi subscrita por Aurora Fernandez Rodriguez. 

 


