
                               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  novembro  de  2012.  Realizada  no  dia 
27/11/2012, 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  26  /11  /2012,  comunicado  no  Jornal  A  TRIBUNA  –  Coluna   
“Agenda  Cidadã”  no  dia  26  /11  /2012  e  divulgação  através  do  site   
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos.

1) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária de outubro/2012;
2) Informes do Conselho Municipal de Saúde;
3) Informes das Comissões;
4) Apreciação, discussão e deliberação do relatório trimestral de cumprimento de 
objetivos da Farmácia Popular (3º trimestre/2012);
5) Apreciação, discussão e deliberação referente a renovação da subvenção social 
entre a PMS x Associação dos Portadores de Paralisia Cerebral (APPC) – Processo nº 
60284/2009-96;
6) Apreciação, discussão e deliberação do pam DST/HIV de 2013;
7) Apresentação da “Rede Cegonha” pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos;
8) Informes da Secretaria Municipal de Saúde de Santos;
9) Assuntos Gerais referente 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 18:50 horas.  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 mesma foi enviada juntamente com a 
convocação, aprovada a sua não leitura, esta é aprovada por unanimidade, sem correção. 
Item 2) INFORMES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS: o sr. Roberto 
informa que a plenária de Dezembro será transferida para o dia 15.01.2013 devido às festas 
de fim de ano, repassa aos srs. Conselheiros os convites recebidos pelo conselho para sua 
participação no encontro anual do “PROGRAMA MESA BRASIL”a ser realizado no dia 
04.12.2012 às 20 horas no SESC/SANTOS, do encontro ecumênico que irá discutir o tema 
“A IMPORTÂNCIA DA RELIGIOSIDADE NO COMBATE À VIOLÊNCIA” à ser realizado no 
dia 28.11.2012 às 19:00 horas no SESC/SANTOS pelo COMMULHER, informa também que 
no dia 30.11.2012 haverá a bertura das atividades do “PROGRAMA DE REORIENTAÇÃO 
DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE-PROSAÚDE” um projeto de parceria 
entre a PMS e a UNIFESP e indica como representante do CMSS o sr. Rubens Panico para 
que seja ratificado pela plenária o que é aprovado por unanimidade, agradece a presença 
da sra. Kátia como representante do futuro vereador Dr. Evaldo, mostrando assim seu 
comprometimento com a saúde do Município por último solicita a plenária a concordância 
dos srs. Conselheiros para colocar em pauta a apreciação, discussão e deliberação do 
processo de convênio nº 46169/2009-18 da Associação Projeto Respeitar (Comunidade 
Terapêutica São Francisco de Assis) pela urgência do mesmo, sendo que o Município de 
Santos tem atualmente 9 munícipes internado nessa Comunidade e que o Conselheiro José 
Simões participou da visita juntamente com os representantes do SENAT e COMAD para 
avaliação da mesma, dito isso o sr. Luiz coloca em votação para a autorização da inserção 
de mais esse ponto de pauta nessa reunião o que é aprovado por unanimidade; Item 3) 
INFORMORMES DAS COMISSÕES,  Roberto relata  que o trabalho das Comissões 
continua e que poderá se verificar no andamento da reunião com os relatórios emitidos para 
os assuntos em pauta, informa também que na Plenária de Dezembro solicitará a 
reestruturação de algumas comissões e que estará elaborando o cronograma das futuras 
reuniões do ano de 2013; Item 4) Apreciação, discussão e deliberação do relatório 
trimestral da Farmácia Popular (3ºtrimestre), o Sr Luiz lê o relatório emitido pela 
Comissão de Finanças observando que nada tem à opor quanto a sua aprovação, e após 
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sanadas todas as duvidas dos srs. Conselheiros coloca em votação aprovando a mesma 
por unanimidade  ; Item 5) Apreciação, discussão e deliberação referente a renovação 
do convênio de Subvenção Social entre PMS x Associação dos Portadores de 
Paralisia Cerebral (APPC) – Processo nº 60284/2009-96,o Sr Luiz chama a representante 
da Entidade a Sra. Maria Pilar, diretora clinica que explana sobre todos os serviços 
realizados pela instituição no ano de 2012 e se dispõe à tirar todas as duvidas que os srs. 
Conselheiros venham a ter, após respondido todos os questionamentos o sr. Luiz informa 
que é uma renovação com os mesmos valores do ano anterior e coloca o mesmo em 
votação sendo  aprovado por unanimidade  ;  item 6) Apreciação, discussão e 
deliberação do PAM DST/HIV 2013,o Sr Luiz chama a representante da SMS sra. Maria 
José, indicada pela sra. Márcia Frigério (Coordenadora do setor de Especialidades da SMS) 
para a apresentação do mesmo, ela faz uma longa explanação sobre o referido PAM, e 
posteriormente o sr Luiz lê o relatório da Comissão de Política de Saúde onde constam dois 
itens para serem explicados para a plenária, sendo o primeiro que solicita a explicação 
sobre quais os indicativos que fizeram a secretaria chegar ao numero de 50 
meninas/adolescentes/mulheres e 50 meninos/adolescentes/homens garantindo a 
vacinação HPV, a sra Maria José responde que justamente sobre esse item que já havia 
sido questionado anteriormente pelo CMSS, recebeu um e-mail da Secretaria Estadual de 
Saúde no dia 25.11.2012 às 23:15 horas informando que essa meta não poderia constar do 
programa, pois o Ministério da Saúde se comprometeu no ano de 2013 a bancar a 
vacinação dessas pessoas e portanto não poderia ser bancado pelo programa e que os 
valores constantes desses itens seriam remanejados, dizendo também que a garantia da 
vacinação era para as mulheres, o sr. Roberto dá um informa que é do conhecimento do 
CMSS que ainda não é permitida a vacinação masculina pelo SUS, a sra. Maria José diz 
que isso está sendo repensado pelo Ministério, após essa informação o sr. Luiz pede a 
palavra e informa que a deliberação desse item de pauta está prejudicado, pois se vai haver 
remanejamento de valores, ele terá que ser feito e reapresentado para o CMSS para uma 
nova discussão com a Comissão de Políticas de Saúde, nesse momento a sra. Márcia 
Frigério diz que entende a posição do Conselho e que então se faça uma reunião conjunta 
com a secretaria, decidiu-se então que a mesma será marcada assim que o novo PAM for 
apresentado, o sr. Roberto propõe que se faça então essa reunião e que conste no relatório 
o dia em que foi enviado a exigência do Estado, pois acha que de alguma forma isso 
poderia ter sido evitado, mas que dessa forma é impossível qualquer tipo de discussão e 
deliberação nesse momento, coloca a proposta para que a plenária aprove ou não que após 
efetuada a reunião entre a Comissão de Politicas de Saúde do Conselho e os técnicos da 
SMS, seja elaborado um relatório e o mesmo seja anexo ao PAM para que se envie ao 
Estado, ficando assim prorrogada a deliberação do PAM para a plenária de dezembro de 
2012 que será realizada em janeiro de 2013o que é aprovado por unanimidade pelos srs. 
Conselheiros, antes de passar para o novo item de pauta o sr, Roberto solicita ao sr. Luiz 
que seja lido, explicado e discutida a segunda exigência do relatório, assim não seria 
necessária uma rediscussão, sendo que a solicitação da Comissão é “Meta referente à 
construção da Casa de Apoio”, a solicitação da Comissão se refere à garantia da SMS que 
os valores orçados no montante de R$ 980.000,00 seja garantida na construção e não haja 
remanejamento desses valores para nenhum outro item, após uma longa discussão a SMS 
garante que os referidos valores serão garantidos apenas para a construção da Casa de 
Apoio e o conselho estará acompanhando o mesmo, o sr. Roberto informa que já solicitou 
também a planta de construção da referida casa e estará a disposição dos srs. Conselheiros 
na sede do conselho, portanto a deliberação do referido ponto de pauta ficou prejudicado e 
não foi votado, ficando para voltar em pauta na plenária de dezembro de 2012, com o novo 
relatório da Comissão de Políticas de Saúde;   7) Apresentação da “REDE CEGONHA” 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos, o Sr Luiz chama a representante da SMS 
sra. Sarah Jane , que elaborou uma completa explicação sobre a referida “rede”, em que 
todos os municípios da região estão contemplados, pois todos tem que trabalhar em 
conjunto cada um com sua obrigação e se propõe a enviar ao conselho todo o programa 
que será realizado nessa rede, e evidentemente o conselho se compromete a repassar para 
todos os conselheiros, após sua explanação diversos conselheiros colocaram suas duvidas 
sobre o item de pauta o que foi respondido pela sra. Sarah, após responder todos os 
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questionamentos, deu-se por encerrada a apresentação, em seguida conforme aprovado 
pelos srs conselheiros, coloca-se o novo item de pauta que se refere a “Apreciação, 
discussão e deliberação do convênio entre a PMS x Associação Projeto Respeitar 
(Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis) Processo nº 46169/2009-18, o sr. 
Luiz pede que o sr. José Simões fala sobre sua visita na referida comunidade, o sr. José 
Simões informa que gostou do que viu durante sua visita, inclusive conversando com os 
munícipes de Santos que encontram-se internados e que os mesmos mostraram satisfação 
quanto ao tratamento que tem recebido da Comunidade, informa também que se 
surpreendeu positivamente quando ao fato dos diretores da casa o informar que irão fazer 
hidroginástica para os internos e que nada tem a opor quanto a aprovação do mesmo, o sr. 
Wlamir, representante do SENAT ratifica as palavras do sr. José Simões e após alguns 
questionamentos o sr. Luiz coloca em votação a renovação do referido convênio o que é 
aprovado por unanimidade ; Item 8) INFORMES DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, o sra. Sarah Jane dá os seguintes informes, a)A AGEM  destinará R$ 2.000,00, 
através de articulação do Prefeito João Paulo Tavares Papa, para a rede de Urgência e 
Emergência na área de cateterismo e politraumatismo. A verba será repassada para a PMS 
que licitará compra dos equipamentos e fará um Termo de Cessão de uso exclusivo para os 
usuários do SUS com regulação Municipal, o atendimento será para a região b) Convida a 
todos os conselheiros para a reinauguração da  Unidade Básica  do Embaré a ser realizada 
no dia 07.12.2012 às 10:00 horas c) Sra. Sarah se diz muito triste pelas palavras da sra. 
Márcia que foi registrada na ata do mês de outubro onde a mesma disse que teria 
conversado com a sarah na SMS e esta lhe respondido que  lhe daria uma solução para o 
seu caso e que nada teria sido resolvido, sarah informa que a conversa não foi essa e teria 
dito sim que avaliaria o seu problema e que posteriormente (conforme oficio enviado à sra. 
Márcia Gonçalves datado de 18.10.2012 e com rubrica de recebimento do destinatário 
datado de 29.10.2012) (xerox entregue para o CMSS) onde consta um histórico de 
atendimento da médica à paciente dizendo que a mesma se recusa ao atendimento 
convencional, e informa que o tratamento alternativo Antroposófico não é reconhecido pelo 
SUS, mesmo assim tentou entrar em contato com algumas pessoas no intuito de ajudar a 
paciente, mas devido ao não reconhecimento pelo SUS como tratamento alternativo não 
poderia fazer nada, entrega ao CMSS a Portaria nº 971 de 03.05.2006 onde constam todas 
as medicinas alternativas aprovadas pelo SUS e que infelizmente está não consta como 
aprovada e deixa claro que em momento algum deixou de atender da forma correta a sra. 
Márcia; Item 9) Assuntos Gerais referente ao Município de Santos, O sr. Carlos Solano 
inicia sua fala questionando o porque o município tem pacientes internados no CRADS e a 
Comunidade Terapêutica reclama que não está recebendo e gostaria de saber da SMS o 
porque isso está acontecendo, o sr. Wlamir informa que realmente o município tem 
pacientes internados mas por ordem judicial, mas que a Comunidade está recebendo por 
empenho de verba, o sr. Luiz fala que o conselho poderia intervir desde que houvesse 
convênio o que não existe até o presente momento, pois essa mesma comunidade foi 
impedida de assinar o referido convênio por ter fins lucrativos, o sr. Calos completa sua fala 
solicitando que a secretaria tome providência para a instalação de um ar condicionado na 
farmácia do NAPS IV para melhor conservação dos medicamentos, em seguida a palavra é 
dada ao sr. José Simões que agradece ao conselho por ter sido indicado para fazer a visita 
à Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis, e se coloca a disposição para futuras 
visitas, O sr. Dalve expõe toda sua indignação referente à uma reportagem do Jornal “A 
TRIBUNA”, onde um indivíduo questiona o funcionamento deste conselho por total falta de 
conhecimento do mesmo e sua maior indignação é saber todo o trabalho desenvolvido pelos 
senhores conselheiros, aproveita para parabenizar o conselho pelo excelente trabalho 
desenvolvido e deseja a todos um Feliz Natal e Próspero ano novo, a sra. Maria José 
informa a todos sobre a campanha desenvolvida pela SMS “FIQUE SABENDO” que será 
realizada na Praça das Bandeiras no dia 01.12.2012, parabeniza também o Grupo 
Esperança pela realização do ENONG na cidade de Santos, a sra. Rose agradece ao 
trabalho do CMSS e pede que a SMS olhe com mais carinho para o atendimento da 
Unidade Básica do Caruara, pois a mesma situa-se na área continental de Santos, e sente 
toda a dificuldade no atendimento porque sua mãe reside no bairro e é atendida por lá, o sr. 
Idreno  explana, de forma básica, sua participação no encontro nacional das CIST's, 
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realizados entre os dias 21 e 22.11.2012 em Brasília,  dizendo-se satisfeito com todo o 
acontecido e que juntamente com ele também foi outro representante da CIST o sr. Jorge 
Morgado, em seguida a palavra é dada ao sr. Ronaldo, representante do Grupo Esperança 
que agradece todo o esforço feito pelo CMSS e SMS para o sucesso da realização do 
encontro nacional das ONG's da Hepatite C realizada nos dias 15 a 17.11.2012, onde 
marcaram presença 42 ONG's de diversos Estados, e que deste encontro saiu a “CARTA 
DE SANTOS” com todas as propostas aprovadas nada mais tendo a discutir, às 21:15 horas 
o presidente do Conselho Sr. Luiz dá por encerrada a reunião e eu José Luís Negrinho lavro 
a presente ata.
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