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RESOLUÇÃO CMS 228, de 20 de Novembro de 2019. 
 
 

   O Conselho Municipal de Saúde de Osasco, com base em suas atribuições conferidas pela Lei nº. 
3969/05, em sua Reunião Ordinária Nº 285, realizada no dia 20 de Novembro de 2019. 

 
 

RESOLVE:  
 

 Aprovar; Apresentação das Ações do PAM- IST/AIDS realizadas em 2019 e Plano de Ações e Metas – 
PAM 2020. 

 
  

 Aprovar; Ata da Reunião Ordinária n° 284 de 16 de Outubro de 2019. 
ATA DUCENTÉSIMA OITAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE OSASCO DO DIA DEZESSEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.                                                
Ao décimo sexto dia do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Dezenove, às nove horas e dez minutos 09:10 horas, na sede 
do Conselho Municipal de Saúde de Osasco, sito à Avenida João Batista, 480 – Centro – Osasco – SP. Sob a Presidência da 
Sra. Luisa Ivana Almeida da Silva, deu-se início à reunião conforme quórum existente, com a presença dos Conselheiros 
Titulares abaixo relacionados, Suplentes e Convidados conforme lista de presença disponível no Conselho. A Presidente 
cumprimenta a todos e dá posse a Conselheira Suplente Neusa Lessi Rodrigues, que agora passa a ser Conselheira Titular 
no segmento Servidor. Em seguida ela pede que a Secretária Executiva faça a leitura da Convocação e Pauta da reunião; 1º 
Ponto de Pauta: Leitura e Aprovação da Ata Ordinária 283. 2º Ponto de Pauta: Apresentação da Secretária Adjunta e 
Novas Diretorias da Saúde. 3º Ponto de Pauta: Apresentação e Esclarecimento sobre a Central de Regulação de Vagas. 4º 
Ponto de Pauta: Apresentação e Apreciação da Qualificação de Organizações Sociais de Saúde. 5º Ponto de Pauta: 
Informes. 1º Ponto de Pauta: A Presidente Luisa Ivana pede que a Secretária Executiva Edna Brasil faça a leitura da Ata e 
após correções, a Ata Ordinária 283 de 25/09/19 é Aprovada por (doze) 12 Sim e 1 (uma) Abstenção. Passamos para o 
2º Ponto de Pauta: A Presidente pede desculpas à secretária adjunta Suzete Souza Franco, que esteve todo o tempo na 
reunião passada e não foi apresentada aos Conselheiros, assim a Presidente lhe deseja boas vinda passando-lhe a palavra. A 
Suzete Souza agradece e diz que é uma satisfação em participar das reuniões e o compromisso dela é acompanhar as 
discussões e colaborar com as questões junto ao CMS. Ela diz também que já esteve Conselheira, que já participou da 14ª 
Conferência Nacional de Saúde como delegada e já foi vice - presidente do Conselho de Assistência Social e que o 
Conselho é coparticipativo e temos que ser participativo em tudo e que ela está à disposição, deixando já o convite que 
todos os Departamentos venham fazer uma apresentação no CMS. Nesse momento a Munícipe Sra. Sonia diz que está 
tendo problemas com consultas e agendamentos do seu irmão e teve problema quando houve a troca de laboratórios e que 
não sabe se ainda continua, mas nas Polis Clínicas estavam pedindo para os velhinhos retirarem os resultados dos exames 
nas lan house, ela diz que está sofrendo de preconceito racial inconstitucional e também há muita falta de informação. A 
secretária adjunta Suzete Souza diz que a Poli Clínica não agenda exames e sim realiza exames e nem todos são realizados 
lá, mas entende a necessidade do Munícipe e concorda que precisamos de informação e ter clareza. Ela se coloca à 
disposição e atende a Sra. Sonia em uma sala reservada e aproveita pra dizer que a Diretora Solange responde pelos CAPs, 
Polis, Edmundo Burjato e as Residências Terapêuticas; na Poli Sul, temos como coordenador o Sr. Vagner e o Dr. Amando 
Mota, na Poli Norte temos a enfermeira Odete RT e a Ana Paula que auxilia a Solange, que se divide entre diretoria e 
coordenadoria. A Suzete também diz que alguns exames podem ser retirados pela internet. O Conselheiro Eduardo Cunha 
pede que se conste em ata a fala da Sra. Sonia e que se agilize a fila de espera.  O Conselheiro Francisco Bezerra 
(Chiquinho) diz que os Conselheiros Gestores têm que trazer as demandas para o CMS. Em seguida a Conselheira Edna 
Brasil pede a inversão do ponto de pauta até a Sra. Audrey Afonso responsável pela Central de Regulamentação de Vagas 
se organize em sua fala e apresentação e o pleno concorda. Passamos para o 4º Ponto de Pauta: A Presidente passa a 
palavra para o Sr. Arnaldo Luiz Barboza que se apresenta e fala que as qualificações serão uma rotina nas reuniões do 
Conselho, pois a lei diz que tem que passar pelas Secretarias do Jurídico, da Administração, da Saúde e o CMS e isso não 
significa que por qualificá-las elas serão contratadas. Hoje teremos apenas (duas) 2 Empresas, que inclusive teve empresas 
com a qualificação indeferida por falta de documentos, mas ela volta como deferida por ter entregue os documentos que 
faltava. O Conselheiro Eduardo diz que teria que passar no Conselho só para ciência, uma vez que já votamos aqui na mesa 
que não aprovamos a terceirização no Município. A Conselheira Elaine Spitaletti diz que esse assunto já foi debatido na 
mesa e estamos discutindo a mesma coisa e que os Conselheiros faltam e não acompanham às reuniões e fica batendo na 
mesma tecla. Ela pede que os Conselheiros participem mais das reuniões e a Presidente reforça o pedido. O Conselheiro 
Mauro Bispo diz que estamos perdendo tempo com esse assunto, que não tem necessidade desse debate e comunica que 
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precisa se ausentar, pois tem assuntos particulares para resolver. A Presidente coloca em votação e por (nove) 9 Sim, (três) 
3 Não e (uma) 1 Abstenção a Qualificação de Organizações Sociais de Saúde foram Aprovadas, sendo: “OSS 
deferidas”: Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim – Dr. João Amorim, “OSS indeferidas”: Instituto Sócrates 
Guanaes. Passamos para o 3º Ponto de Pauta: A Presidente Luisa Ivana passa a palavra Sra. Audrey Afonso que 
cumprimenta a todos e se apresenta dizendo que trabalha na prefeitura desde 2004 e foi chamada para tentar ajudar no que 
for possível. A responsabilidade dentro da Central de Regulamentação é feita a abertura de agendas, gestão de ofertas de 
vagas, ajustes de vagas e manutenção de ajustes da fila de espera, controle de exames para o ICESP e Luci Montoro e agora 
fazemos também a de diálise, temos o Reovir, AACD, cintilografia, tomografia e damos suporte aos Hospitais e UBS e a 
participação nas reuniões do DRS1 para ver como podemos captar mais vagas de alta complexidade para o Município. Na 
AACD o médico preenche a solicitação no sistema e já recebemos a cópia com todos os dados preenchidos e isso viabiliza 
para nós. Ainda temos alguns problemas com as questões de CID, questões de recebimento em guia SADAT que o sistema 
não reconhece e motivo de referência incompleto no pedido, nosso protocolo às vezes não bate com o protocolo do 
CROSS. As vagas do CROSS quem oferece é o Estado e primeiro fazemos o cadastro, verificamos a vaga, ligamos para o 
paciente e ao mesmo tempo verificamos as vagas do bolsão que são disponíveis (sete) 7 dias antes e abre a partir das 7hs da 
manhã.  O nosso Departamento é composto por (dois) 2 Médicos, (um) 1 Coordenador, (vinte e cinco) 25 Funcionários, 
(seis) 6 Menores Aprendizes, (quatro) 4 Jucos e (dois) 2 Anjos. As vagas do CROS são cadastradas. Nós temos 25.570 
vagas, 23.123 agendas e 7.457 absenteísmos (pacientes que marcam, mas não comparecem). No bolsão são oferecidas 
vagas, mas temos que ficar atentas no bolsão, pois temos cinco minutos antes das 7hs para ver se tem a vaga e às 7hs em 
ponto começamos a procurar a vaga, que é somente essa hora que liberam o acesso à rede para todo o Estado. Muitas vezes 
perdemos vagas para especialidades que temos no Município. O CROSS às vezes também não tem a vaga, aí ele 
disponibiliza no Bolsão e quem pegar, pegou. A Conselheira Neusa Lessi elogia o trabalho feito com as Gestoras das 
Unidades, para não priorizar o paciente, por ele ser parente ou indicado de Vereadores; lembrando que lá na ponta tem 
gente na fila de espera e também tem direito. O Conselheiro Mauro Bispo diz que se ele está na fila e não tem prioridade, 
ele vai ficando pra trás. A Audrey diz que a fila do glaucoma é um problema nacional e dá um exemplo, que chega pra 
gente oferta de cardiologista e a oferta do CROSS, ele nos dá (dez) 10 vagas e no CROSS tudo que for agendar precisamos 
do CID, mas se o médico indica um CID que não corresponde àquela vaga que é lá na Zona Leste às 5:30hs da manhã e 
nisso o paciente não vai. Com isso a paciente sai da fila e tem que aguardar por (seis) 6 meses o novo agendamento. O 
Conselheiro Francisco Bezerra (Chiquinho) diz que a fila de espera maior é cardiologistas, oftalmologistas e 
endocrinologistas, que a Audrey assumiu a central de vagas já com muitos problemas devido às trocas de Secretários e o 
Prefeito tem que contratar mais Médicos. Audrey explica que antigamente fez-se a experiência das UBS agendarem as 
consultas, mas não deu certo, mas algumas Unidades conseguiram e outras não e agora estamos reestruturando isso e a 
Central vai fazer esses agendamentos. Às vezes o paciente está na fila de oftalmologista, mas ele já passou, na verdade ele 
está na fila de glaucoma e com isso o sistema acaba bloqueando esse paciente. A Conselheira Neusa Lessi fala do aviso que 
a Gestora da sua Unidade colocou no Quadro de Recados, que diz “A sua falta na consulta, prejudica a minha saúde” e 
achei isso muito interessante e verdadeiro. A Audrey lembra aos Conselheiros de que todo encaminhamento tem que partir 
do clínico para as especialidades, onde tem que ser colocado o CID correto. O Munícipe Sr. Vanderlei Victor de Moraes 
elogia o CMS e o andamento da reunião e sugere que se é possível colocar nas Unidades de Saúde um monitor de led com 
informações, ele também pergunta se a Saúde Preventiva (massagem, acupuntura) já está acontecendo nas Unidades de 
Saúde.  A Presidente Luisa Ivana responde que estamos passando por um momento de muitas perdas e infelizmente não 
depende do Município, teria que ser um processo tripartite e temos outras prioridades. Com relação às Práticas Integrativas 
Complementares de Saúde – PICS saíram propostas na Conferência Municipal que foram levadas até a Conferência 
Nacional e já estão sendo implantadas no Município. A Secretária Adjunta Suzete diz que na Secretaria de Saúde tem um 
grupo já mapeando quem são os técnicos que estão habilitados para aplicar essas especialidades e hoje já temos 
profissionais que aplicam a Acupuntura na Poli Norte, mas ainda está no Setor Secundário e vamos tentar levá-la para o 
Setor Primário. A Presidente diz que acontecerá a Capacitação dos ACS’s e que poderá inserir esse tema de Regulação de 
Consultas, onde eles poderão ter um maior conhecimento dessa ferramenta e orientar os Munícipes e Pacientes. Á 
Conselheira Maria José dos Anjos (Teka) pergunta por que o Médico da UPA não pode dar a guia de encaminhamento e 
pede para passar na UBS. Suzete explica que o Médico da UPA pede exame e o Paciente faz, mas depois não tem pra quem 
mostrá-lo e é aí que ele pede para passar no Médico da UBS, que além desse exame, o Paciente poderá até fazer outros 
exames e terá um acompanhamento.  Passamos para o 5º Ponto de Pauta: A Conselheira Edna Brasil lembra que os 
Conselheiros precisam trazer as contribuições para alterar o Regimento Interno. A Presidente Luisa Ivana também solicita 
que os Conselheiros venham assinar o documento para enviar à Câmara e também comunica que estará de férias no 
trabalho em Novembro e se ausentará do Conselho neste período e que a Secretária Executiva Edna Brasil conduzirá a 
próxima reunião. Ela lembra também sobre as ações do Novembro Negro em parceria e convite do COMPIR e pede a 
participação dos Conselheiros. Comunica também que a Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Gestores está 
fazendo visitas nas Unidades de Saúde e precisa dar continuidade.  A Conselheira Elaine Spitaletti também comunica que 
estará de férias em Novembro. Às doze horas 12:00 horas, não havendo mais nada a tratar, a Presidente Sra. Luísa Ivana 
Almeida da Silva, agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. Eu Edna Maria Brasil, redigi e lavrei esta 
ata. Conselheiros titulares presentes na reunião: 

beatriz.sodre
Realce


