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ABERTURA – Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas e vinte e seis minutos, no Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, localizado na
sede da SUSAM, situada na Av. André Araújo nº 701 - Aleixo, foi realizada a 297ª
(DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) Reunião e LXIII (SEXAGÉSIMA TERCEIRA)
Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/AM. Cumprindo o rito regimental, o
Presidente do CES/AM, Vander Rodrigues Alves, cumprimentou aos presentes. Em
seguida, iniciou a leitura da pauta da reunião: De acordo com o Regimento Interno do
Conselho Estadual de Saúde – CES/AM, capítulo 6, seção II da Assembleia Geral, art. 38,
parágrafo II - CONVOCAMOS os (as) Senhores (as) Conselheiros (as) a se fazerem
presentes na 297ª (Ducentésima Nonagésima Sétima) Reunião, LXIII (Sexagésima
Terceira) Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde, com pauta abaixo
especificada: ITEM 01 – Apresentação, Discussão e Deliberação da realização da 1ª
Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas – 2017. 1.1Composição das Comissões da Conferência; 1.2 - Cronograma das datas das realizações
nos Pólos; 1.3 - Proposta de data para a realização da 1ª CEVS. Conselheiro Rui
Guilherme Neves de Souza, “ Bom dia senhor secretário presidente desse colegiado
Vander Rodrigues Alves, bom dias aos nobres colegas conselheiros, nós não temos
ainda quórum mais vamos fazer a reunião de acordo com os demais nobres colegas
conselheiros o que decidirmos e se não chegar mais nenhum conselheiros sua proposta é
que saia dessa discussão, das nossas decisões que saia um AD Referendum do
presidente e levamos para a reunião ordinária que será realizada no final do mês para
uma possível aprovação, uma vez que não temos quórum, então vamos discutir os
assunto que estão em pauta o presidente dá o AD Referendum após todas as decisões
que forem tomadas aqui, se algum dos nobres colegas conselheiros tiver alguma
proposta, quer colocar alguma posição está em aberto, é uma extraordinária não tem
problema dialogarmos e chegarmos ao consenso, também quero dizer para vocês que na
reunião anterior logo quando o secretário assumiu não houve a ordinária do mês, foi uma
solicitação dele, sei que fomos bombardeados enquanto Mesa Diretora muito embora eu
fui contrário o secretário esta de prova por que eu queria que tivesse a reunião justamente
para apresentá-lo para que pudéssemos ter um feedback e muitos naquele momento
acharam que não estava paritário mais esqueceram de uma coisa que paridade não é
afastamento de conselheiro, se a entidade permanece não foi tirado a paridade
simplesmente haveria a falta daquele conselheiro , são coisas que temos que analisar e o
secretário se coloca a disposição para qualquer pergunta de vocês e o que ele pode
esclarecer, de qualquer forma entendi o lado dele que estava assumindo, não tinha noção
de como estava a situação do CES/AM , não tinha conhecimento de todo o trâmite do que
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que estava se discutindo naquele momento do colegiado e ele pediu esse tempo para que
pudesse estar presente na reunião que é a do mês que vem muito embora eu achava que
deveria acontecer a reunião mais como não houve, fica a disposição de vocês antes de
discutirmos colocarem alguma coisa para o secretário e ele puder fazer os
esclarecimentos para vocês”. Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil, “ Bom dia a
plenária, a Mesa, aos conselheiros e convidados, senhor presidente eu acho que a
proposta é muito pertinente para que possamos avançar, até por que os três itens não
cabem muitas discussões se estivessem discutindo o Regimento Interno seria contrário a
proposta, entretanto me vem uma dúvida e uma preocupação com aqueles que não estão
aqui e muito aqueles que gostam de criar confusão e tumultuar o processo, a convocação
foi feita para todos os conselheiros, todos poderiam estarem aqui hoje, então diante dessa
preocupação me pergunto como equacionar se isso vier a acontecer e virar um motivo de
confusão na reunião ordinária considerando que a próxima reunião ordinária teremos
muitos problemas para resolver será que vamos ter mais um problema? Então eu
pergunto e consulto a Mesa, diante desse questionamento, entretanto eu concordo com o
encaminhamento da comissão do trabalho, obrigado”. Conselheira Cleidinir Francisca
do Socorro “ bom dia a todos, a minha preocupação é parecida com a do companheiro
hoje estamos nessa reunião extraordinária é uma reunião muito importante até porque
não tivemos a ordinária tinha muitas coisa para tocarmos, para resolvermos inclusive a
conferencia que é um assunto de urgência e minha preocupação é na próxima reunião
não ter quórum também, não sei o que está havendo e é preocupante que o CES/AM
assim como os outros conselhos é um instrumento importantíssimo para dá seguimento
nas situações da saúde , o CES/AM está sendo motivo de muitas críticas e precisamos
fazer algo para que esse conselho volte a ser o que sempre foi, temos que vê como
conselheiros até para não sermos conviventes com muitas coisas como estão falando de
qualquer forma para que esse CES/AM caminhe e volte a ser como antes, minha
preocupação é a reunião ordinária também não dá quórum”. Conselheiro João Batista da
Costa Paula: “Bom dia seu presidente, bom dia senhor Secretário. Bem gente, a minha
preocupação é idêntica a de todos, nós estamos aqui em um momento muito dificil, nós
nunca vimos esse conselho desse jeito nessa situação, porque se aqui haver um
problema vai repercutir lá fora, nós vamos ter um impacto muito grande porque aqui
defende o usuário, defende suas classes, defende o povo, e ajuda a dar o seguimento ao
Conselho, ao Secretário, junto as suas ações de extrema importância para o Estado,
nessa situação também quero o vácuo das outras pessoas, que é a mesma resposta
preocupante, que nós estamos hoje em poucos conselhos, poucos conselheiros,
representante, e daqui a pouco nós vamos levar uma pauta que é muito importante e tem
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pressa, sobre esses eventos que é de extrema relevância para o Estado, e quero só
deixar bem claro que estou disposto a ajudar o Conselho, nós estamos aqui juntos, nós
temos uma grande atenção e de coração, nós amamos esse conselho, que ele flua, nós
nunca esperávamos ter acontecido isso. Mais desde já agradeço ao Conselho, que Deus
abençoe nosso Secretário aí na luta junto a secretaria, que dê força, inteligência e saúde
porque num momento dificil nós estamos caminhando, e muitos pararam por aí. Obrigado,
bom dia”. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves: “É realmente uma
preocupação as observações, as três observações, no mesmo sentido. A minha pergunta
é por quê? O que está acontecendo? Porque não tem quórum, foi avisado? O que está
acontecendo? É a primeira reunião que eu participo o que está faltando primeiro
secretário? Porque vejam só, esse Conselho é legal e nós temos que continuar e nos
unirmos, entao aqui é a hora de nós ajustarmos algumas coisas e que na próxima
reunião, talvez algumas falhas, se houve, pra gente consertar aqui para que nas próximas
a gente possa fortalecer. As trocas, eu entendo o seguinte, é uma instituição, não é uma
cadeira da pessoa, mesmo que troque o Secretário, que troque pessoas, a instituição tem
que continuar, então não é porque trocou o secretário, trocou o governador que Conselho
pare, então enquanto eu tiver na gestão o meu conselho e a minha motivação que quero
passar é que esse Conselho continue e que a gente motive um ao outro, e trabalhe para
que se unam e que as coisas sejam resolvidas, então eu quero realmente deixar claro o
meu apoio como presidente da Comissão, e nós vamos trabalhar juntos pra gente
continue crescendo e trabalhando junto”. Conselheira Cecília Leite Motta de Oliveira:
“Bom dia, quero cumprimentar o Secretário em nome da mesa, cumprimentar os demais
conselheiros convidados que estão aqui nesse momento, o doutor Bernadino está ansioso
pra gente resolver esse problema da Conferência. Senhores, o Conselho realmente está
passou por um problema sério, nós fomos não fiscalizados, mais convidados junto ao
Ministério Público do Estado para responder algumas coisas que fomos questionados, os
primeiros que foram chamados foram os ex conselheiros Gilson Aguiar da Silva e o
Dartanhã Gonçalves da Silva, e eles tiveram que se retirar dos conselhos, eu não sei o
que foi que aconteceu, foi um problema deles lá, e depois eu fui chamada para ir lá no
Ministério Público de Contas e no Ministério Público do Estado, sou uma pessoa que não
gosta de estar argumentando em Whatsapp é uma coisa que voces não vão me ver é
discutindo em whatsapp, eu acho que esse local aqui é o local que a gente tem que fazer
as discussões sobre a situação do Conselho. O Conselho tinha três associações cujas
organizações é federação, quantidades, que era o MOPS - Movimento Popular,
Federação dos Movimentos Populares, e o Fórum Permanente, essas três entidades
venceu o mandato dos seus representantes, e por isso foi trocado, já tinha vencido em
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dezembro e a nova diretoria trocou todos os conselheiros que eram representantes
dessas entidades, então saiu o Glauciomar de Assis, o Jackson Cordeiro, eles
pensavam que iam continuar, mais era um problema da Organização, ela que indica, o
Conselho ficou sem representação, ele tinha paridade, porque elas não sairam daqui do
Conselho conforme regimento, então eles enviaram agora que houve eleição e já
mandaram o nome das próximas pessoas que irão representar essas entidades, a
próxima reunião que vai ser dia 27, nós vamos já deliberar pela posse desses novos
conselheiros que estão no lugar dos antigos. É porque é o seguinte, a recomendação do
Ministério Público é que haja uma oxigenação, eles argumentam isso, então realmente,
tem algumas coisas que estão erradas, continuam erradas aqui nesse Conselho, que são
as entidades sindicais que estão sem representação no Ministério do Trabalho, por isso
que eu queria conversar depois com você Cleidinir do Socorro, e nós temos que
verificar isso porque se você não é registrado no Ministério do Trabalho, você não
representa categoria, você tem que estar representando categoria e tem que estar
legitimamente registrado no Ministério do Trabalho, é isso porque nós tivemos um dissídio
agora e um dos argumentos do juiz foi esse aí. Está legalizado no Ministério do Trabalho,
então pode representar categoria, tá! Então nós temos que corrigir aí ainda esses
desmandos. E o nosso regimento, pessoal fica falando muito na Resolução nº 453, na
nº141 e esquece-se de citar o regimento, esquece-se de citar as leis, nós temos três leis
que fundaram o Conselho, então seria interessante todos os conselheiros lerem essas leis
para se habilitar, por que depois vamos marcar uma reunião para alterar junto com
advogado com Ministério Público, vamos fazer uma coisa legal, vamos voltar de novo a
ter moralidade, esse conselho precisa disso, nós precisamos ter convicção de que
estamos fazendo a coisa certa. E através do apoio de advogado, que o Secretário já falou
que vai colocar a nossa disposição que nós vamos avante, a mesa ela foi a ter
legitimidade porque conforme o regimento, ele diz que a composição do Conselho ele tem
que ter uma reunião extraordinaria para compor o Conselho, o que é a composição? É
dizer que são quatro, quatro e oito. Já para mesa diretora, lá diante no artigo quatorze,
trinta e oito, trinta e nove, parágrafo quarto e quinto, ele diz que você pode fazer na
reunião, a indicação, a eleição da Mesa Diretora com quórum de dois terços e naquela
reunião com doutor Pedro Elias, tinha quórum de dois terços, e outra coisa, o conselheiro
Alberto Jorge Rodrigues da Silva foi quem me indicou para a Mesa Diretora, então tem
coisas aí que o pessoal fica falando e vamos dar andamento, que eu só queria fazer essa
explicação e é por isso que vocês estão vendo o Conselho esvaziado, porque tá faltando
àqueles conselheiros, mais nas próximas reuniões, se Deus quiser vai tudo normalizar, e
nós vamos continuar indo ao Ministério Público de Contas que está fazendo alguns
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questionamentos, eu estou respondendo, estamos mandando documentos, está tudo
legalizado, foi tudo aprovado dentro da comissão da CTPOFIN, então não temos
problemas para ficar apavorados, é só trabalhar dentro da lei, da moralidade, e vamos
fazer nosso papel que é fiscalizar, tá bom? Os conselheiros novatos só vem na próxima
reunião, porque aqui eles não vão fazer nada, eles só vão ser deliberados na proxima
reunião. Obrigada”. Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil: “Encaminhamento na
proposta do Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza, conselheiro, podemos aprovar
AD Referendum, o presidente faz um AD Referendum com uma ressalva, colocando que
poderão compor a comissão os conselheiros indicados na ocasião da próxima reunião
ordinária. Ou seja, na próxima reunião ordinária aqueles que quiserem fazer parte, a
gente faz um aditivo à resolução e resolve o problema. Presidente do CES/AM Vander
Rodrigues Alves “Todos estão de acordo com o encaminhamento? Se manifestem com
as placas!”. Conselheiro Isaac Gomes Banyon: Só uma observação, eu gostaria de
retormar os questionamentos dos três conselheiros, senhor Secretário, meu nome é Isaac
e represento o Movimento das Pessoas com Deficiência, à legislação diz que tem que ter
quórum, infelizmente é o que manda tanto o regimento quanto à lei, tem que ter quórum,
se nós, e eu creio que seria importante se fizessemos isso, mas a pergunta volta a repetir:
pode qualquer conselheiro dá a inconstitucionalidade desse momento porque não tem
quórum? essa pergunta foi muito direta, todos nós que estamos aqui concordando que
possamos avançar no ponto de vista do que já está feito para acelerar esse processo da
Conferência, entretanto podemos correr esse risco que é importante, e eu gostaria só de
consolidar esse AD Referendum, como o encaminhamento do Ronaldo André, que poderá
sim outros conselheiros participarem da comissão, sem nenhum contratempo, entretanto,
existe essa ilegalidade, eu não sei se será consolidado, vamos jogar no futurismo, eu
penso que não vai haver nenhum problema e meu voto é favorável”. Conselheiro Rui
Guilherme Neves de Souza: “Certo, Conselheiro Ronaldo, eu agradeço pela ajuda
também, é como nós colocamos, o AD Referendum não precisa de quórum, todos nós
sabemos. O que acontece? Nós em consenso com os conselheiros que estão aqui e já
chegamos com certeza a esse consenso, de que nós vamos dar a nossa opinião e nossa
contribuição com essa pauta, e em seguida a nossa secretária executiva vai fazer o
documento para que o presidente possa dar o AD Referendum com as recomendações
que foram o encaminhamento pelo Ronaldo André, por você, e algum conselheiro mais
que quiser fazer encaminhamento e contribuir, até porque esse AD Referendum não vai
se referir, porque a reunião em si, realmente à assembleia não tem quórum, então vai ser
um documento dizendo que os conselheiros que estavam vieram participar mas que não
houve quórum, deram sua contribuição e fizeram alguns encaminhamentos e o presidente
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do colegiado fez o AD Referendum e não vai ter problema nenhum até porque vai ficar em
aberto na assembleia ordinária para quem quiser participar das comissões que será
referendado na reunião ordinária onde vai entrar o AD Referendum e o colegiado é que
vai aprovar o AD Referendum, tem que ter todo esse trâmite legal para que possa não
haver discussões dentro da legalidade, então acho que é por aí o caminho para que a
gente possa avançar, até porque dentro do regimento ele nos diz aqui que nós podemos
fazer alguns encaminhamentos de acordo com a urgência da matéria, requer urgência,
requer recurso, que tem todo um tempo para se trabalhar, então isso vai constar também
dentro desse AD Referendum do Secretário, nós vamos passar alguns pontos da lei e do
regimento que ele vai encaixar no AD Referendum dele, nós vamos contribuir isso, a
mesa diretora com o Presidente, certo? Então, acho que esse é o caminho realmente.
Obrigado”. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves, “Vamos seguir a Pauta
então? Item 1.1 – Composição da Conferência!” Conselheiro Rui Guilherme Neves de
Souza: Nós temos uma resolução de número vinte e três, de vinte de dezembro de dois
mil e dezesseis, quando foi feita já a chamada da Conferência que dispõe sobre a
convocação e a composição da comissão organizadora das conferências estaduais de
saúde do Amazonas, 1ª Conferência de Vigilância e Saúde e a 2ª Conferência Estadual
de Saúde da Mulher. E então foi feita essa resolução já para as duas conferências, mais
vamos esquecer por um momento a Conferência da Mulher porque já foi feito um
documento e foi encaminhado para o Conselho Nacional a disposição de motivo porque
não aconteceu, por que não vai acontecer no Estado. E aí essa resolução dá a
Conferência de Vigilância e Saúde, então nós vamos ter que fazer mudanças nessa
resolução porque naquele momento o governador era o José Melo, vai ter que mudar. A
comissão organizadora executiva, o presidente de honra que era o governador José Melo,
coordenador geral que era o Doutor Pedro Elias, que agora passa a ser o nosso
secretário e aí nós vamos ter que ver, porque ninguém sabe o cenário político que vai
acontecer com o Estado, e aí a Conferência está programada até pelo calendário nacional
para o Estado que seja feita até o final de outubro. Entao lá em outubro quem será o
governador nesse cenário politico? Será que o secretário de saúde vai continuar o doutor
Vander? Aí é que a gente não sabe. Nós temos que pensar o que nós vamos colocar, nós
vamos deixar uma resolução em aberto só organizando, presidente de honra, sem nome?
Coordenador geral, que é secretário de saúde, sem nome?”. Presidente do CES/AM
Vander Rodrigues Alves: “Como eu disse ontem, na nossa reunião interna da Mesa
Diretora, tem que ser a pasta, quando você coloca nome tem que substituir, o cenário
político nós conhecemos aí o governador muda, o secretário muda, então se coloca
pasta, se coloca instituição, colocando instituição fica mais fácil, eu acho menos
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burocrático e acho que fica melhor para se trabalhar, se vocês concordarem lógico. Então
vamos encaminhar isso”. Conselheira Cleidinir Francisca do Socorro : “Já que estamos
tratando de conferência, apesar de não ter quórum nós só estamos discutindo e fazendo
os encaminhamentos dos companheiros para a próxima reunião que eu acredito que vai
haver quórum. Eu acho que o secretário é sabedor, nós estávamos discutindo nesse
colegiado duas conferências e foi aprovado por esse pleno aqui duas conferências, hoje
eu já estou sabendo via grupo do conselho que não vai mais haver a Conferência da
Mulher por motivo de recurso, a gente entende e concorda mas nós temos que trazer
essa discussão de novo para o pleno, porque já que foi o Conselho que aprovou as duas
conferências, o conselho é que vai desaprovar, e eu tenho certeza absoluta que todos os
conselheiros não são contra, se não tem dinheiro não tem dinheiro, e já está na nacional,
eu tenho já a agenda e o Estado do Amazonas é o terceiro a fazer a Conferência de
Saúde da Mulher, foi aprovado, discutido aqui nesse pleno, quem desaprovou? Que eu
saiba o pleno não foi! Então essa discussão também tem que ser trazida na reunião, a
gente tem que respeitar as deliberações daqui, e eu acredito com todas as letras que se
não vai ter recurso para fazer a Conferência a gente vai votar para não ter, temos que
respeitar o que foi deliberado antes”. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves: É
o seguinte, está correto, o que foi votado e acertado aqui só pode ser desmanchado com
outro voto, quando foi firmado isso aqui eu acredito que foi feito orçamento, não foi? E
quando foi cancelado?”. Conselheira Cleidinir Francisca do Socorro: “Não sei, não
estão mais falando da Conferência de Saúde da Mulher, só estão falando da Conferência
de Vigilância e Saúde que era a última, eu queria saber da conferência que a gente já
tava discutindo, já tinha comissão estava se tratando da conferência de saúde da mulher
de uma hora para a outra ninguém se fala mais, essa é que eu queria saber como é que
está porque foi o pleno que aprovou na época do Doutor Pedro Elias passou para doutora
Mercedes e aí agora ninguém se fala mais da Conferência de Saúde da mulher”.
Presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves: “Veja só, aí é o seguinte, o que não se
falou mais já tem alguma coisa concreta que foi tirado da pauta?”. Conselheira Cleidinir
Francisca do Socorro: É porque a Conferência da Mulher é uma das primeiras, já tinha
um comitê trabalhando essa conferência aí já disse agora que é a Conferência da
Vigilância de Saúde, que também estava na pauta, mas ainda não estávamos tratando da
Conferência da Vigilância em Saúde e sim da Saúde da Mulher que era a primeira. Essa é
a minha preocupação, porque a gente já estava conversando lá fora e a gente ia trazer
pra cá essa discussão porque foi orçamentado e foi aprovado por esse pleno, as duas
conferências. De Inicio disseram que não tinha para as duas, depois passou para as duas
e agora só se fala da Vigilância em Saúde, é isso que a gente está querendo entender!”.
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Presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves: “Veja só, é por isso que eu estou
perguntando se tem o orçamento, porque o que é votado aqui tem que estar em sintonia
com o orçamento, preciso ver o caminho, primeiro antes de trazer para votar na plenária
tem que se fazer um planejamento, porque não adianta votar na plenária se não tem
orçamento. Então, esse caminho que eu quero ver onde ele está, se primeiro foi feito o
orçamento, pra votar aqui não pode ser ao contrário, senão não adianta, se vota aqui e
não tem orçamento. É esse caminho que nós vamos ver. Conselheira Cecília Leite Motta
de Oliveira: “Deixa eu só esclarecer, você não apareceu nas reuniões, nós fizemos três
reuniões, que apareceram só duas pessoas e o Movimento das Mulheres. Quem
autorizou foi a Secretária Mercedes, o Antônio Carlos Nossa ficou de conseguir cento e
cinquenta mil que não estava no orçamento, e assim que trocaram o secretário acabou o
dinheiro, entendeu? Não tinha recurso, foi quando ele assumiu e disse que não tinha
recurso, nem previsão. Se não tem previsão, como é que nós vamos comprar passagem
pra pegar esse pessoal e levar pra Brasília? Enquanto não for solucionado esse
problema, então não tínhamos outro meio. Agora a Conferência da Vigilância é diferente,
nós temos aqui a posição da vigilância, doutor Bernardino, junto com o Augusto do
CEREST, é outra situação. Nós mandamos legalmente por meio de um ofício, o
Secretário assinou, mandamos para Brasília, mais como a data já foi impressa lá em
Brasília, foi falado com o Ronald que não vai ser realizada essa Conferência, mais está no
calendário porque já foi impresso, eles não vão mudar e imprimir novamente porque o
Amazonas não vai realizar. Nós poderíamos fazer Conferência livre, mas e aí, quem vai
defender as propostas? Quem vai pra Brasília? Ninguém! Então, era muito desgastante.
Isso foi falado com a Vanessa, ela tentou ainda através do governador mais não
conseguiu então o recurso ainda está difícil realmente. Agora, nós não conseguimos fazer
a reunião do CES porque foi suspensa então na próxima reunião agora dia 27 vai ser
esclarecido esses assuntos, porque essa reunião agora é extraordinária, um único ponto
de pauta, não era nem pra gente estar falando essas situações agora porque nós
estamos até errados aqui. Só teve um movimento que nos apoiou e a pauta aqui é
Conferência de Vigilância em Saúde, e não teve nenhum sindicato que apoiou também”.
Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza: “Queria pedir desculpas, mas como não
tem quórum vamos quebrar esse protocolo, chamar o doutor Bernadino e o Augusto para
compor a mesa conosco, que tem o recurso para fazer a Conferência de Vigilância em
Saúde, e aí nós vamos discutir, vocês vão fazer perguntas para eles e fica até melhor.
Desculpa, senhor presidente, por não ter chamado os dois no início”. Diretor Presidente
da Fundação de Vigilância em Saúde – FVS, Bernadino Claudio Albuquerque: “Bom
dia a todos, na realidade, eu queria enfatizar a importância das Conferências, nesse
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momento a Conferência de Vigilancia em Saúde, não que a Conferência de Saúde da
Mulher não seja importante, mais eu acho que essa já é praticamente uma questão
definida. A primeira Conferência de Vigilância em Saúde se reveste de grande
importância porque é o momento no qual nós vamos realmente ter a oportunidade de nos
posicionar enquanto Estado diferenciado, Estado do Amazonas, no que diz respeito a
uma política de saúde que permeia desde a banana que nós compramos no
supermercado, até os medicamentos excepcionais que são disponibilzados a população,
isso na área de produtos, qualidade dos serviços também, ela realmente está inserida
nisso, a questão de controle de endemias que é extremamente relevante aqui para a
nossa região, então nós temos sim que dar esforços para que nós possamos realmente
chegar com propostas aqui da área da Amazônia e do Amazonas em particular, e para
isso realmente, nós já tivemos a situação da primeira resolução, que na realidade foi uma
resolução conjunta do Conselho para as duas conferências, infelizmente teve essa
situação da Conferência da Saúde da Mulher que já está definido, resta-nos agora talvez
trabalhar uma resolução específica para a Vigilância em Saúde, acho que essa deve ser
exatamente a proposta, foi questionada aqui a questão da presidência de honra e da
coordenação geral, eu acho que essa situação pode ser beneficiada com que diz respeito
à definição de cargo e não das pessoas ali, ou seja, ou governador ou secretário de
saúde e obviamente que o restante da composição que é técnica e pode dar continuidade
no que já está. Nós já tivemos algumas reuniões com os membros do Conselho Estadual
de Saúde, no que diz respeito a possibilidade de efetivarmos, obviamente que estamos
numa situação extremamente difícil que é a situação financeira do país, do Estado
também, mais eu acho que a gente tem que fazer um esforço, fazer valer a presença do
Estado do Amazonas nessa conferência. Inclusive, secretário, a questao das conferências
municipais, elas realmente não acontecerão, acontecerá conferências em alguns polos
muncipais, já tem uma sugestão de se fazer em sete polos, e eu acho que é uma coisa
que nós temos possibilidade sim de ir até lá, uma representação do conselho estadual,
representação da vigilancia em saude, fazermos essa conferencia, trazer as contribuições
do nosso interior, e aí sim posteriormente termos a possibilidade de fazer a Conferencia
Estadual, nós vamos chegar as propostas do Amazonas para essa Conferência Nacional.
Gostaria de salientar também o curto espaço de tempo que nós temos, até porque nós
temos aí a questão eleitoral que não nos permite fazer encontros públicos, tanto na capital
quanto no interior, esse é o momento que o Estado está vivendo também. Então nós
temos que aproveitar o nosso tempo o máximo possível. Temos que ser extremamentes
práticos no que diz respeito as nossas propostas. Hoje aqui é exatamente o momento no
qual há proposição para compormos as nossas comissões e nessa composição não só a
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questão técnica, no caso a Vigilância vai estar presente, nós estamos trabalhando
também a nível interno a respeito disso, assim como o conselho de saúde aberto nessa
questão da iniciação da próxima reunião conselho também já ter essa composição. Já
existe também uma proposta de cronograma de data para esses encontros, nos sete
municípios polos, exatamente no mês de setembro, para que possamos fazer a
Conferência Estadual em outubro, e só temos o mês de setembro pra fazer, então vamos
ter que realmente caminhar isso da forma mais corrida possível, mais que realmente
possamos trazer algum produto. Era isso que eu queria colocar, o encaminhamento ele
realmente tem que ser tomado de uma forma mais coerente, e a mais rápida possivel
para que nós possamos chegar lá. Obrigado”. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues
Alves: “Obrigado, doutor Bernardino, pela sua contribuição. Nós temos que procurar cada
vez mais participar, incentivar, tudo que for para melhorar nós temos que estarmos
comprometidos com as condições e cada vez mais trabalharmos juntos”. Conselheiro Rui
Guilherme Neves de Souza: “No primeiro ponto de pauta houve o encaminhamento do
presidente que deu a sugestão e acredito que nós entendemos e no segundo ponto é que
vamos ter que retificar a resolução, estamos todos entendidos!” Conselheiro Ronaldo
André Bacry Brasil: “Mesa, um questionamento a conselheira aqui, e foi falado na mesa,
que quando o secretário foi embora, o dinheiro foi embora junto, não foi isso que foi dito
agora pouco? Então diante disso, eu queria fazer uma pergunta, se eventualmente
acontecer do secretário Vander Alves sair, o dinheiro pra essa conferência também vai
embora? A gente tem que condicionar isso aqui, de que o recurso vai estar certo e
condicionado, a gente precisa de uma fala de segurança disso, a gente precisa ter uma
fala garantindo que isso não vai acontecer”. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues
Alves: “Eu não sei quem disse isso aqui, só para entender eu disse o seguinte, o que for
tratado aqui, não é a pessoa, é a instituição. O que eu tratar aqui na minha gestão vai ser
a instituição, o que for assinado aqui vai ser assinado pela instituição fica aqui. Por isso
que eu quero o seguinte, quando a gente for fazer um orçamento, um planejamento,
vamos fazer com o pé no chão, para quando for decidido, tá decidido, nós vamos ter que
cumprir, esse é o meu compromisso, porque não adianta a gente só fazer no papel e não
cumprir. Eu acho que é um conselho, uma instituição séria, não podemos ficar assim, eu
vou fazer aqui para podermos passar a bola pra frente, não é isso aí, se fizermos um
compromisso, vamos fazer com firmeza e segurança para que se cumpra, para que não
chegue outro secretário e não faça. Nós vamos fazer para cumprir, é uma instituição”.
Diretor Presidente da FVS, Bernardino Claudio Albuquerque: Bom, Secretário, essa
questão do financiamento a última reunião que nós tivemos, junto com a representação
do conselho, foi exatamente de que as conferências nos municipios polos, a FVS e o
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CEREST assumiriam a questão da responsabilidade de fazer o financiamento. Agora,
existe a Conferência Estadual e essa questão do financiamento ainda está em aberto, na
realidade já existe uma proposta definida, com projeto básico já elaborado e somou um
valor em torno de cento e noventa e oito mil reais para a conferência aqui no Estado,
inclusive beneficiando também as passagens aéreas dos delegados que vão para
Brasília, então realmente essa seria outra situação, essa se encontra ainda em aberto,
nós não temos ainda uma definição e também colocamos aqui para discussão”.
Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil: “Pelo que eu entendi não tem nada definido,
a gente vai ter o trabalho de fazer as reuniões nos municípios polos e corremos o risco de
não fazer a Estadual, se eventualmente não tiver o recurso”. Presidente do CES/AM
Vander Rodrigues Alves: “Eu não sei se tem ou não, eu quero checar e na próxima
reunião colocar aqui. o compromisso que quero fazer com vocês é de pegar o que já foi
acertado e na próxima reunião garanto trazer pra vocês se tem ou se não tem, para gente
não ficar com essa dúvida se tem ou não. Nós temos que escrever e cumprir, este é o
meu compromisso. Podem cobrar de mim isso aí. O segundo ponto de pauta 1.2 é o
cronograma das datas das realizações nos Polos de Saúde que está da seguinte forma:
Tabatinga, 11 e 12/09/2017; Lábrea, 11 e 12/09/2017; Tefé, 14 e 15/09/2017;
Manacapuru, 14 e 15/09/2017; Borba, 18 e 19/09/2017; Parintins, 18 e 19/09/2017 e
Manaus, 21 e 22/09/2017. Tudo em setembro por que agosto é eleição e não se pode
fazer nada. Algum conselheiro tem alguma observação, não havendo vamos avançar para
o item 1.3 – Proposta de data para a realização da 1ª CEVS. A proposta é para os dias
18,19 e 20 de outubro de 2017, há alguma manifestação?”. Conselheiro Ronaldo André
Bacry Brasil: “Doutor Bernardino eu pergunto esse tempo da última data da conferência
em Manaus até essa data é possível consolidar os relatórios para levar para a conferencia
estadual esse tempo é suficiente?”. Bernardino Claudio Albuquerque: “Veja bem, o que
pretendemos é que a medida que termine a conferencia no município polo a gente já
traga os relatórios, não deixar como tem acontecido anteriormente que o município envie
posteriormente não, vamos levar pessoas para que posamos consolidar, senão não
vamos ter como fazer digamos um relatório com todo o consolidado, uma proposta esta
dentro desse período de cronograma de execução de uma forma mais enxuta e mais
rápida possível”. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves: “Alguma observação
mais?”. Conselheira Cecília Leite Motta de Oliveira: “Ronaldo André as comissões nós
vamos inserir os conselheiros na próxima reunião, são as mesmas comissões por
exemplo faço parte da comissão de relatoria, e o que o Dr. Bernardino falou é realmente
eu vou ter que me ater só naquele objetivo que é separar as propostas com apoio de
outros colegas e poder fazer o relatório e enviar para Brasília, vai ser tudo em cima da

12

297ª REUNIÃO
LXIII EXTRAORDINÁRIA

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

hora, já está pronto a minuta da portaria, do decreto que é justamente o Regimento
também, então já está bem adiantado, isso vai ser votado na próxima reunião do
CES/AM, estamos correndo paralelamente para não atrasar e ocorrer como de última
hora e ser pego em situação difícil”. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves:
“Então, tem alguma observação há mais, não havendo podemos encerrar a reunião,
agradeço a presença de todos que tenhamos um dia feliz, que Deus continue nos
abençoando, vamos continuar nos unindo para que possamos crescer juntos, um abraço
a todos”. A reunião foi encerrada às 10h e 27min. Conselheiros Titulares presentes:
Vander Rodrigues Alves, Cleidinir Francisca do Socorro, Cecília Leite Motta de
Oliveira, Rui Guilherme Neves de Souza, Isaac Gomes Benayon e Roberto de Assis
Rodrigues. Conselheiros Suplentes: Fanice Lopes de Souza, Silvano de Souza
Fonseca, Ronaldo André Bacry Brasil e João Batista da Costa Paula. Ausência
justificada: .......A presente Ata foi elaborada pela Técnica do Conselho Estadual de
Saúde do Amazonas, Maria Francinete Rebelo Lobão e revisada pela Secretária
Executiva do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas Ana Eli Vasconcelos
Guimarães, que após aprovação da Plenária do CES/AM e assinada, será arquivada na
Secretaria Executiva do Conselho, para fins documentais, à disposição dos interessados.
Manaus, 13 de junho de 2017.
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