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ABERTURA – Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas e trinta e cinco minutos, no Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, localizado na
sede da SUSAM, situada na Av. André Araújo nº 701 - Aleixo, foi realizada a 299ª
(Ducentésima Nonagésima Nona) Reunião e 238ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA
OITAVA) Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/AM. Cumprindo o rito regimental
presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves informou que na verdade essa reunião
deveria ter sido na semana passada, não tivemos quórum e transferimos essa reunião para
hoje, só para deixar claro que não é uma nova reunião é lógico que os itens serão novos
mais a reunião teria que ter sido semana passada, nós temos uma extra pauta, eu gostaria
que se possível fosse aprovado essa extra pauta! Conselheiro Rui Guilherme Neves “venho
solicitar deste pleno como extra pauta da reunião ordinária de nº 238ª ( a ser realizada em
data de 25/07/2017), para Deliberação(homologação), criação de uma comissão de
conselheiros, para analisar, propor, e fazer parecer sobre o seguinte item: A) das entidades
que estão enviando novos membros para o CES, B) ofícios de pedido de desligamento do
conselho C) ofício de indicação dos novos membros indicados pelas entidades D)
documentação dos indicados por estas entidades, E) Eleição da vice-presidência do CES,
essa comissão é que vai tomar esse caminho, F) ofício de nº 062/2017 de 22/05/2017 do
Conselheiro Rui Guilherme que é o ofício solicitando que nós possamos trabalhar juntos
todos os conselheiros a questão da lei do Conselho Estadual do Regimento que também foi
proposto pelo conselheiro Ronaldo esta solicitação não cabe ao ofício de nº 470 de 2017
que foi por se tratar apenas de troca de nome, o ofício que veio do secretário, do presidente
desse colegiado que vai empossar a nova, a vice dele certo? Então foi só pedido de troca de
nome então não entra nessa questão, coloquei bem claro por que depois poderão dizer,
então como o conselheiro tá pedindo pra rever documentação dos que vão ser empossados
e não da sub mais é só uma troca de nome tá bem claro no ofício que o senhor presidente
colocou, ressalto que este se dá pelo fato de sugestões de conselheiros da Mesa Diretora.
Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil “questão de encaminhamento senhor presidente
nós temos uma pauta extensa e eu gostaria de encaminhar, de sugerir, de que a solicitação
do conselheiro é legítima existe um Regimento Interno e o senhor tem que colocar em
apreciação, o que o senhor pode fazer me desculpe a sugestão, é abrir para discussão a
extra pauta só lembrando que este pedido de extra pauta ele se respalda em outro
documento que foi dado entrada na Mesa Diretora onde apontou indício de irregularidade na
indicação das instituições que foram tiradas do conselho, que estão voltando para o
conselho isso reforça este pedido de extra pauta, o meu encaminhamento é que o senhor
por favor siga o Regimento Interno, que o senhor coloque em apreciação a extra pauta abra
a discussão e a gente dê encaminhamento e possa trabalhar”. Conselheira Cecília Leite
Motta de Oliveira “bem gente quando eu recebi o pedido de extra pauta, eu tomei
conhecimento dessa solicitação do conselheiro Rui Guilherme então eu fiz um
encaminhamento a pedido até do presidente para o nosso advogado da SUSAM e ele
respondeu o seguinte: (versa os autos a cerca de consulta formulada pelo conselho estadual
por intermédio de sua segunda secretária estadual conselheira Cecília Motta no que diz
respeito a consulta formulada pelo conselheiro estadual Rui Guilherme através do
requerimento, citou o requerimento, a criação de uma comissão de conselheiros citou tudo aí
vem, todavia analisando o teor do requerimento, em questão verifica-se que a demanda não
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exige uma análise mais apurada, se não vejamos, apesar do Regimento Interno

do

Conselheira Ana Selma Rodrigues Pinheiro “ bom dia a todos, vou ser sucinta aqui,
vou me pronunciar com relação a esse documento Cecília na parte que me cabe por
que independente de ser dentista algumas pessoas sabem eu também sou advogada
e é muito difícil a gente analisar um documento muito comprido com detalhes que
você expõe e que só de ouvir não dá para tirar o contexto mais de ante mão até
gostaria que você me desse uma cópia claro se você permitir e trazer para esse
pleno na próxima reunião essa questão, agora eu posso um pontinho só dessa
documentação que até mesmo para você entrar no conselho é montada uma
comissão isso é fato que eu já participei de uma acredito que deveria não entendo
qual foi o argumento utilizado mais para qualquer documentação não pode só a Mesa
Diretora tomar uma posição o conselho é pleno por isso, então necessariamente tem
que ter os olhos e os ouvidos de um grupo externo a Mesa participar disso, essa é
minha ajuda nesse contexto aqui e aproveitando também a fala senhor presidente
nós temos uma pauta extensa fato, nós temos que respeitas as pessoas que vieram
aqui fazer uma apresentação acredito eu que seja a segunda ou terceira vez que
venham para esse colegiado com esse objetivo e queria solicitar se fosse possível
marcarmos uma reunião só do conselho com licença da palavra lavar essa roupa
suja, por que a gente não pode expor o conselho que já está exposto demais e de
forma negativa a uma situação bem mais abrangente com pessoas que com certeza
isso vai para fora e a gente só se expõe mais de forma negativa, gostaria de solicitar
isso. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues Alves “ eu concordo com a sua sugestão
de uma reunião só com o conselho para a gente discutir alguns assuntos, lavar roupa, eu
concordo também, essa reunião está sendo gravada? Que bom que está sendo gravada por
que não tem nada a esconder aqui, então a sua sugestão está aceita, eu gostaria da
apreciação dos conselheiros se aceitarem nós vamos marcar uma reunião só nossa,
concordam então? Está aceito, então vamos marcar o dia antes da próxima reunião, não é
uma reunião oficial é uma reunião só com o conselho para nós com porta fechada só com os
conselheiros, não é reunião para briga é uma reunião para a gente acertar , alinhar algumas
coisa, deixar bem claro isso aí, pra gente conversa r junto, pra gente alinhar, conversar
alguma coisa, não vamos votar, não vamos decidir nada, não tem pauta, tá muito claro isso
aqui, então terça-feira dia oito nove horas da manhã, vejam que é para os conselheiros.
Então vamos para a aprovação da extra pauta. Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil “
senhor presidente não foi analisado o encaminhamento, veja, o que a conselheira Ana
Selma sugere não tem diretamente relação com o pedido de extra pauta nós temos que
esgotar esse ponto, tem que ser feito procedimento de votação, o documento apresentado
pela conselheira Cecília é um documento que foi solicitado por ela, solicitando as vistas
sobre uma situação que ninguém tomou conhecimento que motivou qual foi a pergunta para
ter essa resposta? Então diante do fato, veja, se toda vez que chegar um pedido de extra
pauta da gestão por exemplo aqui na mesa e algum conselheiro dizer que a gente precisa
de um parecer jurídico para analisar se vai aceitar um pedido de extra pauta isso vai virar
uma coisa cotidiana aqui dentro, então qualquer pedido de extra pauta já vem com um
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acompanhamento de um parecer jurídico favorável ou negativo, não existe esse
procedimento, nunca se instalou isso aqui, então diante disso nós não podemos negar o
pedido de extra pauta antes de ser analisado, nós temos que pelo menos ir para votação e
dizermos sim ou não, entra ou não entra”. Conselheiro Judas Tadeu Jerônimo de Almeida
“eu só gostaria de fazer um pequeno comentário senhor presidente que na reunião com a
doutora Silvana representante do Ministério Público ela fez um comentário que eu achei
muito interessante ela disse: a lei é só um pontinho dentro desse universo do direito, e nós
estamos nos apegando muito nos rigores da lei e estamos deixando de lado uma coisa que
é mais importante nesse momento que é a reestruturação do Conselho Estadual de Saúde,
então vamos deixar um pouco de lado esses rigores da lei, e vamos aproveitar esse
momento, e vamos aproveitar a fala da doutora Silvana que disse bem claro a lei, a norma é
apenas um pontinho no universo do direito, então vamos usar esse restante do universo e
resolver esses problemas que agora é do nosso conselho”. Presidente do CES/AM Vander
Rodrigues Alves “então os favoráveis a extra pauta se manifestem positivo ou negativo,
quem é favorável levante o crachá, aprovado com nove votos; agora vamos a inversão de
pauta duas inversões a deliberação do item 05 do ofício nº 4750/2017- Secretaria de Estado
de Saúde, solicitando a substituição do nome do Suplente do Secretário de Saúde na
composição do CES/AM, pela atual Secretária Executiva, a senhora MARIA DE BELEM
MARTINS; aqueles que concordam levantem o crachá, aprovado; item 6.1 retirado de pauta;
Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da Silva “o senhor aprovou a inserção do extra pauta
na pauta, nós precisamos dá seguimento a pauta e o extra pauta passa a ser o último item
da pauta”. ITEM 01- APROVAÇÃO DA PAUTA: aprovado. ITEM 02 - APRESENTAÇÃO E
APROVAÇÃO DA ATA: 2.1 - 295ª (Ducentésima Nonagésima Quinta) Reunião, 235ª
(Ducentésima Trigésima Quinta) Ordinária, realizada no dia 25 de abril de 2017.

Conselheira Ana Selma Rodrigues Pinheiro “diante do que foi apresentado pelo
conselheiro Alberto Jorge que eu nem sei se está aí ainda fica meio complicado no
meu caso aprovar uma ata que há indícios de algumas outras coisas demonstradas
aqui com relação a pauta de fevereiro, eu não sei se seria possível que essa m´dia
dessa gravação fosse repassada pra gente, eu sei que o conselho está com
dificuldade mais se há alguma possibilidade de gravar em CD eu me disponibilizo a
doar para o conselho esses cd’s para que possam com a gravação acompanhar o
que está descrito na Ata se for permitido”. Presidente do CES/AM Vander Rodrigues
Alves “então sua proposta conselheira é retirar de pauta a aprovação da Ata? Todos
concordam? então ela vai doar os cd’s para ouvir e analisar, ok! Então retirado de
pauta. Gostaria de chamar a dona Maria de Belém para compor a mesa, eu tenho
uma reunião no Tribunal de Contas ela vai assumir aqui daqui a pouco”. ITEM 03 –
COMUNICAÇÃO: 3.1- As Comunicações Recebidas e Expedidas do CES/AM estão na
Secretaria Executiva do CES/AM a disposição dos Conselheiros. 3.2 - Revistas RADIS –
nºs 174, 175 e 176, dos meses de março, abril e maio/2017, respectivamente; 3.3 OFÍCIO Nº 056/2017 – SEC. EXEC. CES/AM, do Conselheiro Ronaldo André Bacry
Brasil, reorganização da Composição do Conselho Estadual de Saúde – CES/AM e
doravante, alteração do Regimento Interno; 3.4 - OFÍCIO Nº 057/2017 – SEC. EXEC.
CES/AM, do Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil, solicitando apresentações do Grupo
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Condutor do Tratamento Fora Domicílio – TFD da Secretaria Estadual de Saúde – SUSAM,
Coordenação Estadual de Saúde Mental da SUSAM e dos Contratos e Convênios, Estadual
e Federal, realizados por essa Secretaria Estadual de Saúde; 3.5 - REQUERIMENTO do
Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil, solicitando documentos recebidos de
afastamentos de Conselheiros Usuários que estão sendo substituídos, como cópia dos
documentos pessoais e das Instituições que o elegeram; 3.6 - OFÍCIO Nº 83/2017 –
SETEC/CMS/MAO, informando a nova Composição da Diretoria Executiva do CMS/Manaus;
3.7 - OFÍCIO Nº 134/SEAUD/AM/DENASUS/SGEP/MS, de 18/05/17, encaminha cópia do
Relatório Final da auditoria, realizada pela Seção de Auditoria - SEAUD/AM, para
conhecimento sobre a conclusão dos trabalhos; 3.8 - OFÍCIO Nº 1132/2017 – GSEJUSC, de
19/05/2017, encaminha Nota Técnica nº 05/2017- PFDC, sobre a Rede de Atenção
Psicossocial destinada às pessoas com transtorno mental, para conhecimento; 3.9 - OFICIO
Nº 022005/2017- de 05 de julho de 2017 - União Geral dos Trabalhadores/AM – Através
do Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza, solicitando documentos deste Colegiado;
3.10 - OFÍCIO Nº 052/2017 – CMS de Rio Preto da Eva, solicitando a visita de uma
Comissão para orientar e fortalecer as ações do Conselho Municipal de Saúde, em relação
às condições de atendimento ao Hospital Thomé de Medeiros; 3.11 - OFÍCIO - CIRCULAR
Nº 138/SE/CNS/GM/MS, de 14/06/2017, encaminha anexa, a Recomendação do CNS nº
026/2017, para conhecimento e providências; 3.12 PROCESSO Nº 020228/2017 –
Tribunal de Contas do Estado, convida todos os conselheiros titulares e primeiros
suplentes para uma reunião a ser realizada no dia 28/06/2017, das 9 ÁS 11H na Escola de
Contas Públicas, na sede do TCE/AM; 3.13 - Relatório de vistoria técnica da plataforma
de acesso as Instâncias Colegiadas: CIB, CIR e CES/AM, do técnico Vlademir Palheta
Gomes Filho – GEPRO – DELOG/SUSAM; 3.14 - PROCESSO Nº 014362/2017 –
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Amazonas – apresenta resposta
ao Ofício nº 053/2017 -SEC.CES/AM e encaminha a relação das Entidades Sindicais; 3.15 MEMO. CIRCULAR Nº 010/2017 – DEPLAN, solicitando indicação de 03 (três)
representantes para participar da 3ª Oficina de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas
Regionais de Saúde, que acontecerá nos dias 03 e 04/07/2017; ITEM 04 – INFORMES
DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza “ Vou ser rápido
aqui, é só para comunicar que as Centrais Sindicais a que eu faço parte como conselheiro,
represento as centrais sindicais, no dia vinte e sete de julho nós fizemos um seminário lá no
sindicato dos metalúrgicos da CUT, CTB, UGT, e as demais centrais junto com o DIEESE
sobre a discussão da reforma trabalhista e a executiva da UGT da minha central reuniu-se
no dia vinte e seis agora, as quatorze e trinta, para nós discutirmos também a atual
conjuntura sindical e a jornada nacional de debate da reforma trabalhista. Era esse o meu
informe como representante das Centrais Sindicais”. Conselheiro Ronaldo André Bacry
Brasil “São dois informes, na verdade um que fique registrado em ATA. Parabenizar o
Secretário pela publicação da portaria do aumento do TFD, é um pleito que já vem se
arrastando há mais de um ano e meio aqui, uma deliberação do colegiado, viemos cobrando
isso e o Secretário teve a audácia de publicar a portaria com o aumento beneficiando
pessoas que estavam vivendo situação de mendicâncias nos municípios, e também dá
conhecimento a todos que ontem realizamos uma reunião ampliada da Comissão de
Planejamento, Orçamento e Finanças,
e usando o modelo aberto de discussão,
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democrático, chamando segmento específico do assunto, ontem especificamente sobre
DST/HIV, e o resultado foi muito proveitoso e isso poderá ser acompanhado por todos os
conselheiros nas apresentações e no relatório, dizer que nós deveríamos usar esse modelo
para todas as outras discussões que dessa forma dificilmente nós teremos divergências
quando nós trouxemos o assunto para aprovação aqui na reunião do Conselho Estadual de
Saúde. Era esse o informe, muito obrigado”. Conselheiro JudasTadeu Jerônimo de
Almeida: Bom dia mais uma vez. Esse mês participamos do 33º Congresso de Secretários
Municipais de Saúde- CONASEMS, e um dos pontos principais discutido no congresso foi a
unificação dos blocos de financiamento em apenas dois, é um assunto que de certa forma
fortalece muitos conselhos, porque saiu ontem uma resolução da CIT, falando que está
diretamente ligado aos planos municipais de saúde, aos relatórios de gestão e as
programações anuais de saúde, então tanto os Conselhos Estadual de Saúde como os
Conselhos Municipais de Saúde devem estar muito presentes na elaboração desses planos
e também no acompanhamento das despesas feito com esses blocos de financiamento que
agora são eficazes. Obrigado”. Conselheiro Isaac Gomes Benayon: “Senhora presidente,
conselheiro, companheiro da mesa, convidados, meu nome é Isaac, represento o movimento
de entidades de pessoas com deficiência. Aqui nesse Conselho Estadual de Saúde,
diferente do que eu gostaria informar que eu tive a ingrata notificação do Ministério Público
para o comparecimento em uma audiência lá, para uma ação que aquela promotoria estava
movendo aqui contra esse Conselho Estadual de Saúde. Eu quero dizer duas coisas,
primeiro que conselho e conselheiros tem endereço, nome e sobrenome; eu não posso ouvir
aqui um conselheiro denunciar que tem caixa 2, e que nós somos corruptos, isso é uma
tremenda falta de lealdade, tem que dá o nome e qual é a instituição que está
encaminhando conselheiros já predeterminados a falcatruas, disse para a promotora
naquele dia que o nosso movimento de pessoas com deficiências e que as outras patologia
que nós temos dois assentos, tem a representação e a lei, ela é uma operadora da lei, ela
sabe que a lei está acima de detalhes, o nosso fórum é que escolhe os conselheiros e quem
manda os conselheiros são as nossas instituições. Então é uma situação desagradável do
ponto de vista de magoar um prestador de serviços de relevância pública que tem a honra
como a maioria dos outros conselheiros, ser maculado com suposições, diga nome e
sobrenome, portanto, eu queria de dizer isso que estou realmente decepcionado porque
parece que todos somos ladrões e não é real isso, esse Conselho Estadual de Saúde não
tem recurso pra ninguém roubar nada, se você aprova ou não aprova qualquer coisa, é um
ato da democracia, se você é conivente ou não, assuma-se aqui. Portanto eu queria dizer
bem claro, e dizer ao nosso companheiro André que seria antes dessas ações que são
pertinentes a nós deficientes, que o TFD, prioridades e outras coisas, que o nosso fórum
discutisse para nós trazermos e ver o que nós temos, naturalmente eu concordo com ele,
tem pessoas sem necessidade de viajar com o TFD, e eu volto a repetir que o TFD é um
atestado de burrice para o Estado, quando manda você para fora porque a lei assim garante
esse direito, mais falta de inteligência, uma cidade com quatro milhões que já chegou a ser o
sexto maior com PIB bem alto, e nós padecemos dessa situação de mandar nego para fora,
isso é falta de inteligência e de competência. Era isso que eu gostaria de manifestar, muito
obrigado”. Conselheira Cecília Leite Motta de Oliveira: “Na época do Doutor Pedro Elias,
nós tivemos licitação aqui que foram dispensadas, onde foi contratado um programa de
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controle da PRODAM e esse mesmo controle não saiu do papel, a revisão dos contratos
também não foi consumada com eficácia e nas comissões que foram constituídas também
não foi convocado nenhum conselheiro para participar. O meu reordenamento da saúde não
se concretizou, foram entregue as propostas a este pleno e não tivemos respostas, continua
a CEMA e outros departamentos a terem problemas nas compras, o monitoramento da
dispensação continua precário, com gestão péssima, e em 2016 nós tivemos fiscalização do
Ministério Público de Contas, Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal,
medicamentos vencidos, grande quantidade cerca de 4 milhões, um estoque crítico com
35% dos medicamentos que estavam padronizados, então nós temos uma deficiência de
controle, uma precariedade de serviços em estrutura, uma padronização defasada,
desatualizada, sem tópicos, esses itens sem ATA de registro de preços, muitas licitações
desertas e fracassadas com risco do desabastecimento dos medicamentos. Mais uma vez,
eu torno a dizer que se o estado não se arrumar com a CEMA, não fizer um controle
rigoroso, não transformar a CEMA em um órgão realmente de assistência farmacêutica com
controle, inclusive com bastante farmacêutico porque não tem farmacêutico lá dentro, então
nós vamos continuar tendo medicamentos vencidos jogados no lixo. Obrigada”. Conselheiro
Alberto Jorge Rodrigues da Silva: A situação que eu quero colocar é justamente a
comunicação do meu afastamento do Conselho Estadual de Saúde em função de um projeto
social, do povo tradicional do terreiro de macumba, que todo mundo sabe que eu sou pai de
santo, macumbeiro juramentado, então estamos fazendo um trabalho no Rio Preto da Eva,
que está impedindo de mim dedicação total, mas diante do quadro que li dos meus pares, eu
não vou dar continuidade ao que estava tentando, me retirar do Conselho Estadual de
Saúde. A Doutora Silvana, promotora, me colocou que o sindicato dos psicólogos do Estado
do Amazonas é uma conquista da sociedade, que propõe condições efetivas nas lutas pelos
direitos dos trabalhadores, que a saúde mental precisa de uma representação legítima da
classe dos psicólogos , que o trabalho da DST/AIDS onde a psicologia tem uma participação
muito forte, precisa dessa participação do sindicato, então depois de ouvir meus colegas da
bancada sindical, depois de pesar os prós e contras, volto atrás da minha decisão e
permaneço na luta. Obrigado”. as nossas representações que nós temos, a saúde do
trabalhador/ trabalhadora, a saúde da mulher, do homem, nesses avanços das nossas
representações, um comunicado melhor entendeu ao nosso interesse. Obrigado. Secretária
Executiva Maria de Belém Martins Cavalcante: “Bom dia a todos! Conselheiro, acho muito
pertinente seu pedido, vou pessoalmente verificar as agendas de toda inauguração que a
gente ainda vai ter, ontem tivemos uma festa bonita no Hospital Adriano Jorge, ficamos
muito feliz de inaugurar, porque a gente vê que necessidade existe. Enquanto ao Conselho
Estadual de Saúde, eu estou chegando agora e vi que tem uma animosidade latente, vamos
deixar as coisas que a gente não gosta muito no outro ou que tem algum problema de lado e
tentar focar na nossa pauta, discutir o que é certo, fazer disso um trabalho sério, tem muita
gente aqui que a gente sabe que tem comprometimento com esse Conselho Estadual de
Saúde, então vamos deixar tudo o que não for bom de fora, é isso o que eu peço para
vocês. Inversão de Pauta - 6.4 - Apresentação, Discussão e Deliberação do Plano Estadual
de Saúde da Coordenação Estadual e IST/AIDS e Hepatite Viral de 2017. Apresentação:
Doutora Silvana. “Bom dia a todos e a todas, mais uma vez estamos aqui e eu gostaria de
apresentar a coordenação Estadual de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais pra quem ainda
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não conhece ela funciona nas dependências da Fundação de Medicina Tropical mais é uma
estrutura que está ligada diretamente a Secretaria Estadual de Saúde e hoje realmente a
gente está trazendo nosso plano, nossa programação anual que foi submetida em março
deste ano para apreciação e só agora está vindo para a pauta, trouxe uma apresentação
bem rápida e aí a gente abre depois para os esclarecimentos, certo”. A apresentação
encontra-se arquivada na secretaria executiva do CES/AM para consulta dos conselheiros.
Secretária Executiva Maria de Belém Martins Cavalcante “muito obrigada Doutora Silvana
pela palestra, esclarecimentos, tem uma sugestão do conselheiro Ronaldo e a gente vai
submeter a apreciação do pleno pra vê se vocês concordam, tem um outro assunto o item
6.2 que é equivalente ao que foi apresentado agora pela doutora Silvana o conselheiro
Ronaldo sugeriu que nós déssemos a palavra a Joanuacely para ela também fazer a
exposição dela depois a gente lê as relatorias de uma vez só por que são assuntos
correlatos, pode ser assim? Os favoráveis, por favor levantem a mão para sabermos se é a
maioria, Aprovado”. 6.2 - Apresentação, discussão e deliberação da Fundação de
Medicina Tropical, para a implantação do Comitê Estadual de Investigação de Óbito por
HIV/AIDS, tuberculose e transmissão vertical. Apresentação: Joanuacely Medeiros
Magalhães. “Excelentíssima senhora presidente, demais membros da mesa, senhora e
senhores conselheiros , minhas senhoras e senhores, de 1980 a 2015 o Brasil registrou
oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e cinco casos de AIDS, o Amazonas quatorze
mil setecentos e noventa e quatro e Manaus doze mil seiscentos e quarenta e quatro. A
apresentação encontra-se arquivada na secretaria executiva do CES/AM para consulta dos
conselheiros. Secretária Executiva Maria de Belém Martins Cavalcante “nesse momento
vai ser lida a relatoria das duas apresentações e logo em seguida a gente abre para debate
e discussões, lembrando que o nosso tempo está avançado já vai dá meio dia se a gente
pudesse ser breve seria bom”. Conselheira Cecília Leite Motta de Oliveira “ Vou ser breve
até pelo horário, assunto: análise e aprovação do Plano Estadual de Saúde para as Ações
de Vigilância Prevenção e Controle da coordenação estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais
para 2017, ofício nº 396/2017 foi enviado ao CES/AM em primeiro de maio de 2017,
interessado é a Fundação de Medicina Tropical doutor Heitor Vieira Dourado coordenação
Conselheira Cecília Motta: Após analisar detalhadamente o plano estadual de saúde da
Coordenação Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais para o ano de 2017, observou-se que
este plano foi elaborado de forma muito transparente e democrático, a Coordenação
apresentou a sua prestação de contas para as 19 organizações sociais presentes na
reunião, demonstrou sua grande responsabilidade e as criticas citadas acima que serão
utilizadas para a melhoria na qualidade de serviços prestados por esta coordenação,
portanto sugiro a anuência do pleno do Conselho Estadual de Saúde pela sua aprovação,
isso é da IST e do Comitê também após analisar detalhadamente o projeto de implantação
do Comitê Estadual para investigação de óbitos por HIV/AIDS e tuberculose transmissão
vertical no Amazonas, observou-se que este projeto foi bem elaborado com objetivo, critério,
metodologia e composição. A coordenação estadual de IST/AIDS e Hepatite Virais
apresentam sua proposta de implantação deste comitê, demonstrou sua grande
responsabilidade em mapear o problema e propôs soluções, visando a melhoria da
qualidade de serviços prestados para a população do Estado do Amazonas. Portando sugiro
a anuência do pleno do Conselho Estadual de Saúde pela sua aprovação”. Secretária 6.5 -
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Apresentação, Discussão e Deliberação da Pactuação Tripartite das Diretrizes, Objetivos,
Metas e
Indicadores do SISPACTO/2017 – SUSAM. Relatoria: Conselheira Cecília Leite
Motta de Oliveira. Pedido de Vista. Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil “que fique
consignado que o pedido de vista não se dá pela forma técnica que foi elaborada a relatoria
não compromete em absolutamente nada, o que se dá é exclusivamente por que eu acredito
que esse processo precisa de ser discutido de forma mais ampla principalmente por que é
uma pactuação e todas as metas e diretrizes e a gente precisa colocar o trem de volta no
trilho, nós precisamos manda de volta isso para a comissão técnica e ela tem que chamar
uma reunião ampliada para esclarecer muitos pontos divergentes, então é esse o meu
motivo de pedido de vistas que não carece da apreciação da plenária”. 6.6 - Exposição de
Motivos do Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza, através do OFÍCIO Nº
062/2017-SEC. EXEC. CES/AM, de 22/05/2017, onde requer a Deliberação para realização
de Oficinas com a participação de todos os conselheiros, com o objetivo de reorganizar a
minuta de lei do Conselho Estadual de Saúde. 6.3 - Apresentação e discussão das
atividades realizadas em 2016 e programadas para 2017, da Coordenação Estadual de
Saúde Mental – SEA CAPITAL, bem como da Execução Financeira dessa Coordenação.
Apresentação: Luciana Diederick - Coordenadora Estadual de Saúde Mental – SEA
CAPITAL; Retirado de pauta conforme solicitação do conselheiro Ronaldo André Bacry
Brasil. ITEM 07 – O QUE HOUVER: Duração individual de 03 minutos, seguindo em ordem
de inscrição. Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da Silva “Bem gente tentando ser bem
objetivo, nessa casa existe uma comissão de Planejamento Orçamento e Finanças
precisando ser reorganizada e como o regimento diz que a escolha do coordenador e do sub
é feita em plenária em reunião do conselho, gostaria de solicitar que essa plenária é
homologasse, escolhesse o nome do coordenador e do sub coordenador da Comissão de
Planejamento Orçamento e Finanças e desde já colocar o nome do conselheiro Ronaldo
André para ser o coordenador e deixar o meu nome a disposição para ser o sub
coordenador dessa comissão, é pra deliberar”. Secretária Executiva Maria de Belém
Martins Cavalcante “ há apoio para o que o conselheiro deliberou? Proposta aprovada com
abstenção da conselheira Cecília Leite Motta de Oliveira, ele fica como coordenador e você
como sub”. Conselheiro Alberto Jorge Rodrigues da Silva “ a minha participação nesse
sentido é que nós teremos encontro na quinta-feira com a Doutora Silvana e eu pediria o
apoio deste conselho, destes conselheiros para que nós de fato possamos dá outro destino
para este Conselho Estadual de Saúde, isso aqui não é lugar para vaidades pessoais, isso
aqui não é fundo se segmento A, de segmento B ou para estar em função dos interesses
financeiros, ou nada republicanos de determinadas pessoas, quero aqui dizer infelizmente o
conselheiro que pediu que eu declinasse nomes já não se encontra aqui, na instância
correta para as autoridades competentes eu declinei nome, declinei detalhes, com muita
vergonha de ter visto o nome deste conselho que eu faço parte está envolvido em tamanha
sujeira, em tamanho ato corrupto, mais eu acredito, eu tenho certeza que tanto o Ministério
Público Estadual, quanto o Ministério Publico de Contas tomará medidas rigorosas e que em
breve nós teremos alguns indiciamentos criminais e aí não será apenas este conselho a
tomar conhecimento será a imprensa, será a população de Manaus por que pouca vergonha
tem dia e hora para acabar”..
ITEM 08 – ANIVERSARIANTES DO MÊS:
ANIVERSARIANTE DO MÊS: Cecília Leite Motta de Oliveira, 21; Cleidinir Francisca do
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Socorro, 29. A Secretária Executiva da SUSAM Maria de Belém Martins Cavalcante
parabenizou os aniversariantes do mês, agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às 12h e 37min. Conselheiros Titulares presentes: Vander Rodrigues Alves,
Adarcilyne Magalhães Rodrigues, Heliana Nunes Feijó Leite, Cleidinir Francisca do
Socorro, Ana Selma Rodrigues Pinheiro, Cecilia Leite Motta de Oliveira, Rui Guilherme
Neves de Souza, Isaac Gomes Benayon e Roberto de Assis Rodrigues. Conselheiros
Suplentes: Maria Belém Martins Cavalcante, Fanice Lopes de Souza, Silvano de Souza
Fonseca, Judas Tadeu Jerônimo de Almeida, Gilson Apurinã Peixoto da Silva, Alberto
Jorge Rodrigues da Silva, Ronaldo André Bacry Brasil e João Batista da Costa Paula.
Ausências Justificadas: Luana Kelly Lima Santana e Thiago Coelho da Silva. A presente
Ata foi elaborada pela técnica, Maria Francinete Rebelo Lobão, revisada pela Secretária
Executiva do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, Ana Eli de Vasconcelos
Guimarães, que após aprovação da Plenária do CES/AM e assinada pelos responsáveis por
sua elaboração, será arquivada na Secretaria Executiva do Conselho, para fins
documentais, à disposição dos interessados. Manaus, 01 de agosto de 2017.
Maria Francinete Rebelo Lobão
Técnica do CES/AM

Ana Eli de Vasconcelos Guimarães
Secretária Executiva do CES/AM

