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ABERTURA – Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às
nove horas e trinta minutos, no Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, localizado na sede
da SUSAM, situada na Av. André Araújo nº 701 - Aleixo, foi realizada a 300ª (Tricentésima)
Reunião e 239ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) Ordinária do Conselho Estadual de
Saúde - CES/AM. Cumprindo o rito regimental o conselheiro e 1º secretário Rui Guilherme
Neves de Souza cumprimentou os presentes, e em conformidade com a pauta distribuída
no prazo regulamentar aos integrantes deste Colegiado iniciou a reunião. ITEM 01APROVAÇÃO DA PAUTA: colocamos, submetemos ao colegiado a aprovação da pauta se
houver alguma recomendação de algum conselheiro, aprovada a nossa pauta . ITEM 02 –
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: 2.1 - 295ª (Ducentésima Nonagésima
Quinta) Reunião, 235ª (Ducentésima Trigésima Quinta) Ordinária, realizada no dia 25
de abril de 2017 e 299ª (Ducentésima Nonagésima Nona) Reunião 238ª (Ducentésima
Trigésima Oitava) Ordinária, realizada no dia 01.08.2017. “Tem algumas atas com atraso
houve algumas manifestações de vários conselheiros com relação a ata do mês de abril que
foi feito algumas manifestações pra alteração nós gostaríamos de colocar, submeter a esse
colegiado a primeira ata que foi a de abril que houve manifestação ela foi retirada de pauta
na última reunião, por gentileza os conselheiros que fizeram suas alterações se manifestem
pra inscrição para que a gente possa fazer as alterações; eu me inscrevo por que eu tenho
algumas alterações a serem feitas nessa ata de abril; mais alguém? Todos os conselheiros
estão com a ata de abril? Ronaldo você vai se inscrever? Mais alguém? Então vamos passar
para o conselheiro Ronaldo se manifestar com relação a ata de abril; Conselheiro Ronaldo
André Bacry Brasil “senhor presidente eu proponho a retirada dessa ata inclusive da
aprovação por que a gente encontra várias divergências nessa ata, alguns pontos ate muito
polêmicos e em respeito a todos os presentes, aos convidados, as pessoas que vieram
inclusive de fora é bom que nós possamos resolver isso internamente, trabalhar essa ata,
analisar melhor o áudio dessa ata, em alguns pontos importantes dela para que a gente não
possa fazer um desgaste logo no início da nossa reunião e sairmos dessa condição tão
prazerosa, e tão pacífica para uma condição um pouco mais exaltada, é a minha sugestão a
retirada de pauta dessa ata”. Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza “entendo a
manifestação do nobre conselheiro Ronaldo André que ele pede, ele solicita a retirada desta
ata mais uma vez que ela pra que possa ser, e qual seria o encaminhamento Ronaldo? Ela é
retirada de pauta e vai ser analisada é isso? internamente pelos conselheiros é isso?
Entendido me fez entender Ronaldo! Eu submeto a esse colegiado a sugestão do
conselheiro Ronaldo. Em votação os que concordam!” Conselheiro Isaac Gomes Benayon “
presidente gostaria de fazer uma observação com relação a essa ata”. Conselheiro Rui
Guilherme Neves de Souza infelizmente em regime de votação, entrou em regime de
votação conselheiro e já foi aprovado a retirada de pauta, agora só que nós podemos abrir a
fala para a defesa mais já foi aprovado a retirada pauta. Conselheiro Alberto Jorge
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Rodrigues da Silva “ele pode fazer uma declaração de voto, lembrando que o senhor
colocou com todas as letras aberto a votação, com todo respeito que eu lhe tenho pela sua
história de luta pelo seu trabalho, mais quando ele coloca em votação infelizmente é o rito da
casa, antes disso o senhor pode falar, o senhor pode se manifestar, o eu o senhor pode
fazer regimentalmente é declaração de voto, aí tudo bem, mais a partir do instante que quem
está presidindo diz: em regime de votação, eu estava entrando quando ouvir isso.
Conselheiro Isaac Gomes Benayon “eu não quero fazer declaração de voto coisa nem
uma, o presidente foi intempestivo você não conduziu da forma correta se tinha alguém
contrário ao posicionamento só isto, ele até me atrapalhou quando passou na minha frente,
depois eu posso me manifestar, obrigado”. Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza
“quando eu coloquei em regime de votação não ouve contrário, todos levantaram a plaqueta,
agora aí até admitir nobre conselheiro que eu não perguntei os contrários e abstenções,
realmente eu não fiz essa fala que deveria ser feita, mais como pelo fato de todos terem
levantados a plaqueta foi por contraste a votação, tudo bem eu respeito a sua posição
conselheiro.” “Vamos para a próxima ata 299ª (Ducentésima Nonagésima Nona) Reunião
238ª (Ducentésima Trigésima Oitava) Ordinária, realizada no dia 01.08.2017. 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 - Revista RADIS – Nº
177 – JUNHO/2017; 3.3 - Notificação nº 104.2017.58.1.1- Ministério Público do Estado do
Amazonas - 58ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública –
PRODHSP - Notificando os Conselheiros Estadual de Saúde a comparecerem na data de
24/07/17 na Promotoria de Justiça. 3.4 - REQUERIMENTO da Conselheira Cecília Leite
Motta de Oliveira, solicitando as listas de frequências dos Conselheiros na assembleia
realizada no dia 01 de agosto de 2017, para comprovação junto ao Ministério Público do
Estado do Amazonas, Ministério Público de Contas e Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas; 3.5 - MEMO CIRCULAR Nº 016/2017- DEPLAN - Encaminhando para
conhecimento documentos de Portaria Nº 3.134, Resolução CIT Nº 22, com o objetivo de
subsidiar a elaboração de projetos para aquisição de equipamentos e materiais
permanentes, bem como orientar para a execução de recursos financeiros transferidos do
Ministério da Saúde; 3.6 - OFÍCIO Nº 705/2017 – DEPLAN/GAB-SEMSA, de 13/07/2017,
encaminhando anexo, cópias de documentos de nomeação da Secretária Municipal de
Saúde de Rio Preto da Eva: AILA CARLA DA COSTA BERNARDINO; 3.7 - PROCESSO Nº
022815/2017 – RONALDO ANDRÉ BACRY BRASIL, solicitando cópias de documentos do
CES/AM; ITEM 04 – INFORMES DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Rui Guilherme
Neves de Souza “nesse momento está aberto três minutos para manifestação de cada
conselheiro”. Conselheiro Alberto Jorge Rodrigues da Silva: “A questão pra mim é
simples, estamos encerrando um processo eleitoral com a eleição de forma democrática e
algo constatado, algo percebido claramente foi a falta de debate, a falta de proposta no
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âmbito da saúde mental, é uma constatação que faço aqui e que é bastante preocupante. É
incrível que os anos se passam e a politica se move com as mesmas peças do tabuleiro, as
mesmíssimas peças do tabuleiro, e mais uma vez, um grave problema para a sociedade que
é a saúde mental, foi deixada simplesmente de lado, é como se praticamente esse problema
inexistisse, é incrível que os candidatos não tenham, isso é fato confirmado, dialogado com
as representações legais, como o Conselho Regional de Psicologia, Associação de
Psiquiatria, Fórum de Saúde Mental, qualquer tipo de proposta neste sentido, isso acende
mais uma vez a luz emergencial do que se está fazendo em termos de saúde mental.
Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil: “Senhor Presidente, eu gostaria que fosse feito
um registro de pontos que já foram discutidos aqui e até o momento não tiveram
encaminhamentos, documentos que dei entrada na Secretária Executiva há mais de 5
meses, pedindo a questão da auditoria do TFD, a instalação urgente do grupo condutor do
TFD, e inclusive na reunião passada escreve-se aqui na plenária o teor do meu documento
para que não passe nenhuma dúvida do que de fato eu estava pedindo no meu documento,
é uma apresentação do Tratamento Fora de Domicilio-TFD aqui na plenária do CES e
apresentação do manual do TFD, que até o momento não chegou aqui e a gestora do TFD
resolveu botar alguém em cima desse manual e está prejudicando os encaminhamentos
para as pessoas que estão em tratamentos fora de domicílios. Por outro lado, novamente,
novo fato de ter se publicado o aumento do TFD, contendo as deliberações dessa plenária.
Outra questão é a rede de cuidados da saúde de pessoas com deficiência, pedir seu
Presidente, que se encaminhe através da diretoria do conselho um documento pedindo
apresentação da rede de cuidados da saúde da pessoa com deficiência da SUSAM, isso é
indispensável para que seja criado o Plano Estadual de Saúde da Pessoa com Deficiência,
que até o momento nós não temos, o município de Manaus desde 2009 aprovou o seu Plano
Municipal de Saúde da Pessoa com Deficiência e até hoje nós não temos o Plano Estadual,
então eu solicito que a diretoria encaminhe a gestão o pedido de apresentação da rede de
cuidados e pra falar sobre o plano estadual de saúde da pessoa com deficiência. 1º
Secretário Rui Guilherme Neves de Souza: Só passando ao nobre colega Ronaldo, já fiz
as anotações aqui para entrar em contato pra ver a questão do plano emergencial, vamos
fazer um documento, e nós já entramos em contato com a doutora Nazaré Kramer, que vai
fazer essa exposição que é o do grupo condutor do TFD, tá Ronaldo? Conselheiro Gilson
Apurinã Peixoto da Silva: “Bom dia a todos, bom dia seu presidente, as senhoras
secretárias. Seu presidente, eu vou colocar aqui o meu questionamento novamente porque
fiz de imediato quando tomei conhecimento em relação ao Hospital 28 de Agosto, que de
acordo com matéria jornalística publicadas nas redes sociais, vem pedindo o acesso dos
acompanhantes dos pacientes em atendimento naquela unidade, eu solicitei que buscassem
informações para saber o que de fato ali escrito era verdade, no entanto não obtive
nenhuma resposta e é lamentável vê que o Hospital 28 de Agosto tenha tomado essa
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providencias.ITEM 05 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA
PLENÁRIA: 5.1 - 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. A apresentação encontra-se
arquivada na secretaria executiva do CES/AM para consulta dos conselheiros. Conselheiro
Alberto Jorge Rodrigues da Silva: “Eu vou tentar ser sucinto, mas francamente a
sensação que eu tenho depois dessa apresentação, com todo o respeito que tenho por você
Luciana e pela equipe de saúde mental e o Sindicato dos Psicólogos do Estado do
Amazonas, teve a felicidade de indicar para o doutor Pedro Elias na época e ele acatou
juntamente com a sugestão do Fórum de Saúde Mental, mas me dá nojo, eu sinto nojo,
ânsia de vômito, o que eu acabei de assistir aqui e que fique registrado. 63 municípios no
Estado do Amazonas, 21 CAPS, se eu tiver errado na minha contagem por favor me
corrijam, exatamente 21, eu não consigo doutora Graça Alecrim conceber que a Fundação
de Medicina Tropical tendo dentro de sua estrutura o atendimento a pessoas com HIV ou
AIDS, com doenças terríveis, tenha o quadro de psicólogos que tem, os psiquiatras que
tem, é ínfimo doutora, eu já lhe disse varias vezes, quando foi a época do concurso falei isso
pra senhora, falei isso na Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS, venho
batendo insistentemente nessa situação, faz-se no estado do amazonas brincadeira,
palhaçada, entra governo sai governo, saúde mental é brincadeira, brincadeira, fizeram o
que fizeram com o Eduardo Ribeiro tem que desativar tem que isso, tem que aquilo, cadê os
leitos Psiquiátricos ou de saúde mental, os prontos socorros, hospitais gerais e o escambal a
quatro, cadê os leitos infantis, quem tiver a desgraça eu vou repetir o que falei há anos aqui
nesse conselho, quem tiver a desgraça de ter um filho adolescente ou criança precisando de
atendimento em saúde mental, em especial em psiquiatria, vai viver um drama terrível, se
precisar internar vai ser um inferno em vida, e simplesmente o Estado do Amazonas.
Ministério Público Estadual, mais para os organismos internacionais como violação dos
direitos humanos, porque dentro desse arca bolso que se enquadra esse descaso para com
a saúde mental”. Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da Silva: “Bom dia mais uma vez,
queria colocar aqui algumas preocupações que fluíram aqui na minha mente ao vê sua
apresentação doutora, em cima inclusive de algumas colocações suas, mais eu queria
primeiro fazer coro com o Alberto Jorge com relação ao Centro de Tratamento de
Dependentes Químicos, pra começar aquilo ali é uma caixa de pandora, ninguém sabe
como um usuário tem acesso aquele trem lá, não se sabe, porque você pode ir e aí e é até
compreensível mais se você for todos os dias atrás de uma vaga, você pode ir durante um
ano que você não vai conseguir informações claras, você não vai conseguir alguém que diga
‘’olha, você tem que fazer isso e isso para poder pleitear uma vaga’’ e aí fica a impressão, e
não é só a impressão do conselheiro Gilson Apurinã. Conselheiro Judas Tadeu Jerônimo
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de Almeida: “Bom dia mais uma vez, Já foi dito aqui que houve avanço na saúde mental
nesses últimos tempos aí, mas foi citado a Atenção Primária como um dos gargalos da
saúde mental, eu represento aqui o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde e a
Atenção Primária é basicamente de responsabilidade dos municípios, até por quem eu
represento aqui. Eu gostaria de pedir para a coordenação de saúde mental que eu não vi
aqui na apresentação que mandasse para nós o mapa da rede de atenção psicossocial, com
seus pontos de atenção e o seu fluxo de encaminhamento para esses pacientes.
Conselheiro Isaac Gomes Benayon: “Bom dia a todos, mesa, conselheiros, convidados,
alunos, que é muito maçante a reunião do CES/AM, naturalmente nós precisamos muito
ainda avançar no ponto de vista de uma discussão muito mais apurada, mas eu gostaria de
perguntar da apresentadora se ainda existe hospício? vi a senhora falando ali, como é que
funciona? a outra coisa é qual o recurso do governo do Estado e do governo federal lá na
coordenação e a política de atenção da saúde mental do nosso Estado?” obrigada a todos”.
5.2 Apresentação, discussão e DELIBERAÇÃO do Processo nº 001616/ 2017 –
FAMETRO, que trata do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina.
Apresentação: Dra. Maria das Graças Costa Alecrim. Apresentação do Parecer dos
Conselheiros: Cecilia Leite Motta de Oliveira, Ronaldo André Bacry Brasil e Cleidinir
Francisca do Socorro. Dra. Maria das Graças Costa Alecrim: “ bom dia a todos que aqui
estão, quero cumprimentar também a Mesa Diretora, nós vamos apresentar rapidamente
aqui o Curso de medicina da FAMETRO este curso já estava composto já há alguns anos e
atualmente foi feito a avaliação pelo MEC, vocês sabem que o MEC manda avaliadores par
avaliarem o curso, a instituição e todos os laboratórios que lá estão, então na avaliação do
MEC o conceito foi cinco aonde é o maior conceito com duas professoras experientes e
expectes em fazerem avalição em curso de medicina”. A apresentação encontra-se
arquivada na secretaria executiva do CES/AM para consulta dos conselheiros. Conselheiro
Ronaldo André Bacry Brasil: “Bom dia a todos. A minha participação aqui na mesa se dá
para explicar a dinâmica desse processo de tomada de decisão da comissão especial, a
comissão CTPOFIN, como é de conhecimento de muitos este Conselho está passando por
uma transição interna por conta de corrupção dentro do próprio conselho e nós todos
estamos envolvidos no sentido de reestruturar esse conselho e dar nova vida a este
conselho a partir principalmente do ponto de vista ético, e nesse sentido, com a saída de
alguns conselheiros, nós reativamos a comissão que é responsável pra avaliar as questões
de planejamento, orçamento, finanças e politicas do CES e na reunião passada nós tivemos
eleição para coordenador e eu tive a felicidade de ser indicado, e ser escolhido como
coordenador da CTPOFIN, e a única promessa que eu fiz foi que os processos irão ser
transparentes e democráticos, eu não posso prometer nada além disso, porque não
depende tudo de mim, mas essa comissão composta por mim, Cecilia, Apurinã, e com a
chegada da Cleidinir, nós acreditamos que nós faremos um trabalho sério, desde a
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avaliação dos convênios, contratos, planos, pareceres, tudo será de forma criteriosa e dando
isso para conhecimento de toda população do nosso Estado, inclusive com a proposta de
colocar toda as informações em uma plataforma social onde todas as pessoas e cidadãos
podem acessar e intervirem naquele plano especificadamente. Conselheiro Rui Guilherme
Neves de Souza: “A relatoria tá se comprometendo objetivar uma vez que já foi enviado no
dia 23/08 a todos os nobres colegas conselheiros o parecer da comissão da CTPOFIN”.
Conselheira Cecília Leite Motta de Oliveira: “Parecer da relatoria do Conselho Estadual de
Saúde do Amazonas referente ao processo nº 001616/2017 - FAMETRO nós tivemos a
visita in loco 24/04, 16/05, 30/05 e 4/08/2017, bem a FAMETRO ela simplesmente
apresentou todos os requisitos legais, como todos aqui já receberam o documento,
avaliaram e nós vamos pular por essas avaliações por que já é de conhecimento de todos
para simplificar o trabalho e vamos dá a nota final que foi avaliado em 9(nove) e nós tivemos
essa contra razão da FAMETRO posterior que eles estão apresentando a contra razão em
cima de alguns indicadores, alguns foram atendidos e outros permaneceram com a mesma
nota a FAMETRO tinha apresentado a contra razão do indicador 1.1, 2 não foi acatado pela
nossa avaliação mantivemos o peso 3(três) a relação do MEC são no máximo 4(quatro)
alunos por paciente ambulatorial para poder ser encaixado com a nota 3(três), se fosse
3(três) alunos ficaria com a nota 4(quatro), se fosse dois alunos ficaria com a nota 5(cinco),
os itens 1,2.4, 1,2.5 foram atendidas as contra razões passaram para a nota 5(cinco) nós
reavaliamos novamente, o corpo docente no item 2.1.3 foi atendido também a contra razão
de 3(três) nós passamos para 4(quatro) considerando que dos nove membros do núcleo
estruturante seis são médicos e três não possui a graduação em medicina, o item 2.3.3 não
foi acatada a contra razão da FAMETRO mantivemos o peso 3(três) pelo motivo do núcleo
de apoio pedagógico ter sido instalado pela portaria nº 101/2017 no dia 3 de julho e
considerando que na avaliação ele deveria está adequado ao funcionamento e
simplesmente eles não possuem três anos de experiência então permaneceu a nota 3(três),
quanto a infra estrutura o item 3.3 não foi acatada a contra razão da FAMETRO mantivemos
o peso 4(quatro) pelo motivo de um terminal ser utilizado para a faixa de 11(onze) a
20(vinte) alunos, receberia cinco se fosse para até 10(dez) alunos o terminal de informática,
o item 3.3.3 não foi acatada a contra razão da FAMETRO mantivemos o peso 3(três) por
considerar que o Biotério ainda não foi construído, existe sim a planta e mesmo assim ele foi
classificado como adequado se estivesse funcionando plenamente teria o peso 4(quatro) ou
de maneira excelente o peso 5(cinco), o item 3.3.6 foi acatada a contra razão da FAMETRO
passando de 3(três) para 5(cinco), o item 3.3.7 não foi acatada a contra razão da FAMETRO
mantivemos o peso 4(quatro) por considerar que o Comitê de Ética e Pesquisa pertence a
instituição parceira se fosse pertencente a IES receberia o peso 5(cinco). Após analisar
detalhadamente o PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MEDICINA da FAMETRO , observou-se que este Projeto foi bem elaborado, obedecendo os
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critérios didáticos-pedagógicos, Corpo Docente bem detalhado e as Instalações Físicas
novas e bem equipadas . A FAMETRO demonstrou a sua grande responsabilidade em
querer implantar o Curso de Medicina na Região Norte, visando o aumento dos Profissionais
de Medicina e com isto, a melhoria da qualidade de atendimento e serviços prestados para a
População no Estado do Amazonas, portanto, esta comissão ela SUGERE A ANUÊNCIA
DO PLENO do Conselho Estadual de Saúde, pela sua APROVAÇÃO. Obrigada”.
Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza: “obrigado conselheira Cecília, agora nós
vamos abrir para o debate, inscrições aberta aos conselheiros”. Conselheira Heliana Feijó:
“Nós lemos a apresentação que foi mandada e tudo isso que foi lido aí e detalhado nas
tabelas e nos quadros e as notas, e aí eu tenho uma pergunta: por que esse projeto que já
recebeu nota 5 do MEC veio para esse Conselho? A segunda é, o parecer da relatoria disse
que sugere que esse conselho aprove porque vai oportunizar o aumento de profissionais
médicos e com isso vai melhorar a qualidade do atendimento a saúde da população.
Olhando o que foi apresentado, o contexto onde se justifica a ação desse curso que segue a
lei do “mais médicos”, não tem nenhuma ilegalidade, eles estão apenas cumprindo a politica
de saúde do país que é mais médicos para o Brasil, só que no imaginário popular mais
médico é cubano no interior, não, é aumento de vagas e construção de cursos, inclusive a
UFAM que eu represento aqui, criou um curso com 24 vagas em Coari porque a justificativa
é sempre a mesma, há 52 anos atrás foi criada a Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Amazonas, pelo saudoso e competente governador da revolução Arthur César
Ferreira Reis porque ele preocupou-se com o vazio de médicos, dentistas e Farmacêuticos
Bioquímicos no interior e em 1965, eu que tenho 62 anos, tinha 10, foi criado o curso de
medicina do qual eu sou egressa com muito orgulho, me ufano de ser UFAM, mas os
médicos continuam a não ir pro interior, há 16 anos atrás o governador Amazonino Mendes
criou a UEA com a mesma justificativa que o Arthur César Ferreira Reis em 1965, que era
melhorar a saúde da população do interior, logo em seguida foi criada a universidade, o
curso de medicina na Nilton Lins, esse aí não passou aqui no Conselho porque ainda não
tinha legislação especifica de aprovação mas o objetivo não estava claro que era pro interior,
mas era mais médicos para o Amazonas, e aí na própria apresentação da FAMETRO eu
tenho 47 médicos no CRM cadastrado, 47 médicos no interior e 4.017 em Manaus, em 52
anos, são 40 anos que colocam médicos no mercado, a UFAM colocou 4.000 médicos no
mercado desde a primeira turma que formou em 1971, a UEA colocou 1.053 médicos no
mercado de trabalho desde 2007/2, então somando, eu não sei quantos saíram da Nilton
Lins mas somando só os da UEA e os da UFAM, de 2007 a 2017, 10 anos, nós colocamos
aqui só as duas 2.153 médicos, e apenas 4.000 estão registrados em Manaus, e 47 no
interior, então a minha preocupação é essa, e aí eu vi no parecer , eu vou extrapolar pode
cortar minha palavra, mas eu acho importante dizer que a UFAM tem um internato rural há
27 anos, temos 9 municípios que a gente atua, a UEA também, os nossos alunos passavam
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100 dias, passaram noventa, agora passam 60 no interior, a UEA passa 45, a Nilton Lins eu
não sei e a FAMETRO 15 dias, na região metropolitana de Manaus, então eu penso que nós
vamos sim ter mais médicos, mais médicos em Manaus e na região metropolitana, porque
agora uma turma formou em junho na UFAM, eles formaram 42 médicos, desse aí 15 de
uma turma só estão em Itacoatiara, eles vão para Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Rio
Preto, Figueiredo, mas eu não consigo leva-los para Envira, Ipixuna, Guajará, Jutaí,
Itamarati, Pauini, os terminados em ‘’í’’, que são os altos rios, Solimões, Juruá e Japurá,
sabe por que? Porque o médico não vai? Por que ele não fez voto de doido, de pobre, seja
lá o que for, porque interna o cara que quiser ir para o interior fazer pajelança, o curso é de
medicina a gente tem aparelhos que vocês viram ali, ensina pra gente ser médicos e não
fazer pajelança, não ensinam isso, mas eu quero fazer um curso de pajelança, que é a única
maneira de colocar atenção a saúde nos municípios, nos altos rios desse Estado. Eu vou
concluir só porque estão me tirando a palavra, mas eu já parei conselheiro, eu concluo que é
mais o curso para colocar médicos em Manaus na região metropolitana”. Conselheiro
Alberto Jorge Rodrigues da Silva: “ Eu atentei ainda a pouco para questão da eximidade
do tempo para nós discutirmos o assunto tão complexo, então vejo o seguinte, a instituição
tem pressa de aprovar? Tem! Mais os fazeres tem que se apreciar por favor, eu acredito que
esse conselho tenha sim tempo mais que suficiente para os questionamentos, não é por que
a universidade A, B ou C foi aprovado em 1965, 1940 ou em 1980 sem discussão, que o
cenário hoje vá ter que ser o mesmo do passado, não importa que o MEC já tenha
aprovado, nós temos uma responsabilidade, nós temos um trabalho de moralização desse
conselho, o trabalho foi excelente tá muito bom, mas eu coloco ainda essa situação, que se
chame uma extraordinária pra se discutir esse assunto mas que nós não saiamos dessa
discussão com a brecha de termos votado porque se votou as pressas, não se discutiu e
tudo mais, essa é a minha questão de ordem”. Conselheiro Rui Guilherme Neves de
Souza: “O conselheiro Alberto Jorge colocou aqui uma questão de ordem, na questão de se
puxar uma extraordinária para esse debate. Eu colocaria o seguinte, como nós estamos aí
muito atrasados com algumas questões dentro desse colegiado conselheiro Alberto Jorge,
eu até conversei agora com o conselheiro Ronaldo André, vamos esgotar essas discussões
agora, vamos passar pra 5 ou 6 minutos, eu por mim eu fico aqui até o horário que os
nobres colegas quiserem, mais vamos esgotar essa matéria certo! para que a gente não
seja tanto improdutivo, eu jus faço das palavras do Alberto Jorge , que a gente continue com
o debate, abra mais espaço, doutora Graça tem pressa? Doutora Heliana Feijó quer mais
três minutos? a doutora já concluiu as palavras dela, nós entendemos bem a magnitude do
que ela colocou pra nós, o próximo terá 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, não sei”.
Conselheiro Ronaldo André Bacry Brasil: “em resposta a pergunta da Conselheira Heliana
Feijó que foi sobre porque veio ao CES essa avaliação se já foi nota 5 no MEC, muito bem,
como no regimento interno do conselho, Artigo 3º, inciso 6º- finalidades e competências
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“Deliberar sobre a necessidade social de novos cursos de nível superior, graduação e pós
graduação médio e profissionalizante na área da saúde e cooperar na melhoria na ação
qualitativa dos trabalhadores de saúde” então o curso veio pra cá em atendimento ao nosso
regimento interno. Enquanto ao professor Darlisom, concordo com o senhor, mas não fui eu
que escolhi a comissão, eu nem era coordenador e isso foi deliberado pela mesa há 5
meses atrás e escolheu como sempre fizeram, em algum momento meu nome surgiu e eu
entrei nesse grupo de 3 pessoas para fazer a avaliação, talvez pelo fato de ter contribuído
no parecer do curso de odontologia, por esse motivo pensaram no meu nome, mas é um
erro que nós vamos corrigir agora com essa nova coordenação porque o senhor está
coberto de razão, isso é ético, então nós temos que chamar os representantes afins para
que eles participem dessas avaliações, com toda certeza, se fosse no momento que eu
estivesse como coordenador , o senhor e a professora Heliana Feijó não teriam ficado de
fora, são as duas respostas, as duas indagações, e dizer que a avaliação também além do
regimento interno, professora, é recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde, nós
fizemos varias ligações e contatos com o CNS, é uma prática prevista em lei e está se
recomendando o cumprimento do regimento interno dos conselhos estaduais”. Conselheiro
Isaac Gomes Benayon: “Bom dia a todos. Eu gostaria de começar também fazendo o
mesmo questionamento que o Professor Darlison fez, eu até telefonei para a secretária
executiva do nosso Conselho e perguntava por quê esta matéria não trouxe para o plenário
para que a gente pudesse por um debate definir a comissão que seria proposta, como foi no
tempo do Pedro Elias, eu não tenho nada contra a comissão muito pelo contrário até fazer
um elogio, que é justamente por essa razão que nós temos que existir, mas o Conselho tem
que ter respeito, como eu sou dos justos e românticos eu acho que essa apresentação da
FAMETRO e o executivo do nosso Estado, que o gestor da saúde tome um pouco de
vergonha na cara e respeito esse conselho, que se traga todas as propostas pra cá e que
passe para esse conselho para que a gente possa ter capacidade de fazer avaliação e dar o
sim ou não, então eu gostaria só de dar uma resposta aqui para a professora Heliana Feijó,
que a Nilton Lins também passou por aqui e eu fui da comissão de aprovação, só que nós
perdemos na época aqui no voto do conselho e o finado Lins disse assim “eu vou trazer o
curso de medicina trazido lá por Brasília e como esse é um país de brincadeira ele trouxe”
sem aprovação do conselho mas já estava na lei, mas eu queria dizer o seguinte, quero dar
a minha declaração de voto porque tenho que tomar um medicamento e o meu voto é com
louvor na aprovação e parabéns para a comissão e parabéns para a FAMETRO que trouxe
aqui uma exposição muito bela, que nos dá a grandeza de pensar ainda que nós
merecemos isso, respeito! Muito obrigado”. Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza:
“Eu queria aqui mais uma vez parabenizar a doutora Graça, e também a doutora Heliana
Feijó. Doutora Graça por ter nos colocado, feito a sua apresentação de uma forma que tirou
algumas duvidas e as duvidas que ficaram os nobres colegas conselheiros que já me
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antecederam procuraram de alguma forma provocar um debate e ao mesmo tempo mostrar
os prós, contras, são apenas pequenos detalhes que a gente busca corrigir, eu costumo
dizer que não existe nem pró nem contra e eu queria só ressaltar uma coisa, na época do
curso de enfermagem da Nilton Lins, nós fizemos vários questionamentos naquela época,
salvo engano o secretário naquele período era o Doutor Wilson Alecrim, e aí houve vários
questionamentos onde eu coloquei o seguinte que quando se cria um curso a gente está
abrindo mais vagas para profissionais, a gente está buscando que o mercado fique mais
competitivo, eu falo dessa forma por ser da iniciativa privada, mas o público não tem muito
diferencial e eu fui até as vezes criticado quando fui favorável ao curso de enfermagem da
Nilton Lins, e hoje vocês veem aqui esses acadêmicos que aqui estão presentes mostrando
o quanto a necessidade de ter cursos em várias universidades, sejam ela no setor público
quanto no setor privado, certo? É a contribuição que nos dá essa abertura de mais cursos e
gera emprego por mais que a gente não tenha essa visão, gera emprego sim, gera emprego
para professores profissionais e acadêmicos nesse curso e nos dá essa possibilidade de
termos mais profissionais no nosso Estado. Universidade, ela nos dá aí um leque de
profissionais, universidade federal, estadual e as universidades particulares também
contribuem muito nesse sentido, e é isso que nós queremos, eu falo assim na minha
linguagem de sindicalista que sou, o sindicalista que quer que gere emprego, gere renda,
que forme profissionais, criem mais profissionais, porque nós estamos em um mundo
globalizado e quanto mais a gente cria profissionais mais a gente faz esse mercado ficar
competitivo em qualidade principalmente, teremos mais qualidade nos profissionais, porque
nós ainda somos carente, se a gente for analisar, nós todos aqui como conselheiros, como
vocês alunos de enfermagem, nós temos certeza que nós precisamos de mais médicos pra
nossa cidade, que não atende a necessidade que nós temos no mercado como nos
hospitais públicos e nos hospitais privados, é essa uma reflexão que eu deixo. Eu lembro
que uma vez eu fui fazer um curso de capacitação em controle social em Manicoré, eu e a
Doutora Heliana Feijó, e na época o doutor Elvis, o diretor, o secretário lá, e aí ele disse, nós
precisamos de mais médicos aqui nesse município, e aí naquela época nós tínhamos menos
cursos de medicina e até hoje o município ainda precisa de mais médicos, como a doutora
falou, não é o ‘’mais médico’’ que a gente se refere é mais médicos nosso para a população,
para atender a demanda da população amazonense, do Estado do Amazonas, nos
municípios principalmente, não é mais médicos que vem de fronteira não, quero deixar bem
claro, então que a gente reflita e que a gente possa ter entendimento nessa questão do
curso de Medicina da FAMETRO. ITEM 06 – O QUE HOUVER: Duração individual de 03
minutos, seguindo em ordem de inscrição. Conselheiro Darlison Souza Ferreira: “Eu
preciso registrar duas questões na ata da reunião, a primeira é que nós estamos passando
por uma dificuldade, a Escola Superior de Ciências da Saúde tem recebido e-mail do
Instituto de Estudo de Medicina Estudos e Desenvolvimento-IMED a OSS que administra o
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Delphina Aziz pedindo um convênio com a UEA para autorizar a entrada dos nossos alunos
naquele cenário que não é do IMED ele é da Secretaria de Estado da Saúde com quem nós
já temos um convênio para utilizar de todo a rede do SUS, eu quero que seja registrado em
ata que eu mandar um ofício para a Mesa Diretora e vou procurar o Ministério Público com
relação a isso, isso é um absurdo, quer dizer se o Neo Liberalismo avançar e a saúde for
terceirizada cada Unidade de Saúde terá um dono? Olha que absurdo! Não estão deixando
os alunos da Universidade do Estado utilizarem o Delphina Aziz, eu preciso denunciar isso
nessa reunião que isso é um fato gravíssimo do ponto de vista da gestão pública. Outra
questão é pedir da Mesa Diretora que seja disparado um momento para discussão da
Politica Nacional da Atenção Básica nós estamos nos privando dessa discussão e a
academia tem fomentado essa discussão. ITEM 07 – ANIVERSARIANTES DO MÊS:
ANIVERSARIANTE DO MÊS: Raquel Macedo dos Santos, 19. O conselheiro e 1º
Secretário Rui Guilherme Neves de Souza parabenizou os aniversariantes do mês,
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 13h e 20min. Conselheiros Titulares
presentes: Heliana Nunes Feijó Leite, Cecilia 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, Judas Tadeu Jerônimo
de Almeida, Darlison Souza Ferreira, 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 Ana Selma Rodrigues Pinheiro. 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, 29 de agosto de 2017.
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