1

RESUMO EXECUTIVO
225ª REUNIÃO
175ª ORDINÁRIA
Data: 29/08/2011
Hora do Início: 14h 10min
Abertura: Wilson Duarte Alecrim
Local: Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, localizado na sede da SUSAM

ITEM I – Apreciação e Aprovação da ATA 224ª (174ª Ordinária) realizada no
dia 25/07/2011. A Ata foi aprovada na forma apresentada por consenso do colegiado.
ITEM II – Comunicações: O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira
comunica a todos que esteve em Brasília participando de uma reunião convocada pelo
Ministro da Saúde, juntamente com os gestores da Amazônia Legal e Mato Grosso do
Sul, relacionado ao atendimento a população ribeirinha.
O membro Bernardino Claudio de Albuquerque comunica aos membros
da CIB e solicita a representação do COSEMS no que diz respeito ao cadastramento
de alguns municípios na área de Vigilância Sanitária, o qual compõem o teto de
Vigilância em Saúde, com um prazo a ser cumprido até o dia 30 de agosto de 2011.
O vice-presidente Ildnav Mangueira Trajano informa que com relação
ao Plano Municipal de Saúde em Vigência 2010/2013, apenas 26 municípios
entregaram, 01 município encontra-se em análise e 35 encontram-se sem informação
alguma. Com relação ao Relatório Anual de Gestão, 31 municípios estão aprovados, 02
encontra-se em análise e 29 sem nenhuma informação.
O membro Januário Carneiro Neto comunica que durante o debate da
FVS, como representante do COSEMS deixou em aberto para que fosse tiradas
dúvidas em relação ao cadastramento da Vigilância Sanitária, onde alguns tiveram o
pensamento que o COSEMS estaria realizando o cadastro e informa que o COSEMS
apenas presta assessoramento técnico.
O presidente Dr. Wilson Duarte de Alecrim justifica a ausência do
membro José Rodrigues e seu suplente, e por parte da SEMSA/Manaus, que os
mesmos estão impossibilitados de comparecer a reunião em razão de estarem
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envolvidos no Programa de Combate a Desnutrição Infantil - Leite do meu filho. O outro
comunicado é que na ultima reunião da Tripartite, que aconteceu em Brasília no dia
25/08 onde a Presidenta Dilma sancionou uma lei que regulamenta de uma vez por
todas, o papel das CITs e das CIBs, ou seja, por tabela a dos Conselhos dos
Secretários Estaduais e Municipais, o que parecia funcionar um pouco a margem da
legalidade.
A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes comunica que, na reunião
da CIT, foi citado o desenho adequado da nossa regionalização o qual foi acordado em
Reunião da CIB e que oficialmente está atualizado com novo desenho para subsidiar
todos os trabalhos técnicos, documento encontra-se na CIB ou no próprio DEPLAN,
caso alguém queira ter maiores informações.
ITEM III - Processo nº 17005/2011 – Plano de Recursos Adicional SIS
Fronteira do Município de São Gabriel da Cachoeira. O Relator Bernardino
Cláudio de Albuquerque manifesta parecer favorável à Proposta apresentada.
Considerando que o Município de São Gabriel da Cachoeira apresenta Plano de
aplicação dos recursos adicionais de acordo com o Diagnóstico de Saúde do município,
e nos parâmetros da referida Portaria, e apresenta Parecer Técnico favorável a
aprovação do mesmo. Aprovado por consenso do colegiado
ITEM IV – Processo nº 18950/2011 – Plano de Ação em Vigilância
Sanitária do Município de Manicoré. O relator Bernardino Cláudio de Albuquerque
manifesta parecer favorável em relação à anuência desse colegiado, quanto à
aprovação, do presente Processo, na forma do solicitado pela Secretaria Municipal de
Saúde de Manicoré/AM, considerando que o Plano de Ação em Vigilância
Sanitária/2011 se encontra bem estruturado, com os objetivos e metas bem definidas,
com um elenco de ações estruturantes da Vigilância Sanitária, com o objetivo de
fortalecer a Gestão no nível municipal, definindo ações e estratégias para o
gerenciamento de risco sanitário no âmbito do município. Aprovado por consenso do
colegiado.
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ITEM V - Processo nº 15705/2011 - Proposta de aquisição de Veículos
para a Fundação HEMOAM. O relator Bernardino Cláudio de Albuquerque
manifesta parecer favorável em relação à anuência desse colegiado, quanto à
aprovação, do presente Processo, na forma do solicitado pelo HEMOAM, considerando
que se na conformidade do que consta da Análise e Parecer Técnico, por parte da
Gerência de Projetos e Estudos Técnicos do DEPLAN/SUSAM, fl. 04, a Proposta
objetiva acessar recurso financeiro destinado ao HEMOAM, em decorrência de
Emenda Parlamentar, no montante de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), E
ressalva o manifesto da Coordenação Estadual de Média e Alta Complexidade /
SUSAM, a proposta apresentada representa avanços significativos por parte da direção
do HEMOAM, no sentido de ofertar melhoria na qualidade e logística de translação do
paciente e ainda, de insumos e material entre as diversas unidades transfusionais e
Unidades de Coleta e Transfusão.
ITEM VI - Processo nº 18157/2011 – Cadastro das Propostas Fundo a
Fundo no site do Fundo Nacional de Saúde/MS para os municípios do Estado do
Amazonas. O relator Antônio Evandro Melo de Oliveira de parecer favorável a
aprovação do processo considerando a resolução CIB/AM Ad referendum nº 074/2011
de 28 de julho de 2011 que aprova o presente pleito. Aprovado por consenso do
colegiado.
ITEM VII – Processo nº 18670/2011 – Plano Operativo de Saúde para
o Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões – FESTSOL. ITEM VIII –
Processo nº 18965/2011 – Plano Operativo de Saúde para o Festival da Canção –
FECANI no Município de Itacoatiara. A relatora Geilane Evangelista de Oliveira é
de favorável em relação ao pleito. Considerando o Memo. nº 651/2011 de 8/8/20011 da
Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especialista do Interior onde foi solicitado e
aprovado por Ad referendum repasse financeiro para o XVII Festival da Canção de
Itacoatiara – AM – FECANI no valor R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais);
Considerando o Plano de Trabalho apresentado pela Prefeitura Municipal de Itacoatiara
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para o Festival, visando atender às ações de promoção, prevenção e atenção a saúde;
Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM IX – Processo nº 18971/2011 – Projeto de Curso Técnico em
Radiologia para os servidores do Interior. A relatora Radija Mary Costa de Melo
Lopes é favorável a aprovação do pleito, considerando que a realização do curso
técnico em radiologia vem suprir a necessidade de profissionais específicos nessa área
para atuar nos municípios do interior do estado, otimizando e facilitando o acesso da
população aos recursos tecnológicos disponíveis. Aprovado por consenso do
colegiado.
ITEM X - Processo nº 19829/2010 – Adesão a Gestão estratégica
ParticipaSUS/2011 do Município de Autazes. A relatora Radija Mary Costa de Melo
Lopes Sugere que este Colegiado submeta ao fluxo, orientado pela Portaria nº
3332/2010/GM/MS, a apresentação da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
para fins de adesão da Politica e disponibilidade orçamentaria da SGEP e posterior
participação na CIT. Dos Fluxos: A CIB/AM deverá informar a Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa – MS, através de oficio, que o município apresentou diante
do colegiado através do processo nº 19829/2011, que as ações previstas na Portaria nº
3332/2009/GM/MS que dispõe de incentivo para a Qualificação da Gestão do SUS,
estão inseridas na revisão do Plano de Saúde estando em análise pelo Conselho
Municipal de Saúde, conforme informado pelo Gestor Municipal o Sr. Karen Simão e
contempla os 4 componentes da Gestão, Auditoria, Ouvidoria, Monitoramento e
Avaliação e Participação popular e Controle Social.
ITEM XI - Processo nº 18787/2011 – Plano Operativo de Saúde para o
XV Festival de Cirandas no Município de Manacapuru. O relator Ildnav Mangueira
Trajano pelo exposto é favorável em relação ao pleito, considerando o Projeto Básico
para viabilização de apoio logístico e estrutural na área da saúde durante o festival
apresentado pela SEMSA de Manacapuru para atender às urgências e emergências
nos pontos estratégicos do referido festival no município como hospital, cirandódromo,
palcos alternativos, Miriti, dentre outros, para agilizar a remoção de pacientes
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estabilizados para atendimento de alta complexidade em Manaus, assim como ações
de promoção, prevenção e atenção à saúde no referido festival. Aprovado por
consenso do colegiado.
ITEM XII – EXTRA-PAUTA I – Processo nº 20032/2011 – Planos
Estaduais HSH e Feminização da AIDS e Projeto de Promoção Proteção e
Prevenção das DSTs planejadas no PAM/2011. O Dr. Noaldo Oliveira de Lucena
fez a sua apresentação e identificou os pontos com clareza sobre os planos
devidamente estudos e apresentados por sua equipe e solicita a CIB/AM a aprovação.
Aprovado por consenso do colegiado. ITEM XIII - EXTRA-PAUTA II –
Memo. Circ. nº 361/2011 – DEPLAN – Composição do grupo Técnico de
Condução do QualiSUS Rede Alto Solimões e Triângulos. Apresentação: Redija
Mary Costa de Melo Lopes expos que o Estado do Amazonas foi um dos Estados
selecionados para a participação entre os quinze subprojetos onde foram escolhidas
dentre as dez Regiões Metropolitanas, se encaixando em uma tipologia pelo Ministério,
entrando como critério de população indígena, tendo seu direcionamento ao Alto
Solimões, tendo interesse que outra regional fosse contemplada. Em reunião com o
Ministério foi aprovado que ficariam em duas Regionais o Estado do Amazonas
entrando também a Regional do Triângulo. Tendo como composição do grupo, um
coordenador do Estado, dois representantes da Secretaria do Estado, um
representante de cada CIR (Alto Solimões e do Triangulo), foi sugerido um
representante da Vigilância de Saúde, representação de Ensino FIOCRUZ, três
representação dos Distritos Indígenas. Aprovado por consenso do colegiado.
A reunião foi encerrada às quinze horas e trinta minutos. Esteve presente
o presidente Wilson Duarte Alecrim, o vice-presidente Ildnav Mangueira Trajano e
os membros: Bernardino Claudio Albuquerque, Radija Mary Costa de Melo Lopes,
Antônio Evandro Melo de Oliveira, Geilane Evangelista de Oliveira, Maria Adriana
Moreira, Januário Carneiro Neto.
O presente Resumo Executivo foi elaborado e digitado pela Agente
Administrativo Marlene Correia Monteiro. Manaus 29 de agosto de 2011.

Avenida André Araújo, 701
Aleixo
Fone: (92) 3643-6309
Manaus-AM - CEP 69060-000

/MM

COMISSÃO INTERGESTORES
BIPARTITE
SECRETARIA EXECUTIVA

