1

RESUMO EXECUTIVO
240ª REUNIÃO
189ª ORDINÁRIA
Data: 18/12/2012
Hora do Início: 09h 00min
Abertura: Wilson Duarte Alecrim
Local: Buffet Morada do Sol, Rua EG nº 08 Conjunto Morada do Sol – AleixoManaus-AM.

ITEM I – Apreciação e aprovação da ATA 239ª Reunião (188ª
Ordinária) realizada no dia 26/11/2012. Aprovada na forma apresentada, por
consenso do colegiado.
ITEM II – Comunicações. O membro Ildnav Mangueira Trajano
cumprimenta a todos e comunica que essa é a última reunião como presidente do
COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas) e agradece
a compreensão de todos. Desejou sorte ao próximo presidente, à próxima diretoria
vindoura, que eles possam alavancar cada vez mais o COSEMS (Conselho de
Secretários Municipais de Saúde do Amazonas) e contribuir com a melhoria da
saúde no estado do Amazonas. O membro Januário Carneiro Neto informa que,
como representante do COSEMS, estiveram participando nos dias 03 a 07 de
dezembro do Seminário Nacional dos Núcleos Estaduais de Apoio ao SIOPS
(Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde), em Brasília, onde
foram elucidadas as novas diretrizes relativas ao SIOPS onde as duas principais
modificações são: obrigatoriedade bimestral do envio, trinta dias após o término do
bimestre, e a certificação digital. Chama a atenção para que todos os novos
gestores e os que vão permanecer possam se cadastrar, para tirarem o quanto
antes a certificação digital, o Ministério da Saúde vai custear quatro certificações
digitais. Informa que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) aplicou uma multa aos
61 municípios pela falta do envio do RREO (Relatório Resumido da Execução
Orçamentária) e do RGF (Relatório de Gestão Fiscal) do ano de 2011. A membro
Nara Maria Reis Kóide cumprimenta a todos e comunica que, representando o
COSEMS, estiveram, nos dias 03 e 04, em Brasília, participando do Seminário de
Direito Sanitário; foi um espaço muito produtivo onde a discussão se deu em torno
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das grandes dificuldades que a gestões municipais enfrentam em relação a garantia
e ao direito à saúde e a dificuldade do financiamento. Comunica que irão inaugurar
no dia 20/12/2012 em Itacoatiara o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que é
uma grande necessidade, não só de Itacoatiara, mas principalmente, da região do
Médio Amazonas, e graças a Deus vamos encerrar o mandato entregando o CAPS
de Itacoatiara e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Rio Arari e outra no Iporá
que são com recursos federais também.
ITEM III – Proposta de Calendário de Reunião da CIB/AM para
2013. O Coordenador da CIB/AM Wilson Duarte Alecrim apresenta a proposta que
vem da Secretaria Executiva, que mantém as tradicionais reuniões sempre na última
segunda-feira de cada mês, com exceção do mês de junho, obviamente, por causa
do festival de Parintins e das festas juninas, que fica no dia 17/06; e no mês de
dezembro por causa dessa reunião conjunta da confraternização que vai para o dia
18/12. Nos demais meses as reuniões estão mantidas nas segundas-feiras à tarde.
O Coordenador da CIB/AM Wilson Duarte Alecrim - Não havendo manifestações, a
mesa considera o calendário consensuado.
ITEM IV – Processo nº 35218/2012 - Dispõe sobre Nota Técnica
referente ao remanejamento de equipamentos de Leitos de UCI/UTI do
Ministério

da

Considerando

Saúde.
a

Relator:

solicitação

da

Bernardino
Secretaria

Claudio

Executiva

de

Adjunta

Albuquerque.
de

Atenção

Especializada do Interior, de aprovação por parte da CIB/AM em relação à
transferência de equipamentos de alto custo para o enfrentamento da pandemia da
influenza A H1N1 doados pelo Ministério da Saúde e não utilizados no interior para
as unidades hospitalares em Manaus. Considerando que o atendimento de
pacientes graves está referenciado para as unidades hospitalares de Manaus.
Considerando que a maioria absoluta dos casos de Influenza A H1N1 encontra-se
em Manaus. Conclusão: Sugiro a aprovação da transferência dos equipamentos:
Respirador Pulmonar, modelo SERVO-S - Carauari e Monitor Multiparâmetro
Invasivo e Ventilador Pulmonar – Itacoatiara, doados pelo Ministério da Saúde e não
utilizados naqueles municípios para as unidades hospitalares em Manaus, Pronto
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Socorro e Hospital João Lúcio e Maternidade Ana Braga. Assim sendo, manifesto
parecer favorável à proposta apresentada. É o parecer. O Coordenador da CIB/AM
Wilson Duarte Alecrim – a mesa considera aprovado o parecer do relator e
consensuada a transferência.
ITEM V – Processo nº 35833/2012 – Dispõe sobre nova tabela de
contribuição dos Municípios do Amazonas – Relatora: Geilane Evangelista de
Oliveira.

Leia-se: de

contribuição

dos Municípios do

Amazonas para

o

COSEMS/AM. Trata-se de solicitação para o reajuste da tabela de contribuição dos
municípios do Amazonas ao COSEMS, tendo em vista, a alteração da tabela de
contribuição institucional do CONASEMS aprovada na Assembleia Geral, em junho,
em Maceió. Tendo em vista, ainda, que com a alteração na tabela COSEMS podese melhorar o funcionamento desse colegiado visando implementar ações de apoio
técnico aos secretários municipais de saúde, assim como, apoiar o processo de
implantação das Comissões Intergestores Regionais (CIR’s) e adesão ao Contrato
Organizativo de Ação Pública em Saúde (COAP), sou de parecer favorável a
aprovação do pleito. É o parecer, salvo melhor juízo. O Coordenador da CIB/AM
Wilson Duarte Alecrim - Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM VI – Extra- pauta I – Processo nº 32863/2012 – Proposta de
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no município de Manicoré/AM.
Apresentação: Antônio Evandro Melo de Oliveira. Considerando a Portaria do
Ministério da Saúde nº 1570 de 29 de julho de 2004 que estabelece critérios, normas
e requisitos para implantação, habilitação dos Centros de Especialidades
Odontológicas e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária. Considerando a
Resolução nº 05/2012 de 31 de outubro do Conselho Municipal de Saúde de
Manicoré que dispõe sobre o projeto para implantação do Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) e do Laboratório de Prótese Dentária do município.
Considerando a Nota Técnica do Departamento de atenção Básica (DAB) do
Ministério da Saúde que dispõe sobre cadastro e repasse de recursos para o
Laboratório Regional de Prótese Dentária. Considerando o parecer favorável do
Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas (DABE/AM). Somos de
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parecer favorável pela aprovação do referido processo. O Coordenador da CIB/AM
Wilson Duarte Alecrim – Aprovado por consenso do colegiado.
Estiveram presentes os membros: o Coordenador da CIB/AM Wilson
Duarte Alecrim, José Duarte dos Santos Filho, Ildnav Mangueira Trajano, José
Rodrigues, Geilane Evangelista de Oliveira, Antônio Evandro de Melo, Wagner
William de Sousa, Aída Maria Meninéa Yunes, Antônio Daniel S. de Almeida, Luiz
Fernando Gaynett, Andrely de Cordova, Bernardino Cláudio de Albuquerque, Denise
Machado dos Santos, Nara Maria Reis Kóide, Januário Carneiro Neto e Maria
Adriana Moreira.
O presente Resumo Executivo foi elaborado e digitado pelo Estagiário
Marx Gomes de Amorim e revisado pela Secretária Executiva da CIB/AM.

Manaus, 18 de dezembro de 2012.
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