1

ATA-COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO MÉDIO AMAZONAS - CIR/MAM/AM

(15.12.2014 -11h00min)
Ata da 17ª Reunião (14ª Ordinária) para
apreciação e Pactuações e co-gestão
solidária quanto aos aspectos operacionais e
administrativos entre os gestores municipais
de Saúde da Regional do Médio Amazonas e
o Estado.
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ABERTURA – Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze,
às 11h00min, no Auditório da Câmara Municipal de Itacoatiara: situado na Avenida
Parque, n°1452– Iracy, no município de Itacoatiara, realizou-se a décima sétima
reunião (décima quarta ordinária) da Comissão Intergestores Regional CIR/Regional do Médio Amazonas. A Coordenadora da CIR/MAM/AM, Sissi da
Silva Chaves iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes e deu início a
pauta. ITEM I – Apreciação e Aprovação da Ata da 16a Reunião (13a Ordinária)
realizada no dia 10/11/2014 - A Ata foi consensuada na forma apresentada pelos
membros. ITEM II – Aprovação do Calendário da CIR/MAM/AM para 2015 – Os
membros acordaram que as reuniões da CIR do Médio Amazonas em 2015
acontecerão na 2° quarta-feira de cada mês e serão realizadas nos seguintes
municípios da Regional: Fevereiro – Itacoatiara; Abril – Urucurituba; Junho – São
Sebastião do Uatumã; Agosto – Silves; Outubro – Urucará e Dezembro – Itacoatiara.
Após as devidas alterações o calendário da CIR do Médio Amazonas para o
exercício de 2015 foi consensuado pelos membros. ITEM III – Comunicações –
Iniciando as comunicações a membro Laene Conceição Gadelha informou que foi
através de uma reunião com o Presidente do COSEMS/AM Januário Carneiro da
Cunha Neto juntamente com o Secretário de Estado da Saúde que foi obtido o
consenso dos outros municípios para que fosse solicitado o tomógrafo para o
município de Itacoatiara, que na época estavam retirando do Hospital Francisca
Mendes, sendo através dessa solicitação cedido ao município. Com isso Itacoatiara
custeou toda estrutura necessária para receber o tomógrafo destinado ao Hospital
Regional José Mendes, porém tem um alto custo à montagem do equipamento
conforme um orçamento feito pela empresa SIEMENS e apresentado pelo Diretor do
Hospital Sr. Marcelo da Rocha Benlolo no valor de R$ 66.723,38 (sessenta e seis mil
setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos). Devido a isto a mesma
conversou com o Prefeito do Município Sr. Mamoud Amed Filho que relatou as
dificuldades e os compromissos que o município tem final de ano com: salários,
décimo terceiro, pagamentos de fornecedores e insumos diversos impossibilitando o
custeio da instalação do tomógrafo. Sabemos que o tomógrafo beneficiará todos os
municípios da Regional, sendo instrumento de apoio e diagnóstico, a membro
solicitou o apoio dos Secretários Municipais de Saúde para juntos solicitarem na
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a liberação de recurso para a instalação do
aparelho. Após o membro Januário Carneiro da Cunha Neto informou que os
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municípios tem seu Teto MAC vinculado ao Estado, impossibilitando custear
financeiramente parte da instalação do tomógrafo, sugere então que fosse feito um
documento pelo Colegiado da CIR do Médio Amazonas para o Secretário de Estado
da Saúde Wilson Duarte Alecrim solicitando o custeio da instalação do tomógrafo,
visando organizar o serviço de Média Complexidade da Regional. Em seguida, o
documento foi redigido e corrigido pelos membros e entregue a Coordenadora da
CIR/MAM/AM Sissi da Silva Chaves para as devidas providências. Dando
continuidade às comunicações o membro Januário Carneiro da Cunha Neto
cumprimentou a todos os membros e deu boas-vindas a nova Secretária de Saúde
do Município de Silves Catarina de Souza Barros e espera que a mesma possa
também contribuir para o fortalecimento da Regional. Agradeceu a Secretária
Municipal de Saúde de Itacoatiara Laene Conceição Gadelha e o Diretor do
Hospital Sr. Marcelo da Rocha Benlolo pelo acolhimento dado aos pacientes de seus
municípios e, em nome dos demais informou que todos estarão dispostos a ajudar
Itacoatiara no que for necessário. Agradeceu também a presença da membro
representante do DSEI Sra. Adarcyline Magalhães Rodrigues e toda sua equipe
técnica da saúde indígena em nome do Dr. Antônio Alves de Souza – Secretário
Especial de Saúde Indígena. Após o membro diz estar preocupado, pois há um
decreto o qual diz que o Ministério da Saúde somente deve investir o empenho do
exercício anterior e mais a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) em
saúde, sendo que no Governo Dilma a variação nominal do PIB no próximo ano será
negativa e com isso não haverá nenhum crescimento em investimento de saúde no
Brasil e isso é preocupante, pois interfederativamente o Governo Federal é
responsável por mais de 50% do investimento em saúde e hoje quem está
assumindo isso é a municipalidade. O mesmo diz ainda que estão apenas
aumentando as demandas e que não existem participações de outras Secretarias e
Órgãos Ministeriais para apoiá-los. Citou também que o Ministro da Saúde cortou
todos os recursos para financiamento das salas de estabilizações dos Hospitais. Em
seguida o mesmo agradeceu a todos os Secretários Municipais de Saúde da
Regional que aderiram ao Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ),
ressaltando o esforço que cada gestor teve em melhorar o atendimento, estrutura e
os indicadores da saúde de seu município, pois não interessa se as equipes ficaram
abaixo ou acima da média, o importante é que todos aderiram ao PMAQ e aceitaram
enfrentar o desafio que é melhorar a Atenção Básica. Ressaltou ainda que quando o
município contratualiza o PMAQ automaticamente recebe 20% em cima do valor da
equipe, sendo que as equipes que foram certificadas como as do município de
Itapiranga que, de acordo com a nota, passarão de 20% para 60% do valor, contudo
serão descontados 20% do valor que foi pago mensalmente a estas equipes,
demonstrando sua insatisfação com essas medidas tomadas pelo Ministério da
Saúde contra a municipalidade, pois sua luta é a favor dos municípios. Em seguida o
membro Januário Carneiro da Cunha Neto lembrou a Coordenadora da
CIR/MAM/AM Sissi da Silva Chaves que fosse agilizado o processo para a Oficina
de Atualização da PPI do Médio Amazonas com o Departamento de Planejamento
Estadual (DEPLAN), para que em janeiro/2015 fosse realizada. A Coordenadora
explicou que esteve com a Chefe do DEPLAN/SUSAM Sra. Radija Mary Costa de
Melo Lopes e a mesma informou que está apenas dependendo do diagnóstico
situacional da Regional que foi solicitado na reunião da CIR do Médio Amazonas

Av.: Conselheiro Rui Barbosa,
177 - Centro
Fone: (92) 3521-1970
Itacoatiara-AM - CEP 69100-084

Secretaria Executiva
CIR/MAM

3

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

que ocorreu no dia 14.07.2014. O membro Januário Carneiro da Cunha Neto
informou que o diagnóstico da Regional já está pronto, aguardando somente o
modelo de plataforma com as informações que o DEPLAN realmente necessita, uma
vez que nem todos os municípios da Regional disponibilizam os mesmos serviços. A
Coordenadora informou que levará novamente a demanda ao Departamento de
Planejamento Estadual (DEPLAN). Após o mesmo informou que o COSEMS em
fevereiro estará fazendo o acolhimento dos gestores, portanto qualquer dúvida ou
problema estará disponível um grupo de apoiadores para ajuda-los. Comunicou
também que o Congresso do COSEMS 2015 acontecerá na 2° quinzena de abril e
convida todos os Secretários Municipais de Saúde com seus respectivos
coordenadores da Atenção Primária e diretores das Unidades Hospitalares para
participarem onde terão todas as despesas custeadas. Informou também que a
Saúde Indígena estará integrada efetivamente em todas as discursões e Fóruns no
Congresso. O membro Zaqueu Lopes Coutinho informou que já esta funcionando o
laboratório de análise de água do município de Urucurituba e agradeceu a Secretária
Municipal de Saúde de Itacoatiara Laene Conceição Gadelha pela parceria na
realização dos exames e também por está sempre acolhendo os usuários de seus
municípios. Diz ainda entender as dificuldades do município de Itacoatiara e que
dará todo o apoio no que precisarem. Finalizando o membro parabenizou os
Secretários Municipais de Saúde pelas conquistas realizadas e compartilhadas no
ano de 2014 e espera que em 2015 todos possam se unir cada vez mais para
trabalhar na melhoria do plano de saúde da Regional do Médio Amazonas. A
membro Adarcyline Magalhães Rodrigues cumprimentou a todos e diz que está
imensamente satisfeita com a fala do membro Januário Carneiro da Cunha Neto
em ter efetivamente a participação da saúde indígena em todas as discursões e
fóruns. Diz também que embora a saúde indígena trabalhe com o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) não se pode distanciar e nem ter uma visão
diferenciada, por isso é importante sua participação. Diz ainda que a saúde indígena
só conseguiu caminhar através das parcerias e agradeceu a Secretária Municipal de
Saúde de Itacoatiara Sra. Laene Conceição Gadelha pelo apoio e assistência que
vem oferecendo à população indígena. Finalizando a Coordenadora da
CIR/MAM/AM Sissi da Silva Chaves agradeceu a presença de todos na reunião e
convidou a todos para o almoço de confraternização da CIR do Médio Amazonas.
Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. Esteve presente a
Coordenadora da CIR/MAM/AM Sissi da Silva Chaves, os membros: Laene
Conceição Gadelha, Januário Carneiro da Cunha Neto, Catarina de Souza
Barros, Zaqueu Lopes Coutinho, Ane Kelline de Oliveira Silva, Adarcyline
Magalhães Rodrigues e os membros suplentes: Gladys Maria Delgado da Silva,
Lorena Rolim dos Santos, e Ronilson Pires da Silva. A presente ATA foi
elaborada e digitada pela Secretária Executiva da CIR/MAM/AM Sra. Romana Góes
Freitas e revisada pela Vice-Coordenadora a Sra. Laene Conceição Gadelha que
será arquivada para fins documentais, após ser submetida à apreciação da
CIR/Regional do Médio Amazonas, Auditório da Câmara Municipal de Itacoatiara, 15
de dezembro de 2014.
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