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ABERTURA – Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 1 

nove horas e quarenta minutos, no CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS 2 

VASCO VASQUES, situada na Av. Constantino Nery nº 5001 - Flores, foi realizada a 314ª 3 

(TRICENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) Reunião e 251ª (DUCENTÉSIMA 4 

QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/AM. 5 

ITEM 01- APROVAÇÃO DA PAUTA: Cumprindo o rito regimental, o vice-presidente do 6 

CES/AM Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da Silva cumprimentou os presentes, e 7 

em conformidade com a pauta distribuída no prazo regulamentar aos integrantes deste 8 

Colegiado iniciou a reunião. ITEM 01 – ABERTURA: Não havendo manifestações, 9 

aprovado. ITEM 02 – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: 2.1 - 301ª 10 

(Tricentésima Primeira) Reunião, 240ª (Ducentésima Quadragésima)     Ordinária, 11 

realizada no dia 26 de setembro de 2017 e 302ª (Tricentésima Segunda) Reunião, 12 

242ª, ( Ducentésima Quadragésima Segunda ) Ordinária, realizada no dia 01 de 13 

novembro de 2017. ATA 301ª (Tricentésima Primeira) Reunião, 240ª (Ducentésima 14 

Quadragésima) Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2017. Não havendo 15 

manifestações aprovadas. ITEM 03 – COMUNICAÇÃO: 3.1 - As Comunicações 16 

Recebidas e Expedidas do CES/AM estão na Secretaria Executiva do CES/AM a 17 

disposição dos Conselheiros; 3.2 - Realização da VII Plenária Estadual de Conselhos 18 

de Saúde do Estado do Amazonas, a realizar-se no dia 28/09/2018; Contamos com a 19 

participação de todos os conselheiros, conselheiras e colaboradores. ITEM 04 – 20 

INFORMES DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Alberto Jorge Rodrigues da Silva: 21 

Bom dia senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e demais convidados. 22 

Duas coisas estão me chamando a atenção, recebo aqui pelo WHATSAPP a 23 

comemoração dos funcionários pela saída da diretora do SPA José Lins na Redenção 24 

com fogos de artifícios e tudo mais, e se repetindo a mesma coisa de quando essa 25 

senhora foi exonerada do SPA Danilo Correa, eu acredito que isto aqui é algo que merece 26 

por parte da gestão uma atenção especial, não é possível que uma mesma diretora em 27 

duas unidades diferentes se tenha uma comemoração nesse nível com a saída e a gestão 28 

insista em manter, está certo que numa primeira unidade tudo bem, de repente pode ter 29 

sido desafetos e tudo mais, mas em uma segunda unidade o mesmo tipo de manifestação 30 

tenha uma orquestração muito grande aí contra essa pessoa ou essa pessoa está 31 

fazendo alguma coisa de errado, cabe a este conselho dar uma olhada nessa situação, 32 

verificar o que está acontecendo, se essa profissional está sendo vítima de uma 33 

perseguição de um grupo, cabe a este conselho averiguar e também tomar providencias, 34 

caso seja por uma total falta de habilidade em dirigir uma unidade de saúde também nos 35 

compete verificar. Conselheiro Judas Tadeu Jeronimo de Almeida: Bom dia a todos, 36 

meu informe é a respeito de uma situação que foi colocada ontem a reunião do COSEMS 37 

sobre o tratamento que os secretários municipais de saúde do interior estão tendo aqui na 38 



                                                                                                                                       2 

 
                                                     314ª REUNIÃO 

                                                      251ª ORDINÁRIA 
 

 

capital em alguns hospitais e unidades de saúde, uma secretária teve uma situação com o 39 

paciente dela no hospital Delfina Aziz e ela pediu pra falar com a diretora e disseram que 40 

tinha que marcar hora, só atendia com hora marcada, quer dizer, o secretario se desloca 41 

lá do interior e vem a unidade de saúde saber das condições de seu paciente que vem 42 

pra cá já em condições precárias, várias anomalias sociais fora a parte biológica e 43 

patológica da coisa e ainda tem que marcar um horário pra quando a diretora da unidade 44 

se dispuser a atender, então eu acho isso uma tremenda falta de respeito porque nós 45 

estamos tratando de pessoas que moram longe, pessoas que financiam a saúde que é 46 

subfinanciada pelo governo federal, já encaminham o paciente pra cá e ele chega aqui e 47 

ainda é maltratado. Outra questão, é a falta de vagas pra quem vem do interior, foi 48 

determinado agora que o paciente só saia do interior pra vir a capital se tiver garantia de 49 

vaga, lá não tem como atender, como é que faz, deixa o paciente esperando morrer? 50 

Como aconteceu um caso de um paciente de São Sebastião do Uatumã, ficou grave, 51 

precisou ir para Itacoatiara, chegou lá não foi atendido porque disseram que não tinha 52 

como atender e o paciente acabou morrendo, vindo a óbito por falta de assistência e tem 53 

uns serviços que só o paciente só pode sair de lá se tiver garantido a vaga aqui e tem 54 

situações que não posso falar aqui de gente que conseguiu vaga, mas não posso falar 55 

pois não tenho como provar. Então eu acho que esse colegiado precisa tomar uma 56 

decisão em relação a isso, não temos condições de atendimento principalmente de alta 57 

complexidade no interior e quando acontece uma situação que não é previsível, um 58 

acidente de moto ou de automóvel, lá não tem como atender e em muitos municípios não 59 

tem como atender e tem que vir pra cá, aí fica lá esperando sem ter muitas vezes um 60 

profissional adequado para dar aquela assistência para estabilizar durante um tempo até 61 

surgir essa vaga, e ainda fica nessa situação esperando morrer lá no município como foi o 62 

caso desse paciente do São Sebastiao do Uatumã, então o Estado pagou em 2016 63 

segunda relatório de gestão 580 milhões de reais aos plantões de cooperativas e desses 64 

eu não tenho conhecimento de que nenhum tenha ido para o interior, pelo menos eu não 65 

tenho conhecimento, quem tiver pode me esclarecer aqui e mesmo assim o paciente tem 66 

que aguardar lá no interior esperando vaga para ser atendido aqui numa situação de 67 

emergência, então é essa minha comunicação. Conselheiro Silvano de Souza Fonseca: 68 

Bom dia colegas, o meu informe é só para colocar que o Núcleo do Ministério da Saúde 69 

está participando de uma ação de acolhimento a 63 venezuelanos que estão chegando 70 

aqui pra uma área, e eles estão indo diretamente pra cáritas, eles já receberam as 71 

vacinações e aquelas coisas de entrada no Brasil e estão sendo acolhidos, estão indo 72 

para duas cáritas, uma fica no Santo Antônio e a outra em Petrópolis ou Adrianópolis, 73 

uma colega que foi fazer o acolhimento deles. Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da 74 

Silva: O meu informe é em relação a nossa participação com o coordenador da CIST 75 

Amazonas no IX Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do 76 
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Trabalhador que serviu como etapa preparatória para conferencia para a 16º Conferência 77 

Nacional de Saúde 8+8. Nos  foi solicitado, na verdade para cada coordenador de CIST e 78 

conselheiros estaduais que estavam presentes que articulasse junto aos seus conselhos 79 

ações preparatórias para as suas conferencias estaduais de saúde, então com base 80 

nessa solicitação nós já iniciamos um trabalho junto ao Conselho Estadual de Saúde para 81 

que alguns conselheiros, os que tiverem agenda disponível, se dirijam aos conselhos 82 

municipais de saúde do interior do nosso estado para iniciar esse processo de 83 

mobilização, vez que a conferencia nacional está marcada para julho de 2019, salvo 84 

engano 18 a 23, e as conferências municipais tem que começar acontecer em janeiro, 85 

então o tempo tá bem curtinho. O evento teve o esculpo de discutir a saúde do 86 

trabalhador, com vistas a colocar como pauta a Conferência Nacional de Saúde que 87 

acontece ano que vem e registrar aqui uma opinião particular minha, os eventos que 88 

estão acontecendo através do Conselho Nacional de Saúde estão ficando extremamente 89 

desagradáveis porque estão perdendo o foco, está se deixando de discutir saúde para se 90 

discutir política partidária, a saúde está ficando em segundo plano e o que a gente escuta 91 

ao invés de escutar gritos de  defesa do sus, gritos em prol do sus a gente está escutando 92 

aquela ladainha insuportável de fora Temer/Lula livre e honestamente o sus não precisa 93 

disso, o sus não tem interesse nisso, e sim em recursos, em financiamento, em projetos 94 

que o façam crescer e o façam atender a população com a qualidade que a gente precisa. 95 

O segundo informe são as ações da CTPOFIN- Câmara Técnica De Planejamento 96 

Orçamento E Finanças, a qual eu assumi mês passado com relatórios de gestão 97 

pendentes desde 2016 e nós elaboramos um calendário com ajuda de vários 98 

conselheiros, em especial conselheiros Silvano, conselheiro Tadeu, Cleidinir e desde já 99 

conclamar os conselheiros a participarem da execução desse calendário de reuniões que 100 

visa zerar esses relatórios de gestão que estão pendentes, para que venham a esse 101 

colegiado para discussão e deliberação e por fim, eu vou dar entrada junto à mesa 102 

diretora em um documento do conselheiro Gilson Apurinã na condição de vice-presidente, 103 

que solicita uma série de informações do Departamento de Transporte da SUSAM, que no 104 

nosso entendimento, estou dando entrada junto a secretária, essas informações vão 105 

viabilizar algumas atividades do conselho, por exemplo, todas as vezes que a gente 106 

precisa de uma condução para alguma atividade do conselho o transporte responde que 107 

não tem carro, quando não tem carro não tem motorista, quando tem motorista e carro 108 

não tem combustível e mais recentemente a gente foi informado que existe uma 109 

determinação de economia de combustível no entanto a gente vê pessoas que sequer 110 

tem cargo de gestão perambulando pra lá e pra cá nesses carros, sem falar nos carros 111 

que a gente vê circulando no horário do almoço, e uma outra série de situações que a 112 

gente vai começar a apurar a partir do recebimento dessas informações. Conselheira 113 

Luana Kelly Lima Santana: Bom dia a todos, reforçando o que o Gilson falou agora a 114 
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pouco, no dia 23 e 24 ocorreu o Encontro Regional Preparatório que foi baseado no 8º 115 

Simpósio Nacional de Ciências e Tecnologia de Assistencial Farmacêutica, na 116 

oportunidade, até tinha mencionada a Ana Eli que cheguei até fazer a minha inscrição 117 

mais não pude estar presente, mas enviamos um representante que é a nossa diretora 118 

secretária do conselho de farmácia que esteve participando nos dois dias do evento, 119 

também deixar aqui que foi solicitado pela doutora Denise da Secretaria Executiva um 120 

documento por parte dos farmacêuticos da rede da SUSAM que fizesse um diagnóstico 121 

da assistência farmacêutica e propusesse algumas soluções, então esse documento foi 122 

entregue ontem e um grupo de farmacêuticos da secretaria o elaborou, e dentre as 123 

principais reinvindicações dos colegas farmacêuticos é que a coordenação de assistência 124 

farmacêutica seja desvinculada da central de medicamentos, e que promova outras series 125 

de ações de políticas da Assistência farmacêutica do Estado. Reforçar aqui também que o 126 

conselho de farmácia tem atuado muito na parte das fiscalizações e este mês de julho e 127 

agosto nós estivemos presentes em algumas fiscalizações conjuntas com o ministério 128 

público nos municípios de Itacoatiara e Urucará, inclusive ontem com uma matéria na 129 

rede amazônica mostrando as condições precárias das unidades de saúde do Estado, 130 

principalmente aquelas do interior desses municípios mais distantes e dizer também que o 131 

Ministério Público de Atalaia do Norte abriu cinco inquéritos que envolvem algumas 132 

irregularidades de unidades de saúde tanto pública como privadas desse município, 133 

também baseada em relatório de fiscalização do conselho de farmácia e esses relatórios 134 

estão subsidiando essas ações conjuntas onde os ministérios públicos desses municípios 135 

estão requisitando ação conjunta com o conselho de farmácia, com o conselho de 136 

enfermagem, de medicina, psicologia e dentre outros. Conselheira Heliana Nunes Feijó 137 

Leite: Bom dia. Dizer pra vocês que o que o Tadeu falou que foi denunciado ontem na 138 

CIB, COSEMS, na reunião dos Secretários Municipais de Saúde alguns jovens, nós 139 

estamos no 16º ano que é assim meu amigo, eu fiquei na SUSAM como secretária do 140 

interior de 2003 a 2009, 09/09/2009 eu saí, e eu cheguei a ter denúncias de um médico 141 

que tinha sido secretário de saúde de Coari e estava no SAMU, ele foi buscar um recém-142 

nascido que veio de são Gabriel da cachoeira e na época o Dantas diretor de Autazes me 143 

deu de presente a prefeitura de Autazes deu pra secretaria do interior uma incubadora de 144 

transporte para colocar nos aviões que não tinha em Manaus, essa criança foi 145 

transportada numa uti aérea no valor de 38 mil reais, ela rodou essa cidade inteira porque 146 

o cara dizia a mesma coisa, quando a gente ligava pra pedir uma vaga no infantil, no 147 

ICAM seja onde for, na maternidade Ana Braga que era um RN que tinha nascido 148 

chumbadinho e na maternidade Balbina Mestrinho eles diziam que não tinham, que tinha 149 

que primeiro que arranjar a garantia que a criança iria entrar ali para poder liberar o avião 150 

quando era do governo, eu estava falando com ela e eu vou escrever um livro porque 151 

essa história tem 16 anos que eu conheço e senti na pele como gestora, mas ela se 152 
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arrasta desde que o Amazonas é Amazonas, não olham para o interior, tanto que as 153 

casas são viradas, as frentes das casas e o fundo é para o rio negro, Manaus vive de 154 

costas pro interior e as pessoas acham que não tem vida inteligente não tem seres 155 

humanos que não merecem nem um tratamento depois do encontro das águas, subindo 156 

ou descendo pra Coari pra tabatinga, o diretor da maternidade de Balbina Mestrinho disse 157 

que eles não tinham vaga e não tinham como receber e pra parar de dizer pra 158 

Manacapuru ir com a ambulância e a criança dentro porque iria voltar, sim então é para 159 

mandar para Fortaleza ou para são Paulo, a referencia de Manacapuru, Tabatinga, Coari, 160 

Tefé  é São Paulo? Qual é a capital desse Estado gigantesco, então eu estou fazendo o 161 

meu protesto aqui porque eu sempre agi dessa forma de 2013 até hoje, eu me revolto, 162 

porque esse medico que foi secretário de Coari estava no SAMU, a criança veio gastou 163 

quase 40 mil, chegou, e aí a criança morreu dentro da ambulância do SAMU e esse 164 

senhor foi embora de Manaus. Conselheiro Alberto Jorge Rodrigues da Silva: 165 

Conselheira Heliana, não é exclusividade só do Estado e do SUS, eu pagando plano de 166 

saúde caríssimo, Bradesco saúde, me vem na mesma situação que vejo pessoas 167 

pagando plano de saúde caríssimos na mesma situação, se não tiver leito e eu enfartado 168 

precisando ir pra São Paulo, a resposta foi essa, tem que ter leito garantido senão não 169 

vai, então é algo de fato acontece no SUS, mas também acontece nos convênios, só não 170 

vai acontecer quando você tem muita grana e entra particular nos grandes hospitais, aí o 171 

mercado de carne humana de fato funciona, arranja um leito nem que seja no 172 

departamento de limpeza. ITEM 05 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E 173 

DELIBERAÇÃO DA PLENÁRIA: 5.1 – Deliberação do Processo nº 022291/2018 – 174 

ADEFA, informando afastamento do Conselheiro Isaac Gomes Benayon e indica a 175 

senhora Ana Cláudia Pereira Martins, para substituí-lo.; Conselheiro Isaac Gomes 176 

Banayon: Bom dia a todos, infelizmente o Conselho Municipal de Saúde de Manaus de 177 

propósito ou não deixou se judicializar um  processo pelo Ministério Público e isso está 178 

causando um grande mau estar, então a promotora cumprindo seu papel entrou com 179 

algumas ações e aquele Conselho Municipal teve que se adequar as normas que a 180 

promotora determinou, uma delas foi a mudança da composição do Conselho, a ADEFA 181 

através do Movimento de Pessoas com Deficiência é fundadora daquele Conselho como 182 

tanto outros e nós ficamos sem assento representativo, houveram duas eleições não nos 183 

manifestamos e na terceira chamada para que não perdêssemos o assento da 184 

representação das Pessoas com Deficiência cumprir todos os ritos que determinava a 185 

chamada do edital, tanto que fui eleito com um voto que não era por que fui impugnado  o 186 

meu voto, para representar no Conselho então sou representante legal do Conselho 187 

Municipal de Saúde para que o nosso movimento que é muito fortalecido politicamente 188 

perdesse o assento, para tanto tinha que me desvincular desse Conselho por que não 189 

poderia ficar nos dois, solicitei por expediente minha retirada para poder compor o CMS 190 
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indicando uma companheira nossa, entretanto ela também é conselheira em outro 191 

conselho e de tal forma foi impedida, o nosso Fórum já encaminhou para esse Conselho 192 

uma nova representação, a minha vinda hoje aqui é para comunicar que se torna sem 193 

efeito pedido e que logo estará a Mesa Diretora o nome do representante que ira me 194 

substituir, quero informar que é isto que está acontecendo. Obrigado.. Vice-Presidente do 195 

CES/AM Gilson Apurinã Peixoto da Silva: Vamos colocar em deliberação a 196 

manifestação do conselheiro Isaac Gomes Benayon que solicita que desconsidere o 197 

documento apresentado no Processo nº 022291/2018. Não havendo manifestações 198 

contrárias, aprovado. 5.2 - Ato AD REFERENDUM que indica a Conselheira Adarcyline 199 

Magalhães Rodrigues, Representante do Segmento da Gestão no CES/AM, para 200 

participar da Oficina sobre o novo marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil 201 

– OSC, a realizar-se nos dias 20 a 21/08/2018 – Deliberação do Pleno; Não havendo 202 

manifestações contrárias aprovado o nome da conselheira. 5.3 - OFÍCIO Nº 004/2018 – 203 

SEC.EXEC.CES/AM, do Vice-Presidente do CES/AM Gilson Apurinã Peixoto da Silva, 204 

solicitando a recomposição das Câmaras Técnicas  e Comissão do CES/AM – 205 

Deliberação do Pleno; Gilson Apurinã Peixoto da Silva: justifico o pedido diante do 206 

seguinte fato;  o nosso regimento determina o mínimo de conselheiros para o 207 

funcionamento das Câmaras Técnicas e Comissões e algumas estão sem esse quórum 208 

mínimo para funcionamento e há processo parados que precisam serem encaminhados 209 

com uma certa urgência e foi um compromisso que assumimos com o presidente desse 210 

colegiado, fazemos um apelo aos conselheiros que sejam voluntários e não tenhamos 211 

que usar de um dispositivo do Regimento  para força-los a compor essas Câmaras 212 

Técnicas e Comissões. Manifestaram-se os conselheiros: Conselheira Ana Karla 213 

Pimenta de Almeida – CIST; Conselheiro Alberto Jorge Rodrigues da Silva: eu hoje 214 

como Assessoria Técnica da Casa Civil estou dando assistência para três secretarias de 215 

Estado e o que eu estou percebendo que a primeira situação que temos que definir são 216 

as condições de trabalho dos conselheiros não adianta nos colocarmos para trabalharmos 217 

sem condições executarmos esses trabalhos, então urge que a Mesa Diretora faça uma 218 

avaliação de como fazer e quais condições teremos, posso ajudar mais primeiro preciso 219 

dessas respostas. Vice-presidente Gilson Apurinã Peixoto da Silva: Vou advogar em 220 

causa própria, no início desse mandato fui eleito para Coordenador da Comissão 221 

Intersetorial da Saúde do Trabalhador-CIST, Coordenador Câmara Técnica de Recursos 222 

Humanos-RH, sub coordenador da CTPOFIN e por fim me colocaram na seguinte 223 

condição: primeiro estou vice-presidente, segundo continuo como coordenador da CIST 224 

que tem demandas inclusive fora do Estado, terceiro continuo como coordenador da 225 

Câmara Técnica de Recursos Humanos e quarto com a saída do conselheiro Ronaldo 226 

André que representava o segmento das Pessoas com Deficiência e que está como 227 

Secretário Executivo da SEPED herdei a CTPOFIN quero dizer “Não me deixem só”, 228 
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preciso de ajuda, a CTPOFIN está com o Relatório de Gestão parado desde 2016 já 229 

estamos entrando para o terceiro quadrimestre 2018 e como coordenador da CTPOFIN 230 

gostaria de convidar a conselheira Adarcyline Magalhães para me ajudar, o conselheiro 231 

Judas Tadeu, conselheira Heliana Feijó a somar na Comissão de RH, conselheiro Silvano 232 

de Souza para ajudar em outras comissões lembrando que o limite regimental são em 233 

duas, em fim pedir encarecidamente aos conselheiros presentes que nos ajudem a fazer 234 

o CES/AM funcionar, fazer o Controle Social acontecer, para não termos em nosso 235 

encalço o MP Estadual e o MP Federal, reafirmo os convites feitos, convidar a conselheira 236 

Luana Kelly a compor a CIST, RH e ser voluntárias nas outras câmaras, agradeço a 237 

conselheira Ana Karla Pimenta - Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador e da 238 

conselheira Luana Kelly Lima - Câmara Técnica de RH, aguardar respostas dos colegas 239 

dos convites feitos, como responsável por cada uma dessas Câmaras Técnicas registrar o 240 

empenho dos conselheiros Rui Guilherme e Silvano Fonseca em manter a Comissão de 241 

Educação Permanente de extrema importância para o Controle Social, agradeço em 242 

nome do ex presidente Francisco Deodato Guimarães também a todos que colaboraram 243 

com os trabalhos da CTPOFIN nas duas últimas semanas em especial ao Conselheiro 244 

Silvano Fonseca e Judas Tadeu Jerônimo, proponho que seja aceito a compor as 245 

Câmaras Técnicas as conselheiras Ana Karla Pimenta de Almeida e Luana Kelly Lima 246 

Santana e a SETEC estará recebendo manifestações de outros conselheiros para 247 

compor outras Câmaras Técnicas a partir de amanhã, em regime de votação e não 248 

havendo manifestações contrárias aprovado o nome das conselheiras. 5.4 - Apresentação 249 

do Comitê Estadual de Tuberculose no Estado do Amazonas – 2017/2018; Apresentação: 250 

Irineida Assumpção Antunes – Diretora da Policlínica Cardoso Fontes – Conhecimento 251 

e Encaminhamento; Irineide Assunpção Antunes: Bom dia a todos, na verdade o 252 

documento foi em meu nome que estou na gestão da policlínica Cardoso Fontes e o 253 

Comitê está sediado na Policlínica tem um tempo de onze anos que está trabalhando na 254 

luta contra a tuberculose criado em 2007 na época tínhamos uma ONG de Genebra que 255 

era Fundo Global que passou para este Comitê no período de cinco anos até 2012, até 256 

este momento esse Comitê está ligado diretamente a Secretaria Estadual de Saúde o 257 

Comitê de Luta de Tuberculose do Estado do Amazonas temos a sociedade civil na 258 

pessoa do senhor Euclides José que é o coordenador do Comitê e a Dra. Joice Matsuda 259 

que irá fazer a apresentação. Doutora Joice Matsuda: Bom dia a todos, nossa missão é 260 

ser um articulador entre governo e Sociedade Civil, buscando integração e contribuição 261 

para as Políticas Públicas para o controle da tuberculose no Estado do Amazonas. A 262 

apresentação encontra-se arquivada na Secretaria Executiva do CES/AM para consulta 263 

dos conselheiros. Euclides José: Bom dia a todos fica feliz em apresentar pela quinta vez 264 

o Comitê ontem na SUSAM e hoje aqui no CES/AM, nós estamos trabalhando como a 265 

Dra. Joice já apresentou, nós como instituição com o dinheiro da AIDS tem trabalhado em 266 
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dois agravos Tb e HIV, em 2015/2016 nós ficamos sem projeto, a Katiró como instituição 267 

pegou o recurso do projeto e investimos em material educativo por que não é importante 268 

só entregar o preservativo sem tem educação em saúde somos contra entregar só o 269 

preservativo sem ter educação para que serve o preservativo, eu costumo dizer que 270 

aquele projeto “Ponto Prevenido é Melhor que Remédio” por que entendemos que a 271 

SUSAM fica de costa para aquele povo que está no Beiradão, por que lá no porto da 272 

Manaus Moderna temos barco de todos os municípios do Estado, também para outros 273 

Estado e Fronteiras, no ano passado nós conseguimos fazer esses dois trabalhos, hoje 274 

em 2018 nós temos dificuldades em material educativo por que não temos recurso e o 275 

pouco que tínhamos usamos para fazer material educativo e banners, é uma vergonha 276 

para nós, para a SUSAM que o nosso material educativo ele serve a SUSAM, a SEDUC, 277 

as Universidades e nós ficamos sem material educativo para realizarmos o trabalho nessa 278 

instituições e nas escolas esse ano de 2018, só conseguimos trabalhar até o mês de 279 

junho com o Boi de Parintins na Manaus Moderna desde lá não sabemos com iremos 280 

trabalhar, até por que com esse período eleitoral não podemos fazer atividade, então 281 

estamos sem poder realizar nossas atividades, vamos esperar que ano que vem 282 

possamos realizar nossas atividades. Obrigado.  Conselheiro Silvano de Souza 283 

Fonseca: bom dia gostou muito da apresentação pincipalmente quando diz que não 284 

conseguimos fazer nada sozinho com relação a vídeo conferência com a SEDUC, por que 285 

nós tentamos e não conseguimos. Conselheiro Judas Tadeu Jerônimo de Almeida: 286 

Bom dia, vendo a apresentação inicialmente foi dito que o Estado do Amazonas é o 287 

primeiro lugar em casso novos de Tuberculose, também praticamente não vi diferença 288 

entre a programação 2017 e a de 2018 Albert Einstein dia que “é insano alguém pensar 289 

que fazendo as coisas sempre da mesma forma vai obter resultados diferentes”, então a 290 

pergunta é onde estão erradas as coisas? Por que vocês vêm trabalhando de acordo com 291 

as condições de vocês mais continua sendo o mesmo resultado, o Estado do Amazonas 292 

continua campeão de casos novos como foi dito aqui, não vi dentro da programação uma 293 

situação que está muito em voga hoje nas Politicas do Ministério da Saúde a questão da 294 

educação Permanente em Saúde que é a forma de trabalhar as situações no ambiente de 295 

trabalho para que se discuta o que está sendo feito para ver como podem ser 296 

melhorados, como se podem obter resultados novos e resultados mais favoráveis aquelas 297 

politicas com as quais trabalhamos, observei uma programação muito parecida e vi 298 

também que não estão conseguindo reverter essa posição nesses novos casos de 299 

tuberculose, sabemos de outras situações através de outros encontros, há muito 300 

abandono também dos tratamentos, tem uma série de situações que observamos e 301 

deixamos como contribuição até para o Comitê reavaliar se for possível onde precisa ser 302 

melhorado para sairmos desse primeiro lugar. Obrigado. 5.5 - Apresentação do Plano 303 

Estadual de Saúde da Coordenação Estadual IST/AIDS e Hepatites Virais para o ano de 304 
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2018, Conhecimento e Encaminhamento; Joanuacely Medeiros Magalhães: Bom dia a 305 

todos. Em 2015 o Ministério da Saúde fez uma estimativa que 827 mil pessoas vivem com 306 

HIV/AIDS no Brasil e dessas aproximadamente 112 mil pessoas vivem com HIV e não 307 

sabem, 455 mil pessoas estão em tratamento e 372 mil ainda não estão em tratamento e 308 

dessas 372 mil 265 mil pessoas já sabem que estão infectadas. A Apresentação 309 

encontra-se arquivada na Secretaria Executiva do CES/AM para consulta dos 310 

conselheiros. Conselheiro Alberto Jorge Rodrigues da Silva: Agradeço a sua exposição 311 

mais não posso deixar de fazer algumas observações, primeiro a inadequação da forma 312 

de exposição não entendo como é que se trás para o CES/AM uma planilha de valores da 313 

forma que foi colocada aqui porque não são apenas os conselheiros são todos que estão 314 

aqui presentes e que se precisam vir com bastantes detalhes aquilo que está sendo 315 

colocado principalmente em termos de números, o segundo aspecto é que não entendo o 316 

por que da Coordenadora Estadual não está fazendo esta apresentação aqui, sem nem 317 

um demérito a companheira que tem sido aquela pessoa que sempre tem vindo a este 318 

CES/AM acredito que a gestão precisa entender que o CES/AM é um colegiado de 319 

Controle Social então há determinadas situações que eu enquanto conselheiro, enquanto 320 

usuário do SUS, enquanto militante do Movimento de Combate a DST/AIDS, IST/AIDS, 321 

Hepatite Virais, Tuberculoses tenho olhado com muita preocupação a realidade me 322 

desculpem a franqueza é que desde que a Dra. Silvana saiu da Coordenação Estadual 323 

IST/AIDS houve um grande nó é inegável que a Dra. Silvana conseguiu fazer um trabalho 324 

de diálogo com o que eu chamaria de tribos que tem dificuldades imensa de se entender 325 

que são os movimentos sociais, os movimentos de usuários ela conseguia dialogar, quem 326 

coordena não pode apenas se ater a um trabalho técnico frio é preciso agregar, chamar 327 

os movimentos, já está muito claro que sem o envolvimento dos movimentos sociais, da 328 

sociedade como um todo é impossível se fazer prevenção seja da AIDS, Tuberculose, 329 

Hepatite, Câncer, seja o que for, nós estamos tendo sim um hiato generoso nesse 330 

trabalho da coordenação Estadual, eu mesmo já recebi por telefone queixa do município 331 

de Rio Preto da Eva e tentei resolver por telefone uma demanda do município, se houve 332 

hiato, se houve falha na comunicação, é algo que o diálogo, o entendimento é algo que a 333 

interação da coordenação com os movimentos sociais poderia resolver, também existe 334 

outro aspecto, fórum ONG/AIDS que perdeu a sua linha desde as trapalhadas feitas pelo 335 

senhor Fabrício Nunes com a UNAIDS que até hoje não se tem uma explicação clara do 336 

que foi feito com aquele dinheiro que era para prevenção acredito que esse CES/AM 337 

deveria retomar essa pauta como a utilização de determinados recursos, determinados 338 

meios para outros fins principalmente político partidário isso é inadmissível, nós que 339 

somos movimentos sociais, que somos saúde, podemos e devemos ter sim ligações com 340 

partidos, com candidatos ou seja lá de quem for a preferencia que nos represente em 341 

nível do parlamento, mais o atrelamento, o pareamento do movimento social  com 342 
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partidos políticos é péssimo, é condenável, é inaceitável e nós que estamos há bastante 343 

tempo nessa luta principalmente do Fórum ONG/AIDS do qual a organização eu tenho 344 

ligação enquanto sociedade civil nos retiramos porque vimos no passado um jogo de 345 

cartas marcadas, o que vai para organização A, B, pactos e pactos, dinheiro que até hoje 346 

não sei para onde foi, se tinha notícias de milhões que estavam empacados, é hora de 347 

abrirmos essa caixa preta igual dos aviões que contém os segredos, os mistérios e tudo 348 

mais, para virmos com clareza, penso que este CES/AM tinha que chamar uma audiência 349 

específica para tratar desta situação, chamar todas as coordenações e se fazer uma 350 

limpa antes que o Ministério Público Federal e Estadual o faça, por que olha o tempo que 351 

vimos falando dos desvios de recursos do SUS para a prevenção e a vista grossa tem se 352 

feito, eu mesmo e demais companheiros já chegamos a denunciar ao Ministério Público 353 

Estadual e Federal da compra de abadás de camisas para a parada do orgulho LGBT 354 

com a finalidade da prevenção tivemos conhecimento e eu comprei camisas compradas 355 

com o dinheiro do SUS que deveria ser distribuídas gratuitas e que foi vendido, e o 356 

Ministério Público Estadual e Federal fizeram vistas grossas, precisamos enquanto 357 

Controle Social passar isso tudo a limpo, este conselho tem o dever e a obrigação de 358 

olhar tudo não em letras miudinhas, não tem sublinhas o que de fato está sendo feito em 359 

prevenções, respeito os dois profissionais empenhados nesse trabalho, mais o todo 360 

precisa ser avaliado com lupa para vermos onde está acontecendo as falhas. Obrigado.  361 

5.6 - Apreciação do Parecer do Plano da Implantação do Sistema de Informatização de 362 

Dispensação -   HORUS – Deliberação do Pleno; Relatora: Conselheira Luana Kelly 363 

Lima Santana. Introdução: Trata-se de apresentação quanto à implantação de Sistema 364 

de Informatização de dispensação das unidades de saúde da SUSAM, conforme 365 

preconiza o Ministério da Saúde na Portaria MS 938 de 7/4/2017 regulamentada pela 366 

Portaria de Consolidação nº 1/MS, de 28/09/2017 sobre o sistema informatizado da BASE 367 

NACIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA os municípios e estados teriam um 368 

prazo para implantar sistema informatizado de compra, distribuição, estoque e acesso 369 

(dispensação) de medicamentos pelo SUS”. Conclusão: A Implantação do Sistema 370 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, para o caso da CEMA/PROEME/SUSA, 371 

contribuirá nos seguintes aspectos:  372 

• Otimização da programação de abastecimento dos medicamentos; 373 

• Remanejamento de medicamentos a vencer; 374 

• Gestão de abastecimento; 375 

• Trabalhar novas perspectivas com base em relatórios fidedignos; 376 

• Aperfeiçoar os mecanismos de controle e a aplicação dos recursos financeiros; 377 

• Promover a ampliação do acesso e promoção do uso racional de medicamentos pela          378 

população; 379 

• Permitir a rastreabilidade dos medicamentos; 380 
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• Permitir a realização de estudos de utilização de medicamentos; 381 

• Permitir a elaboração de indicadores de Assistência Farmacêutica. 382 

Sendo assim, se faz de extrema importância acompanhar o cumprimento das Portarias 383 

para que não haja suspensão de repasse de recurso e, assim não ocasione o 384 

desabastecimento desses medicamentos. Consideramos a Apresentação Satisfatória e 385 

esclarecedora quanto às ações da AF do Estado do Amazonas para Implantação e 386 

Cumprimento da Portaria do MS. O parecer encontra-se arquivado na Secretaria 387 

executiva do CES/AM para consulta dos conselheiros. Conselheiro: Silvano de Souza 388 

Fonseca: Nós implantamos esse recurso em alguns locais pelo DATASUS é muito bom, 389 

só que aqui em Manaus dá para usar, mais nos municípios não tem condições é um 390 

recurso com a base de dados muito pesado, quando MS tentou instalar nos municípios 391 

não conseguiu as pessoas reclamavam muito, se não tiver um programa OFFLINE é 392 

muito complicado, realmente para o interior é complicado. Conselheira Luana Kelly Lima 393 

Santana: Só reforçando o que o Silvano colocou como é obrigatório para os municípios 394 

que tem o Qualifar-SUS eles recebem uma verba especial do MS justamente para 395 

fazerem o mínimo de estrutura da Assistência Farmacêutica daquele município por isso a 396 

obrigatoriedade e com esse mínimo eles teriam condições de enviar os dados via sistema, 397 

é um sistema muito bom para operacionalizar , o problema que é pesado e funciona 398 

apenas online não funciona ainda na plataforma off-line, então para aqueles municípios 399 

que já tem problema com relação a sinal de internet com certeza o envio dos dados vão 400 

ser prejudicados e com certeza vão ocorrer fora do período normatizado pelo MS. Não 401 

havendo manifestações contrárias, aprovado o parecer. 5.7 - Apresentação do Parecer 402 

da Programação Anual de Saúde – PAS 2018  - SUSAM – Deliberação do Pleno. 403 

Apresentação: Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da Silva – Vice-Presidente do 404 

CES/AM; As bases legais Lei nº 8.080, de 1990; Lei Complementar 141, de 2012; Portaria 405 

GM/MS no. 2.135 de 2013; Resolução CIT Nº 8, de 24/11/2016; Lei Orçamentária Anual 406 

2018 nº 4.540 de 29/12/2017. Conclusão: Considerando que a SUSAM apresentou a sua 407 

Programação Anual de Saúde 2018, em conformidade com as determinações legais e 408 

compatibilizando a Programação das ações com os recursos disponíveis para a execução 409 

das mesmas, manifesto parecer favorável a aprovação sugerindo e colocamos o parecer 410 

à apreciação deste colegiado. O parecer encontra-se arquivado na Secretaria Executiva 411 

do CES/AM para consulta dos conselheiros. Conselheira Heliana Nunes Feijó Leite:  É a 412 

Programação Anual de Saúde de 2018, e aí foi discutido na comissão inclusive eu faço 413 

parte, eu não faço parte da reunião, mas eu queria só perguntar se algumas coisas que 414 

estão aprovando na CIB, tipo a destinação de mais de 500 milhões para a cooperativa 415 

igual foi falado ontem na CIB, se passou aqui pra gente aprovar. Então assim, todo 416 

mundo que não é da comissão e que restou nessa reunião até o último ponto da pauta, ai 417 

ter que acreditar que tudo o que o Parecerista fez foi discutido com a comissão e que todo 418 



                                                                                                                                       12 

 
                                                     314ª REUNIÃO 

                                                      251ª ORDINÁRIA 
 

 

mundo viu. Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da Silva: Estavam presentes na reunião 419 

da comissão o conselheiro Silvano, Judas Tadeu também, Adarcyline, Cleidinir, Ana 420 

Selma e enfim. Conselheira Heliana Nunes Feijó Leite: então todo mundo está  421 

esclarecido, menos eu, eu vou me abster porque eu não participei da reunião, eu tinha 422 

outro compromisso e por não ter participado eu não estou esclarecida o suficiente para 423 

votar a favor ou não da aprovação da programação porque eu tenho dúvidas, e se eu 424 

puder, se eu tiver o direito de não aprovar porque eu não vi, eu quero me abster de 425 

aprovar a programação porque eu não estou esclarecida. Conselheiro Gilson Apurinã 426 

Peixoto da Silva:  Eu acho pertinente dar algumas informações, primeiro em relação as 427 

reuniões da CTPOFIN é como eu falei no começo da reunião, nós fizemos um calendário 428 

para cada uma dessas questões prevendo duas reuniões para cada instrumento, e eu 429 

pedi para que a secretaria executiva encaminhasse para todos os conselheiros esse 430 

calendário e isso foi feito, e foi feito duas vezes, todos os conselheiros receberam esse 431 

material para a reunião passada para fazer as suas ponderações, inclusive poderia terem 432 

sido feitas na reunião passada antes de terem sido encaminhadas a comissão para 433 

análise e quem não quis fazer durante a reunião poderia ter feito durante as reuniões da 434 

câmara técnica que foram duas, então com todo respeito a professora Heliana Feijó e a 435 

sua grande capacidade profissional que é reconhecida e é pública e notória eu acho que 436 

ficou extemporâneo a questão da discussão a respeito de pormenores, porque houve 437 

tempo, houve oportunidade ampla para fazer ponderações e trazer inclusive as suas 438 

particulares, algo que pudesse ter visto sem ter sido visto a posterior a reunião do 439 

conselho mês passado para o âmbito da câmara técnica de planejamento, orçamento e 440 

finanças, e aí eu quero registrar que nessa caminhada o conselheiro Tadeu fez isso, 441 

trouxe para dentro da discussão no âmbito da Câmara Técnica os seus questionamentos 442 

e a gente trabalhou com o departamento de planejamento na pessoa da Priscila, ainda 443 

não se esclareceu tudo pois ainda tem muita coisa para ser discutida, trabalhada e 444 

esclarecida, e ainda pegando o gancho da professora Heliana que falou dos contratos, 445 

nós no processo de discussão dentro da Câmara Técnica já informamos ao DEPLAN que 446 

o modelo de discussão vai mudar, não será mais esse, nós já informamos ao DEPLAN 447 

que vamos querer os técnicos de cada uma das áreas técnicas da SUSAM para 448 

apresentar os seus resultados e o porquê de não ter atingido esses resultados que cada 449 

um programa, não é justo que o DEPLAN vá lá pegar e receber os questionamentos e a 450 

nossa pressão sozinho, porque não é ele quem planeja as ações dos departamentos, 451 

então a gente quer os responsáveis dos departamentos para se explicarem dentro no 452 

processo de discussão dos relatórios de gestão a partir daqui PAS, PES, ou seja já está 453 

definido que as regras do jogo vão mudar, a forma de trabalhar esse processo vai mudar 454 

e com relação especificamente aos contratos nós já também convencionamos não é nada 455 

fechado, mas já convencionamos entre os conselheiros que vem participando que nós 456 



                                                                                                                                       13 

 
                                                     314ª REUNIÃO 

                                                      251ª ORDINÁRIA 
 

 

vamos nesse processo de avaliação de prestação de contas, nós vamos usar um 457 

instrumento que a gente entendeu chamar de informações complementares aonde a 458 

gente vai pedir o que a gente achar necessário para melhor subsidiar as discussões e as 459 

análises que a gente vem a fazer a partir daqui, então eu acredito que com isso teremos 460 

uma melhoria na qualidade do trabalho, teremos uma melhoria na qualidade da 461 

informação, teremos um ganho muito grande no atendimento dessas questões que a 462 

senhora acabou de ponderar, é uma situação que noventa e nove por cento dos 463 

conselheiros que fazem parte desse colegiado se perguntam e questionam, a questão dos 464 

contratos, então a gente entende e eu concordo plenamente que a questão das empresas 465 

o que ela ofereceu o que a SUSAM contratou e quanto é que vai custar esses ditos 466 

serviços, e é uma preocupação especial nossa em relação as cooperativas médicas que 467 

contratam números x de plantão e a gente vem recebendo algumas denúncias em relação 468 

a execução desse números x de plantão, nós não temos nenhum plantão de 24 horas, de 469 

12 horas temos 3 médicos dividindo um plantão de 12 horas então essa coisas a gente 470 

vai passar a averiguar a partir das informações que a gente apurar na avaliação desses 471 

contratos, ninguém é auditor e não vai auditar contrato, isso não é competência nossa 472 

muito embora alguns tenham formação em auditoria do SUS, não nos cabe fazer 473 

auditoria, pelo menos eu entendo assim, e registrar também que nós vamos dentro da 474 

CTPOFIN começar a “obedecer” uma recomendação do então procurador do Ministério 475 

Público de Contas, doutor Rui Marcelo que disse aos conselheiros que estiveram 476 

presentes em reunião com ele o seguinte, não interessa se vocês podem provar, se vocês 477 

acharem estranho e foi indício manda pra gente que quem vai apurar somos nós, vocês 478 

conselheiros por oficio tem a obrigação de informar qualquer coisa estranha ao  Ministério 479 

Público de Contas, então a partir dessa orientação, a Câmara Técnica de Planejamento, 480 

Orçamento e Finanças vai começar um novo momento, um novo processo de trabalho 481 

que deve redundar na melhoria da qualidade do trabalho, na melhoria da qualidade da 482 

informação que nós trazemos para esse colegiado subsidiar para o processo de 483 

aprovação dos relatórios de gestão anual e os quadrimestrais. Eu quero registrar 484 

professora que em momento algum se lhe tirou o direito de questionar e menos ainda a 485 

oportunidade de fazê-lo, a senhora tem plena direito quanto conselheira e quanta cidadã 486 

de fazê-lo, a gente só registrou que houve todo um processo e oportunização para que a 487 

gente não chegasse no dia de hoje e tivesse duvidas ainda pairando no ar, nós buscamos 488 

criar condições para que todas as dúvidas fossem dirimidas ao seu tempo e no decorrer 489 

do processo de avaliação para que a gente chegasse no concluir que é a apresentação 490 

do parecer ao colegiado e ainda nós não tivéssemos mais dúvidas, infelizmente a gente 491 

sabe que não consegue chegar nesse 100%, a gente compreende plenamente as 492 

dificuldades individuais de cada um dos conselheiros, cada um  de nós somos voluntários 493 

e eu quero aqui registrar o meu lamento da sua informação de que a UFAM não libera a 494 
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senhora descumprindo a legislação, que diz que conselheiro no exercício da sua atividade 495 

o conselheiro é dispensado do serviço sem prejuízo de falta, acho que cabe a secretaria 496 

técnica administrativa emitir uma nota para a reitoria da UFAM informando que existe 497 

essa prerrogativa para o conselheiro que eles indicaram para compor o Conselho 498 

Estadual de Saúde. Todos os conselheiros no momento da sua indicação pela entidade 499 

estão aqui representando as suas entidades e jamais a si mesmas. Conselheira Luana 500 

Kelly: Eu também tenho problema pra liberação porque a Secretaria Municipal de Saúde 501 

não entende que por ser conselheira estadual eu preciso da liberação e eu 502 

particularmente participo das reuniões porque graças a Deus a minha gestora, minha 503 

diretora de unidade é muito consciente quanto ao papel de Controle Social e ela me libera 504 

mesmo, independente da secretaria ou não ela me libera então meio que eu estou 505 

extraoficial participando das atividades, mas quando eu não estou é porque realmente eu 506 

não consegui sair do local de trabalho devido a demanda de trabalho mesmo. Conselheiro 507 

Gilson Apurinã Peixoto da Silva: Aproveitar o gancho da fala da conselheira Luana, a 508 

respeito da avaliação do Relatório de Gestão registrar que no calendário da CTPOFIN foi 509 

encaminhado a cada um dos senhores que já está agendada as reuniões que vão tratar 510 

do 1º e 2º quadrimestre 2018, então a partir desse momento que nós estamos aqui 511 

discutindo o parecer que trata da PAS 2018 informar que nós já temos dentro do âmbito 512 

da comissão uma tratativa que vai discutir exatamente o produto do que está sendo 513 

tardiamente apresentado agora que é a Programação Anual 2018, já tem produto desse 514 

material então eu recomendo e solicito encarecidamente que os senhores observem o 515 

calendário e vejam lá a data que vai ser discutido 1 e 2º quadrimestre 2018, para fazer 516 

exatamente como a Luana colocou, pegar isso aqui a programação que foi apresentada 517 

na reunião passada e buscar os resultados do que for programado nos quadrimestres 1 º 518 

e 2º. Conselheiro Judas Tadeu Jerônimo de Almeida: Eu gostaria de saber aqui até 519 

para quando for colocada em discussão a Programação, a gente ver a possibilidade de 520 

um percentual desses plantões irem para o interior, foi feito um termo de cooperação 521 

entre entes públicos do Estado e município mais até agora o estado não sei se colocou na 522 

programação 2018 como é que ele vai fazer para ajudar o município nessa questão dos 523 

especialistas até dos cirurgiões até para desafogar um pouco as partes financeiras nos 524 

municípios, eu gostaria de saber disso, não é desconfiando de a ou b, eu gostaria de dar 525 

sugestões como diz a lei que o Controle Social uma das funções é discutir as políticas 526 

públicas do Estado, eu não quero jogar pedra em ninguém, eu só quero ter o direito como 527 

conselheiro e como está lá na norma de poder discutir alguma coisa e apresentar 528 

sugestões, e para que eu faça isso eu só posso dar sugestão sobre uma coisa que eu 529 

conheço, não posso apresentar sugestões e dar ideia sobre uma coisa que eu não 530 

conheço a fundo os detalhes. Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da Silva: É o que eu 531 

acabei de dizer, ninguém teve o direito de apresentar sugestões e fazer questionamentos 532 
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cerceados, teve uma apresentação em plenário da Programação Anual de Saúde, houve 533 

as reuniões da câmara técnica, então os direitos de fazer os questionamentos e 534 

apresentar suas propostas não foram cerceados, pelo contrário, foi amplamente 535 

garantida. O que não dá é para ficar indo e voltando com a discussão sem um termo e 536 

esse momento é o termo, é o concluir desse processo de discussão e é por isso que eu 537 

mais uma vez, peço encarecidamente na medida do possível que a gente tem consciência 538 

da agenda difícil de todos, na medida do possível participem do processo, acompanhem o 539 

calendário de atividades da Comissão de Planejamento, Orçamento e Finanças para que 540 

os senhores façam uso do direito pleno de discutir, questionar, ponderar, propor, enfim, 541 

tenham garantido o direito e esse é garantido, é preciso também que os senhores façam 542 

uso desse direito, porque garantido ele está sendo, muito cuidadosamente a gente 543 

criamos esse procedimento para que todos tenham oportunidade de discutir e participar 544 

do processo. Em regime de votação, aprovado com abstenção da professora Heliana 545 

Nunes Feijó Leite. ITEM 06 – O QUE HOUVER: Não houve manifestações. O vice-546 

presidente do CES/AM Gilson Apurinã Peixoto da Silva, agradeceu a presença de 547 

todos e encerrou a reunião às 12h e 10min. Conselheiros Titulares presentes: Adarcyline 548 

Magalhães Rodrigues, Heliana Nunes Feijó Leite, Isaac Gomes Benayon e Roberto 549 

de Assis Rodrigues. Conselheiros Suplentes: Silvano de Souza Fonseca, Judas 550 

Tadeu Jerônimo de Almeida, Gilson Apurinã Peixoto da Silva, Alberto Jorge 551 

Rodrigues da Silva, Ana Karla Pimenta de Almeida e Luana Kelly Barreto Costa. 552 

Ausências Justificadas: Cleidinir Francisca do Socorro, Ana Selma Rodrigues 553 

Pinheiro, Rui Guilherme Neves de Souza e João Batista da Costa Paula. A presente 554 

Ata foi elaborada pela técnica do CES/AM, Maria Francinete Rebelo Lobão, pela 555 

estagiária do CES/AM Thayna Dolzane Nascimento e revisada pela Secretária 556 

Executiva do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, Ana Eli de Vasconcelos 557 

Guimarães, que após aprovação da Plenária do CES/AM e assinada pelos responsáveis 558 

por sua elaboração, será arquivada na Secretaria Executiva do Conselho, para fins 559 

documentais, à disposição dos interessados. Manaus, 28 de agosto de 2018.  560 
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