
 

 

RESUMO EXECUTIVO 

299ª REUNIÃO 

   242ª ORDINÁRIA 

Data: 18/12/2018 
Hora do Início: 14h00minh00mim 
Abertura: Francisco Deodato Guimarães  
Local: Auditório do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.  
                

        

    

           ITEM I – Apreciação e Aprovação das ATAS da 297ª(ducentésima nonagésima sétima) Reunião e 

240ª(ducentésima quadragésima) Ordinária da CIB/AM, realizada dia 30/07/2018 e 298ª (ducentésima 

nonagésima oitava) Reunião e 241ª (ducentésima quadragésima primeira) Ordinária da CIB/AM, realizada 

dia 27/08/2018. As Atas estão consensuadas e aprovadas. 

 

        ITEM II - Apreciação e aprovação do calendário da CIB/AM para 2019.  Aprovado 

 

            ITEM III – Extra Pauta I – Processo nº 33423/2018 – Dispõe sobre o Plano Estratégico Estadual para 

implementação do fortalecimento das ações voltadas para as crianças portadoras de Zika Vírus mais 

Stork. Apresentação: Bernardino Cláudio de Albuquerque. O processo trata exatamente da aplicação de 

recurso destinados ao Plano Estratégico Estadual para implementação do fortalecimento das ações voltadas 

para crianças portadoras do ZIKA Vírus e também de outras viroses com comprometimento neurológico. Esse 

recurso é um incentivo do Ministério da Saúde que tem como valor total R$ 121.000,00 (cento e vinte um mil 

reais) o qual foi distribuído dentro do Plano Estratégico Estadual que está bem formatado. E dentro da questão 

de aplicabilidade desses recursos inicialmente estarem mais relacionado a estruturação da execução desse 

plano estratégico em saúde e foi definido dentro do plano a questão do beneficiamento de recursos ao Centro 

Especializado de Reabilitação, situado na Colônia Antônio Aleixo desse total mencionado acima foi destinado R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) exatamente para aquisição de equipamentos e materiais necessários para 

reabilitação dessas crianças. E R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) ficaria na Coordenação Estadual da Rede 

Cegonha e Rede da Pessoa com Deficiência, tendo como finalidade a capacitação dos Recursos Humanos e 

produção de material educativo. Então resumidamente é o que trata o presente processo. Dentro do nosso 

parecer pela natureza e abrangência da proposta, manifestamos parecer favorável em relação à anuência desse 

colegiado com vistas à aprovação do presente processo de acordo com o que disciplina as normas vigentes. O 

Coordenador da CIB/AM Dr. Francisco Deodato Guimarães não havendo considerações, está pactuado. 

 

           ITEM IV – Extra Pauta II – Processo nº 36326/2018 – Dispõe sobre a proposta de regulamentação do 

repasse por meio de Termo de Doação de veículos e motocicletas aos municípios. Apresentação: 

Bernardino Cláudio de Albuquerque. Diz respeito à aquisição de por parte da Vigilância em Saúde de 

motocicletas e alguns carros com recursos da Portaria direcionada ao Controle do Plasmodium Falciparum aqui 

do Estado do Amazonas. Fizemos a primeira aquisição e a doação desses equipamentos, inclusive com a 

inclusão de barcos. Restaram ainda uns resíduos desse recurso, fizemos aquisição de motocicletas e mais 5 

(cinco) carros, complementamos com o recurso da Fundação de Vigilância em Saúde. A proposta seria 

deixarmos já acordados aqui na CIB/AM a questão da distribuição através de doação aos municípios, 

beneficiando principalmente aqueles que não foram contemplados no primeiro momento. Na proposta do 

Ministério a presença do Plasmodim Falciparum enquanto espécie circulante nos municípios são coisas que 

temos que justificar esse recurso dentro da Portaria. Temos a possibilidade de doação de 25 (vinte e cinco) 

motocicletas e nessa distribuição foram eleitos os municípios de Amaturá/AM, Anori/AM, Apuí/AM, Autazes/AM, 

Barcelos/AM, Benjamin Constant/AM, Boa Vista do Ramos/AM, Canutama/AM, Fonte Boa/AM, Humaitá/AM, 

Itacoatiara/AM, Japurá/AM, Juruá/AM, Jutaí/AM, Novo Airão/AM, Pauini/AM, Presidente Figueiredo/AM, Rio 

Preto da Eva/AM, Tefé/AM e Tonantins/AM, vale ressaltar que os municípios de Pauini/AM, Canutama/AM, 

Benjamin Constant/AM, Apuí/AM e Amaturá/AM a proposta é fazer o repasse de 2 (duas) motocicletas. Com 

relação aos 5 (cinco) veículos a proposta é direcioná-los aos municípios de Apuí/AM, Carauari/AM, 

Itacoatiara/AM, Parintins/AM e Tefé/AM. Vale ressaltar que hoje estamos trabalhando para alguns municípios 

com alocação de veículos a qual foi ainda da época do Zika Vírus perdurando até hoje, mas já está terminando 



 

agora em Dezembro e há necessidade de começarmos a reposição para esses veículos. O membro Januário 

Carneiro da Cunha Neto pergunta se o método de escolha foi baseado no critério epidemiológico. O membro 

Bernardino Cláudio de Albuquerque responde que tem a situação do critério epidemiológico dentro da 

epidemiologia e como esse recurso foi direcionado para a questão da eliminação da transmissão da Malária 

Falcíparum. Então tem essa questão da presença do Falciparum em cada município. Alguns municípios em cima 

das situações, principalmente na saída do carro alocado que ficaria em descoberto. O Coordenador da CIB/AM 

Dr. Francisco Deodato Guimarães Não havendo mais considerações, está consensuado. 

          O Coordenador da CIB/AM Dr. Francisco Deodato Guimarães informa em nome da Secretaria de Estado 

da Saúde e sobretudo, da Secretaria do Interior que estamos completando a entrega de todos os veículos que 

foram adquiridos naquele processo o qual discutimos aqui de ambulâncias para os municípios do Interior. Com o 

alcance de todo o planejamento que foi feito para entrega desses veículos. Inclusive, nessa fase com veículos 

complementares para situações que foram identificadas depois da distribuição ao interior, por exemplo, Unidades 

que vão dar suporte a municípios que precisam fazer remoções a Manaus/AM. Com o atendimento a 4 (quatro) 

municípios e que terão uma base de suporte em Itapiranga/AM para remoção a Manaus/AM. Temos a enorme 

satisfação de colocar esta informação no cumprimento das metas que estabelecemos com cada um dos 

municípios. Também completamos hoje a entrega de veículos ao município de Manaus/AM, inclusive com 

veículos que foram repassados a gestão da Prefeitura Municipal de Manaus, 10 (dez) veículos que foram 

entregues ao Programa SAMU, cumprindo decisão da CIB/AM. Quando chegamos à Gestão em Outubro de 

2017, identificamos uma série de pendências financeiras que se encontravam no âmbito da Secretaria Estadual 

de Saúde. Entre essas pendências, decisões da CIB/AM não vinham sendo cumpridas, situações de repasses a 

Unidades. E toda uma cadeia de repasse desses recursos. Fizemos um planejamento pactuado com o 

COSEMS, com os Secretários, reunimos 61 (sessenta e um) Secretários Municipais do interior, além de 

Manaus/AM, pactuamos e cumprimos rigorosamente os repasses de recursos das Unidades Hospitalares e 

também aos municípios através das decisões da CIB/AM. Toda essa decisão se encerra em 31 de Dezembro de 

2018. O Presidente do COSEMS no dia 27 de Novembro de 2018 fez o expediente ao Secretário de Saúde 

solicitando a publicação AD REFEREDUM que dizem respeito a essas decisões. No entanto, já estávamos no 

âmbito da transição para o novo governo. Todas as decisões que envolvem recursos financeiros para o exercício 

2019, elas devem ser tratadas pelo novo governo. Essa é a pactuação que fizemos já na Comissão de transição 

e por conta disso não foram publicadas. A Secretaria de Saúde está respondendo ao Presidente do COSEMS 

para que isto faça parte de um memorial para o entendimento com o novo Governo. Portanto, todas essas 

situações que envolvem recursos das Unidades, dos Tetos e tudo aquilo pactuados que foram cumpridos no 

exercício de 2019, inclusive nos processos de pactuação com cada um dos municípios devem fazer parte da 

discussão com a nova gestão. Da nossa parte, vim aqui pessoalmente, pois, fiquei 90 dias afastado da 

Secretaria e retornei para o encerramento do exercício como eu havia dito bem antes na minha posse lá na 

Secretaria no dia em que eu reuni com os servidores, informei que a data para encerrar seria 31 de Dezembro de 

2018. Essa decisão não tem nada a ver com eleição e sim com questões pessoais. Vim agradecer a cada um 

dos Secretários, ao COSEMS que teve nestes 15 meses um papel muito importante nos sentido de trabalhar a 

um processo de pactuação a qual defendemos que é a relação do Governo do Estado com as Prefeituras. 

Nestes 15 meses escrevemos uma história no SUS do Amazonas. Pela primeira vez, 61 (sessenta e um) 

Diretores de Unidades foram nomeados em parceria com as Prefeituras, não importando quem seja o Prefeito ou 

a posição dele politicamente. Todos os Prefeitos participaram da indicação dos Diretores das Unidades, pois 

entendemos que a parceria institucional está acima das disputas locais e partidárias. Segundo ponto, todos os 

municípios participaram do processo de pactuação com o Estado. Terceiro ponto, todo o processo de distribuição 

de recurso seguiu parâmetros epidemiológicos populacionais, ninguém olhou para o número de eleitores que tem 

nos municípios e nem para os resultados das eleições que participamos. Eu considero que esses são 

parâmetros os quais devem ser defendidos e mantidos em qualquer administração. Mas isso cabe aos novos 

Gestores. Temos também passivos que ficam nesse processo, por exemplo, daquilo que ainda precisam ser 

pactuado, se tornar perene, definitivo no SUS do Amazonas, como é o caso do Teto de Recursos. Esse Teto é 

frágil, por exemplo, tudo que definirmos se encerram dia 31 de Dezembro, pois tínhamos um mandato temporário 

de 15 meses. Gostaria de registrar em meu nome, no nome da Sra. Edylene Maria dos Santos Pereira e de 

todos os Técnicos da Secretaria de Saúde e nesse caso aqui envolvendo uma instituição que tem uma relação 

muito próxima dos municípios que é a Fundação de Vigilância em Saúde na pessoa do Dr. Bernardino Cláudio 

de Albuquerque. Agradecer a cada um dos Secretários, Prefeitos e dos Técnicos das Secretarias Municipais. 

Vamos ficar torcendo para que o SUS do Amazonas continue dando passos para um processo de reconstrução. 

O SUS do Amazonas não poderia chegar ao ponto pior que chegou. Mas agora começa a se recompor, isso 

dependerá de vocês que continuarão no processo. Daqui a 2 anos terá eleição para Prefeito. E agora viveremos 

4 novos anos e que estamos torcendo que seja melhor. Que possamos ao final deste mandato colher fruto deste 



 

processo. Temos consciência absoluta do papel que exercemos neste processo, no cenário que recebemos. 

Portanto, registro aqui todos os meus agradecimentos na pessoa do Sr. Januário Carneiro da Cunha Neto que 

sempre foi presente, tecnicamente interferindo no processo de discussão e construção dos processos. É uma 

parceria do Governo com a Prefeitura Municipal de cada município e torcemos para que os próximos 2 anos, 

onde se encerra esse exercício das Prefeituras, seja melhores do que os anteriores. O Membro Januário 

Carneiro da Cunha Neto diz que quando o encerramento do processo eleitoral nos chamou muita atenção a 

necessidade de consolidar o que foi construído. Todos os Gestores já conhecem o trabalho da atual Gestão da 

SUSAM em relação à participação das Unidades, a transferência de recursos e interiorização da gestão. 

Entretanto, hoje esse expediente que nós enviamos, serve justamente para iniciar um processo de consolidação. 

Precisamos de uma segurança jurídica para que isso possa continuar, até pela instabilidade que está sendo 

posto, que foi falado pelo FES, um comando pode ser destruído tudo que foi construído.  Temos tido muito receio 

quanto a isso. Quero deixar aqui facultado, antes de começarmos a dar os encaminhamentos necessários, 

inclusive para os próximos passos, sobretudo representados pelos Secretários presentes para que possam fazer 

suas considerações sobre o tema, tendo em vista o encaminhamento que o Secretário deu a respeito do nosso 

pleito. Compreendemos que esse processo é assim. Infelizmente, estamos caminhando para que os processos 

sejam mais duros e rígidos que vai causar prejuízos, sobretudo para dar continuidade dos processos municipais. 

O Secretário de Saúde em um determinado momento fez uma fala muito preocupante, principalmente para nós 

que representamos os municípios. A partir de agora a eleição é nossa, o impacto todo que ia recair sobre os 

municípios, é responsabilidade dos Prefeitos. Então precisamos ter essa preocupação e garantir o mínimo de 

segurança jurídica para que continuemos efetuando o nosso trabalho. Eu queria deixar consensuado pelo pleno 

para que nenhum município fique prejudicado, em relação aos Projetos da Saúde da Família Ribeirinha Fluvial. 

Eu solicitei que fossem automaticamente validadas pelo DABE todas as Equipes de Saúde da Família Ribeirinha 

Fluvial, ampliação para que nós não perdêssemos tempo de entrada no Ministério da Saúde, sobretudo o custeio 

dessas Equipes de Saúde Fluvial, então para colocar em todas as modalidades de UBS Fluvial, quer colocar 

Ampliada, não quer colocar Ampliada, quer colocar Fluvial, quer colocar Ribeirinha, todos aqueles que estejam 

nesse item com validação imediata de acordo com o parecer da área técnica do DABE.Gostaria que o senhor 

colocasse para avaliação dos membros do pleno. Precisamos ouvir alguns Secretários para fazerem as 

considerações e depois damos encaminhamento. Sairemos daqui hoje, pelo menos com o entendimento comum 

do que poderia ter feito a posteriori.O Membro Aurimar Simões Tavares diz que em nome da Sra. Aldineia 

Pascoal da Silveira (Secretária Municipal de Careiro da Castanho/AM), quero cumprimentar a todas as 

mulheres presentes aqui na reunião da CIB/AM. Cumprimentar o Secretário de Saúde Dr. Francisco Deodato 

Guimarães e o Sr. Januário Carneiro da Cunha Neto. Em meu nome e do meu munícipio São Sebastião do 

Uatumã/AM agradecer por tudo que foi feito pelo nosso município na área da Saúde, especialmente ao nosso 

Governador Amazonino Armando Mendes. Em 2017, 2018 com aquela alternância de poderes os municípios 

sofreram um prejuízo muito grande tanto na saúde quanto na educação sem receber qualquer recurso por parte 

da União e do Governo do Estado. Em 2018 não foi diferente, mas vimos uma preocupação do Governador 

Amazonino Armando Mendes, eu aqui falava que o Amazonas nascia um novo SUS, com os olhos voltados 

para o nossos usuários e toda Gestão desde o ano de 1983, quando entrei na SUSAM, eu vi, em todas as 

Administrações, mas o que eu vi foi a coragem, o compromisso que o senhor teve com os Servidores da Saúde 

do nosso Estado. Primeiro buscando as correções da data base dos servidores, que nenhum Governo teve a 

coragem de se preocupar com isso, fazer com que nós pudéssemos ter ganhos reais, fazendo as correções, do 

que foi feito. A segunda questão foi criando a mesa de negociação dos trabalhadores da Saúde, onde por várias 

vezes aqui com a presença, inclusive da Secretária Municipal de Careiro Castanho/AM que faz parte da mesa da 

negociação onde foram discutidas as questões sobre os vencimentos, os direitos que nós tínhamos aqui. E uma 

das coisas mais importante, foi quando o Governo colocou no bolso do servidor público da Saúde o vale 

alimentação o qual só era estendido para aqueles que tinham cargo comissionado que trabalhavam dentro da 

Sede do Governo, enquanto nós, servidores, serviços gerais, motorista, agente administrativo e outros servidores 

não tinham esse direito e hoje está garantido por lei e esperamos que o próximo Governo não derrube o que foi 

feito de melhoria para todos nós. A outra situação foi com relação às transferências de recursos travados anos e 

anos com que isso pudesse passar para as Unidades e com determinação através de uma decisão da justiça 

que foi corrigido e passado para os fundos municipais de Saúde com que fosse aplicado corretamente dos 

recursos por parte de custeio e investimento dos Hospitais. Eu quero aqui parabenizar o senhor e toda a sua 

equipe, a Secretária da SEA Interior a qual foi uma pessoa muito importante na condução desse trabalho, 

principalmente no interior e com as nossas dificuldades e necessidades daquilo que nós sempre vimos em 

buscar de melhoria ao nosso município. Vejo com muita preocupação hoje na questão da mudança de Governo, 

de se colocar alguém que não conheça o interior de que forma vai fazer Saúde para que nós possamos avançar. 

Ninguém sabe até agora quem é a Secretária de Interior, só sabemos quem é o Secretário do Estado de Saúde, 

um Defensor Público, pode conhecer de lei, mas do SUS nós estamos querendo aqui que não façam um 



 

desastre, para que não possamos ser prejudicados lá na frente. Quero aqui pedir que de todos os Secretários 

presentes, a nossa união, nossa bandeira de fortalecer e de lutar em busca daquilo que nós almejamos para 

melhoria da Saúde do nosso município. Quero aqui finalizar desejando ao Dr. Francisco Deodato Guimarães 

muita saúde que Deus lhe proteja você e sua família, a Sra. Edylene Maria dos Santos Pereira que ontem 

tomou uma decisão muito louvável de contemplar os municípios juntamente com o Dr. Francisco Deodato 

Guimarães de uma ambulância para atender os nossos pacientes quando são removidos para Itacoatiara/AM ou 

até mesmo para Manaus/AM. O Coordenador da CIB/AM Dr. Francisco Deodato Guimarães pede atenção de 

todos e que ainda temos os membros do Conselho Estadual de Saúde. E peço que tenham um pouco de 

paciência, mas esse é o único mês do ano que acontece a reunião em dois momentos. E que fossem breve no 

tempo, até porque estamos cumprindo uma pauta administrativa. E com essa questão que o Presidente do 

COSEMS coloca, ainda teremos uma nova rodada de aprovações para podermos encerrar o nosso trabalho. O 

membro Joselita Carmen Alves de Araújo Nobre deixa registradas as vitórias que a Saúde teve nesta CIB/AM 

este ano, onde foram aprovados quatro Planos Estaduais de grande importância para a Saúde Pública. 

Aprovamos aqui o Plano Estadual de Transplante, o Plano Estadual da Rede da Pessoa com Deficiência, o 

Plano de Atenção Psicossocial e o Plano Renal que damos o maior destaque, pois acabamos com a fila da 

“morte”.  Hoje temos vagas sobrando para pacientes de diálise e com a possibilidade de contratação de mais de 

200 (duzentas) vagas ainda, significa que conseguimos tirar os pacientes dos Prontos Socorros. Então é um 

legado que essa administração deixa para a Saúde Pública do Amazonas. E registrar principalmente durante 

este ano de uma gestão tecnicamente competente conseguimos manter ações integradas da SEA Capital e SEA 

Interior. O Membro Bernardino Cláudio de Albuquerque comunica que vai sair da Gestão da Fundação de 

Vigilância em Saúde (FVS). Isso é uma situação a qual já estava sendo trabalhada por mim. Já tinha conversado 

com o Dr. Francisco Deodato Guimarães que nessa nova gestão teria essa possiblidade, pois preciso de um 

tempo para ver exatamente os meus problemas particulares. Aproveito para agradecer todos os Secretários 

Municipais de Saúde pela parceria e convivência que tivemos todos esses anos. Só na Direção da FVS estou em 

torno de 9 anos. Essa questão da mudança é extremamente salutar. O Membro Jani Kenta Iwata comunica aos 

Secretários e parabenizar ao mesmo tempo o Relatório apresentado pelo Ministério da Saúde, com certeza os 

grandes avanços na Atenção Básica é devido ao aumento da cobertura, da Estratégia Saúde da Família Fluvial e 

Ribeirinha destacando na região Norte e no Brasil todos os gráficos de 2017 e 2018 que é de conhecimento de 

todos, que estava caindo os indicadores e estamos entregando uma avaliação externa. Não é por parte do 

DABE, isso com certeza é um ganho dos municípios e do Estado em relação à questão técnica de aprovação de 

projetos que a CIB/AM teve um papel fundamental. Temos uma preocupação, só para Unidade Básica de Saúde 

da Família Fluvial antiga que já foram entregues ainda não solicitaram o credenciamento, a importância de inserir 

o processo para não correr o risco de devolver recursos, Parintins/AM, Anamã/AM, Itacoatiara/AM, Novo 

Aripuanã/AM e Beruri/AM. Em relação à Saúde da Família Fluvial é preciso que esses municípios deem entrada 

ao processo de credenciamento, porque isso com certeza vai ser objeto de muitos olhares externos em relação 

ao Ministério Público Federal e Estadual em relação à conclusão desse projeto, ou seja, é preciso entrar urgente 

com esse processo mesmo porque a CIB/AM deliberou que os projetos têm que ser repassados para o DABE 

verificar a área técnica a competência do projeto encaminhado a CIB/AM e a resolução em Brasília/DF. Estamos 

aguardando esses municípios se manifestarem de forma urgente.  No que se refere as condicionalidade do Bolsa 

Família é de conhecimento de todos também que o prazo é de 31 de Dezembro, há uma possibilidade de 

prorrogação, mas ainda não foi dito. Todos podem fazer um esforço, onde o Amazonas em 2017 ficou em 1º 

lugar no acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família, com 88% de cobertura. Esse ano teve uma 

mudança de sistema, o qual precisa 100% de internet e os municípios estão com grande dificuldade. E mesmo 

assim o Amazonas está entre a média dos municípios e Estado do país. Chamo a atenção dos municípios que 

estão com menos de 30% e não pode ficar de forma nenhuma. Estamos disponíveis no DABE para apoiar 

tecnicamente no que for necessário para sair dessa situação. O Membro Francisco Ferreira Azevedo 

parabeniza o Dr. Francisco Deodato Guimarães e o Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque pela mudança 

que houve na Saúde do Estado do Amazonas, particularmente no interior. Realmente, nessa Gestão foi um 

divisor de água na questão da Saúde do Amazonas. E numa reunião de encerramento de trabalho, parabenizar e 

exaltar a maneira como foram conduzidos os trabalhos e o comprometimento em relação a sua Gestão a frente 

da Secretaria de Estado, também a Secretária do Interior e de todos os técnicos da SUSAM, que conduziram da 

melhor maneira possível. Antes do senhor assumir, estávamos numa situação caótica, e que todos os municípios 

do interior do Amazonas estavam com a “corda no pescoço”. E hoje nós temos condições de trabalho e temos 

credibilidade e vemos os nossos profissionais muito mais motivados no trabalho, porque estamos dando 

melhores condições de trabalho aos profissionais. Nós como Gestores temos nossa parcela de gratidão, ao 

reconhecimento desse trabalho. Que no processo político eleitoral nosso município fez a sua parte. E agradeço 

também tudo que o senhor fez por mim e pela minha família. Hoje conseguimos trabalhar com segurança 

financeira, jurídica e motivacional por parte dos nossos profissionais. Quando vimos os nossos profissionais 



 

alegres por estarmos podendo reorganizar a Saúde do nosso Estado e município, ficamos muito felizes. Desde 

2013, quando entrei na Gestão, até o início de 2018 as Unidades Hospitalares foram “empurradas com a 

barriga”, pois não tinha como fazer Gestão, porque não sabíamos quando ia ter recursos para executar. Isso 

mudou quando vocês resolveram fortalecer a Saúde do interior. Gostaríamos que continuasse isso. O membro 

Ildnav Mangueira Trajano parabeniza o Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque pela sua jornada. Os anos 

de 2017 e 2018 foram bem melhores com o apoio da FVS do que aquela outra época. Eu falo pelo meu 

município Maués/AM, recebi muito apoio em 2018. As Coordenações, as Direções da FVS sempre mais 

presentes do que eram antigamente. Claro que com todo o trabalho que o senhor tem lá é uma crescente. Posso 

dizer que o senhor pode sair de cabeça erguida, pois está deixando a FVS num momento bom com relação ao 

papel maior da FVS que é dando apoio ao interior. E falo ao Dr. Francisco Deodato Guimarães que todos 

sabem do seu valor como Secretário aqui, os avanços foram grandes com relação a recursos, e ambulâncias. 

Mas, nesse momento gostaria de fazer um apelo ao senhor, é preocupante a situação dessas Resoluções que 

não vão ser reeditadas, nós tentamos antes. Em Junho falei com o Presidente do COSEMS, que independente 

dos resultados das eleições, mesmo correndo contra o tempo, acabou sendo tempestivo e não cabe mais 

falarmos sobre isso. E no início do ano correr atrás disso. Já conversamos com parte da comissão de transição. 

E infelizmente, deram informações se é certo ou não estou pedindo uma suplementação para a SUSAM como 

receita para o ano que vem. E sabemos que em Janeiro tem um aumento para os funcionários, ou seja, já entra 

com uma despesa. Então, vamos ficar bastante fragilizados na situação de custeio, pois já vai haver um aumento 

de despesa para SUSAM. Temos que ficar atentos e resolver essa questão das Portarias. E se preocupar com 

os municípios não plenos. E a preocupação dos Secretários do interior é grande. Agradecer a todos o apoio que 

o município de Maués teve. O Membro Aldineia Pascoal da Silveira parabeniza o trabalho do Dr. Bernardino 

Cláudio de Albuquerque e agradece por tudo que tem feito pelo Amazonas. E dizer ao Dr. Francisco Deodato 

Guimarães e a Dra. Edylene Maria dos Santos Pereira que vocês desenharam uma melhora significativa para 

os municípios, e isso foram muito positivo para nós. Mas, quero dizer que toda história boa tem que terminar boa. 

No interior, não sabemos como vamos pagar os funcionários em Janeiro de 2019. As burocracias tem que 

acabar. Tem que haver sensibilidade de saber que temos dívidas em Janeiro e Fevereiro. E que diante disso o 

Estado no setor financeiro vai parar agora em Dezembro e só vai se reunir depois do carnaval. E toda a história 

bonita vai se acabar. E as pessoas vão dizer, “não era você que pedia voto”. E de outros colegas que foram para 

o interior também pedir voto. Então, eu gostaria de respeito. Gostaria de uma consciência maior, para que não 

volte o passado.Todos os nossos colegas estão extremamente preocupados com isso. Queria pedir a 

sensibilidade do Sr. Amazonino Mendes, porque vocês ainda estão no poder, e tem que respeitar até 31 de 

Dezembro ainda é o Governador. E o outro governo tem que aceitar. O membro Jairo Gatto Pereira diz que o 

discurso da Sra. Aldineia Pascoal da Silveira é bem plausível. Enquanto ela falava, eu recebi mensagens de 

alguns Secretários que não estão aqui, com a mesma preocupação que foi repassada. Quando se iniciou o 

mandato tampão o qual vocês assumiram, eu expressei as minhas preocupações naquele momento. Nós não 

tínhamos ambulância, dinheiro e que isso nós havíamos falado para cinco Secretários no mesmo ano. E o 

senhor assumiu e hoje o cenário é outro. Estou tão preocupado com relação ao repasse dos Hospitais e vejo 

aqui no calendário de 2019 que não tem CIB/AM no mês de Janeiro. Sugiro que encontremos uma data para que 

a gente se reúna em Janeiro para tentarmos trazer a nossa pauta o mais rápido possível para o novo governo, 

se assim ficar decidido. No mais quero agradecer por todos, pelo conhecimento repassado, pelas palavras amiga 

que vocês nos deram e desejar a todos um Feliz Natal. O membro Manuel Barbosa de Lima cumprimenta todos 

os membros da CIB/AM e todos os Secretários presentes. Gostaria muito de chegar nessa ultima reunião só 

agradecer, mas essa preocupação que foi falado é minha, porque Boca do Acre/AM é um exemplo com o 

descaso da Saúde Pública, mas quando foi recebido há um ano e sofremos na pele todo esse descaso com a 

população e com o Hospital de Boca do Acre/AM. Essa questão tem que discutir, nós estávamos até 

conversando fora com o Dr. Francisco Deodato Guimarães antes da reunião que é uma preocupação dos 

municípios temos que procurar uma alternativa. Me preocupo também porque temos profissionais e fornecedores 

para pagar a partir de Janeiro e eles não aceitam mais a desculpa de que não vai dar para resolver aquela 

questão toda. Essa ideia que o Sr. Jairo Gatto Pereira falou, que se nós conseguirmos reunir em Janeiro em 

uma reunião seria importante para que pudéssemos levar toda essas nossas preocupações, até porque quem 

perde com tudo isso é a nossa população. Porque nós podemos ir lá e dar uma desculpa e eu saber realmente 

aqueles que precisam do atendimento do SUS como é que fica. Temos que procurar o Ministério Público, 

instâncias da Justiça, porque não podemos mais passar pela situação que passamos e acabamos aceitando 

tudo. Eu acho que não é preocupação nossa. E agora eu, como pessoa e gestor, me considero amigo do Dr. 

Francisco Deodato Guimarães dessa Gestão que esta aí, a Dra. Edylene Maria dos Santos Pereira e Dr. 

Bernardino Cláudio de Albuquerque de cada Membro da CIB/AM, onde tivemos papel importante aqui durante 

esse ano aqui na CIB/AM. Não podemos esquecer todo esse legado positivo e do avanço que a Saúde teve na 

Gestão de todos vocês que estão à frente da Saúde, foram avanços importantes, Boca do Acre/AM é o maior 



 

exemplo disso, e deixando essa preocupação aqui que foi falado esse receio de um futuro incerto em relação à 

Saúde, mas ao mesmo tempo não vou poder deixar de fazer os meus agradecimentos e o meu reconhecimento 

pelas coisas positivas. É uma pena Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque que o Senhor que tem de sair da 

FVS, você sempre com esse carinho e educação sempre nos tratou com muito respeito e dedicação com o seu 

trabalho. Tenho certeza que você terá o melhor na sua vida. Aqui o meu agradecimento em nome do município 

de Boca do Acre/AM, quero Dr. Francisco Deodato Guimarães me dirigir a palavra ao Senhor, e agradecer 

pelo apoio ao município de Boca do Acre/AM, e a todos os municípios. Na vida pública é assim, já perdi e 

ganhei. E o senhor conhece um pouco essa história, isso faz parte da democracia, mas isso não tira o mérito de 

um trabalho muito importante e brilhante que tem sido feito na Saúde. E o senhor tem sido imprescindível nessa 

luta pela Saúde do Amazonas. E o que não foi feito é que não foi possível. Quando chegar a Janeiro, temos que 

nos reunir o mais rápido possível. E procurar o entendimento dessa nova equipe do Governo que está aí e 

busquem caminhos para melhorar a Saúde. O Coordenador da CIB/AM Francisco Deodato Guimarães registra 

todos os agradecimentos. Quero dizer a cada um que a palavra de vocês nos serve como um incentivo para que 

continuemos seguindo no leito da sua história. Voltei a Secretaria de Saúde depois de 15 anos, aceitando um 

desafio e tendo consciência daquilo que ia enfrentar, mas consciente que eu não seria omisso de negar a 

possibilidade de dar a minha contribuição. E saibam que estou certo de que eu e cada membro da minha equipe, 

aqueles que levamos e encontramos fizeram a sua parte. Estamos agradecidos a cada um de vocês. É preciso 

que não nos afastemos das questões legais. Sempre dizia que nós não podemos conduzir o setor de Saúde fora 

da legalidade. Tentamos fazer com os municípios foi dar está legalidade e tudo que nós fizemos está sustentado 

legalmente. A legalidade diz o seguinte e quero resgatar as palavras da Sra. Aldineia Pascoal da Silveira, 

“Vocês deixaram um desenho”. Este desenho está pronto. Nós poderíamos até chamar de modelo. Agora cabe 

ao novo governo seguir ou não. Então nós demonstramos que é possível isso. Existe questão de legalidade e 

não de poder. Temos que entender uma coisa, o Amazonino Mendes ainda é Governador até o dia 31 de 

Dezembro, e eu o Secretário, mas temos que ter visão legal. O Governo atual não pode imputar despesas a 

partir do dia 1º de Janeiro de 2019, porque é responsabilidade do novo Governo. E as decisões que nós 

tomamos estão escritas lá, é para o exercício 18. No dia 27 de Novembro, o Presidente do COSEMS nos 

apresenta um documento, portanto um dia depois da CIB/AM, este documento será respondido dizendo que, 

primeiro tudo o que foi dito aqui fomos nós que construímos juntos, por isso não só concordamos como também 

defendemos. E nós sugerimos que é para dizer isso no documento. Agora é uma decisão de vocês que o 

COSEMS apresente imediatamente no dia 2 de Janeiro, pode ir lá à SUSAM e protocolar o documento e solicitar 

uma CIB/AM extraordinária, onde aqui nesta bancada estará os Membros do novo governo e aprovar tudo que 

aqui está posto para dar legalidade ao processo. Nenhum problema quanto a isso, mas é uma coisa que só o 

novo governo pode acontecer, porque nós não respondemos pelo novo Governo. O membro Francisco Ferreira 

Azevedo pergunta se nós não teríamos como aprovar um calendário já incluindo essa reunião extraordinária. O 

Coordenador da CIB/AM Francisco Deodato Guimarães responde que o calendário da CIB/AM, segue o da 

Tripartite. Então não pode a CIB/AM colocar uma reunião em Janeiro. Agora pode numa situação extraordinária. 

Eu sugeri ao Presidente do COSEMS que no documento que ele entrega no dia 2 de Janeiro já sugere uma data. 

Esse é um caminho legal. Por exemplo, quando eu assumi fiz extraordinária em Janeiro, porque nós 

precisávamos aprovar o exercício do ano, não podíamos ter aprovado em 2017. Então tudo isso é legalmente 

possível. E tudo isso depende do entendimento dos Gestores Municipais com a nova Gestão Estadual. Este 

tema será encaminhado dessa forma, as questões legais podem ser feitas na CIB de Janeiro. Mas, tem que ser 

no novo exercício. Com isso, encerramos esse ponto e vou retomar uma questão aqui levantada pelo Presidente 

do COSEMS, a CIB de Novembro não houve, onde tinha credenciamentos e mudanças de Modalidades de 

vários municípios. Informaram-me aqui que todos esses processos já tinham parecer. O que está sendo proposto 

que esta CIB dê validade a esses pareceres e a Secretaria juntamente com o DABE dê seguimento para que os 

municípios não precisem esperar Fevereiro e aprove. Mas, é diferente, pois estamos falando de credenciamento 

e de mudança de modalidade, portanto não estamos falando de despesas para o novo exercício. A sugestão é 

que fique validado na ata desta reunião para que se faça uma Resolução e o DABE e o COSEMS dá seguimento 

a todos aqueles processos de Credenciamento e Mudança de Modalidade da reunião de Novembro que não 

houve quórum. Com isso, nós zeramos a pauta. O membro Januário Carneiro da Cunha Neto agradece o 

entendimento que a SUSAM teve durante esses 1 ano e 3 meses que estiveram a frente da Secretaria de 

Estado, nós construímos muitas coisas juntas. Quero agradecer pelo fato do COSEMS está mais próximo, sem a 

“marra” política, amizade, mas técnica e sobretudo, de melhoria. E também agradecer a toda a sua equipe e 

dizer que o modelo que foi proposto e construído em conjunto, com certeza é o que vai continuar. Ontem a 

Diretoria do COSEMS foi reconduzia a um mandato de mais 2 anos a frente da entidade. Vamos continuar 

defendendo os interesses dos municípios. Quero tranquilizar os Secretários, acredito que esse posicionamento 

do atual Governo nós temos muito mais força para ir conversar e dizer toda a situação. A CIB/AM ela é uma 

instituição que não é da SUSAM e nem dos municípios, mas Bipartite e paritária. Nós podemos solicitar reunião a 



 

qualquer momento. E a Secretaria Executiva da CIB/AM pode fazer isso. Desejamos muito sucesso ao senhor e 

sua equipe. Estaremos sempre de pé para melhorar o Sistema de Saúde. O Coordenador da CIB/AM Francisco 

Deodato Guimarães Encerra a reunião e agradece a presença de todos. Estiveram presentes: Membros 

titulares: Januário Carneiro da Cunha Neto, Ana Valéria Costa de Matos, Edylene Maria dos Santos 

Pereira, Jani Kenta Iwata, Rosemeyre Donato de Brito Caldas, Bernardino Claudio de Albuquerque, 

Aurimar Simões Tavares, Ildnav Magueira Trajano, Maria Adriana Moreira, Jairo Gatto Pereira, Manuel 

Barbosa, Cleomar Scandolara, Francisco Ferreira Azevedo. Os Suplentes: Joselita Carmem Nobre, 

Vanessa H. Santa Brigda de Albuquerque, Gean Carlos Sampaio da Silva. A presente ATA foi digitada pela 

Agente Administrativo Maria Tavares e revisada pela Técnica Superior Maria da Conceição de Araújo e será 

arquivada para fins documentais, após ser submetida à apreciação dos membros da CIB/AM, no Centro de 

Convenções do Amazonas Vasco Vasques (Av. Constantino Nery nº 5001 - Flores), Manaus, 18 de Dezembro 

de 2018. 

 


