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RESUMO EXECUTIVO 

174º REUNIAO 

127º ORDINÁRIA 

Data: 26/03/2007 

Hora do Início: 14:10 

Abertura: Dr. Wilson Duarte Alecrim. 

 

ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº173(126ª Ordinária) , realizada no 

dia 26/03/2007, submetida a apreciação dos membros foi aprovada na forma apresentada 

pela Secretaria Executiva da CIB/AM.  

ITEM II – Comunicações, além das comunicações expedidas e recebidas no período,: 

solicitaram inclusões: 1) O membro Dário Vicente da Silva, informou que no dia 

28.03.2007, ocorrerá a realização da Oficina com os técnicos dos CONASEMS, sobre o 

fortalecimento dos COSEMS, no auditório da SUSAM, em Manaus. Solicitou informações 

sobre o andamento das definições do TFD Intermunicipal. Indagou também  sobre o 

andamento do processo de implantação do Pacto de Gestão. Relatou as dificuldades em 

realizar parceiras com a direção do Hospital Regional de Tefé, visando o atendimento da 

população.  2)  O membro João Francisco Tussolini Informou  que a partir do dia 26.03 

o município de Parintins estará iniciando a primeira jornada de cirurgias de catarata e no 

período de 07 a 09.04.2007 estará  realizando a 15ª jornada de cirurgias eletivas. 

Solicitou informações sobre o SAMU Regional, justificando que essa cobrança lhe estava 

sendo feita pela população. Indagou sobre a realização de processo seletivo, tendo em 



 

 
 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Luciana Araújo 
Antonio Junior - Estagiário. Av. André Araújo, n.º 701 – Estrada do Aleixo CEP: 69060-001 – Fone: 3643-6309 

 –Manaus/AM 
E-Mail: cìb_am@saude.am.gov.br 

 

vista a necessidade do preenchimento de vagas para   Médicos em Parintins. Informou 

sobre as providências para a regularização de pendências apontadas no Plano de 

Assistência Farmacêutica em Parintins.  3)  O Senhor presidente reportou-se à posse do 

novo Ministro da Saúde , Dr. José Gomes Temporão e informou também a mudança do 

Secretário de Vigilância, assumindo a titularidade o Dr. Gerson Penna, assim como sobre 

a mudança na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, tendo assumido a Drª Márcia 

Barsini. Mencionou que há um compromisso do Ministério de Saúde em montar uma 

Agenda positiva para Amazônia em conjunto CONASS  e o CONASEMS, para tratar das 

questões da Amazônia cujo o trabalho tem três eixos principais de enfoque: 1ª  prioridade 

-  Recursos Humanos, (pessoal de nível Superior e financiamento), 2ª prioridade - 

Intensificação das ações básicas de saúde e 3ª prioridade - Combate as doenças 

endêmicas. Falou também  sobre a renovação diretiva do CONASS, onde coube ao 

Amazonas a representação da vice–presidência da Região Norte e a Vice-presidência 

nacional do CONASS, com efetivação a partir da ultima sexta feira. A respeito da 

solicitação do membro Dário  Vicente da Silva, sobre o TFD Intermunicipal e o Pacto 

de Gestão remeteu ao DEPLAN  e a Secretaria Executiva da CIB/AM para 

posteriormente fazer as devidas informações. Com relação ao Hospital Regional de Tefé , 

disse que estaria remetendo o caso à Drª. Heliana Nunes Feijó , Secretária   Executiva  

do Interior mas gostaria de também se posicionar  sobre a questão. Primeiramente , disse 

que pelo seu conhecimento há uma confusão sobre política de saúde e política partidária 

no entendimento dos servidores, dos vereadores e dos conselheiros de saúde. Com 

relação ao Hospital Regional de Tefé disse que existem denúncias que estão tramitando 
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na Secretária de Saúde e que estão sendo apuradas devidamente. E sobre o pedido 

entregue pelo membro Dário Vicente da Silva encaminhou para a Secretária Executiva 

Adjunta do Interior para as devidas providencias.. Sobre o pronunciamento do membro 

João Francisco Tussolini , disse que houve problemas com o orçamento, por parte do 

Ministério de Saúde e que agora esse assunto está sendo retomando. A respeito do 

processo seletivo, falou do impedimento ocorrido no ano passado, motivado pelo 

processo eleitoral e que atualmente essa questão está sendo retomada, mas está 

havendo uma questão de impedimentos com a Procuradoria Federal do Trabalho e com o 

Ministério Público Estadual, sobre essa definição já ocorreram  duas reuniões em março  

e mais duas estão agendadas para abril   (dias 03 e 13/04) após esse período será 

possível dar um posicionamento. 

ITEM III –. Processo nº 02950/2007 – Projetos para as campanhas de Vacinação Anti-

Rábica Animal (1ª e 2ª etapas). A Drª Ana Cristina Rodrigues de Campos, gerente de 

ZOONONES/ FVS, explicou sobre a programação da Campanha e a proposta de divisão 

dos recursos Os membros consensuaram a aprovação dos projetos. 

ITEM IV -  Processo  nº 23155/2007-SEMSA /Autazes- Solicitando o cancelamento do 

termo de garantia de acesso com o município  de Manaus. A membro Heliana Nunes 

Feijó, relatora desse  assunto foi de parecer favorável ao pleito, destacando a 

necessidade de manter as AIH de Alta Complexidade e de Psiquiatria. O pedido do 

município de Autazes foi aprovado por consenso dos membros. 

ITEM V -  Processo nº 00500/2007 SEMSA- Codajás- Solicitando o cancelamento do 

termo de garantia de acesso com Município de Coari. A membro Heliana Nunes Feijó 
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também indicada para relatar esse assunto, foi parecer favorável, enfatizando a 

necessidade de atualização cadastral e a busca do aumento da cobertura e da qualidade 

da Atenção Básica, responsabilidade intransferível do município. O parecer foi aprovado 

por consenso dos membros. 

Extra Pauta : 1) Indicadores de Atenção Básica, referente a Portaria / MS nº 091, que 

não foram consensuados pelo  Ministério da Saúde. A membro representante do 

DEPLAN/SUSAM, Radja Mary Costa de Melo Lopes, explicou que nove dos cinqüenta 

Indicadores da Portaria nº091/07, para o Estado do Amazonas  deixaram de ser 

consensuados pelo Ministério de Saúde que os retornou com a sugestão de novos 

parâmetros para análise e consenso na CIB/AM. Os membros consensuaram a 

aprovação das novas metas Estaduais  a serem enviadas para pactuação.2) 

Programação para Áreas Programáticas- PAP/FVS. O membro Bernardino Cláudio 

Albuquerque, representante da FVS explicou que devido a demora do retorno das 

informações dos Municípios, a inserção desse assunto somente foi possível na extra –

pauta. O parecer  foi emitido pelo membro Heliana Nunes Feijó, que considerou a 

planilha de metas do Amazonas de acordo com as metas nacionais, sendo favorável à 

aprovação da proposta apresentada. Os membros consensuaram aprovação. 3) 

Apresentação sobre a Assistência Neonatal existente em Parintins. O membro João 

Francisco Tussolini, Secretário Municipal de Saúde de Parintins apresentou a Drª. 

Elizabeth Urizzi, médica Neonatologista e explicou que os dados que serão 

apresentados tem como objetivo levar  a uma reflexão sobre as necessidades desse nível 

de atenção, apesar de que com a chegada da meta o setor conseguiu  avançar e 
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apresentar melhorias, inclusive na apresentação constarão dados dos serviços 

implantados no Hospital Jofre Cohen, que segundo a expositora representa o impacto 

positivo diante do alto índice de mortalidade neonatal. No final da apresentação o senhor 

presidente solicitou que o Município encaminhe essas necessidades para análise do 

Estado. 

 A reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte minutos. Estiveram presentes: Wilson 

Duarte Alecrim,  Bernardino Cláudio Albuquerque, José Rodrigues, Marcio Souza 

Lima, Radija Mary Costa de Melo Lopes, Heliana Nunes Feijó,  Dário Vicente da 

Silva,José Carlos Gomes Sardinha, João Francisco Tussolini, José Raimundo 

Guimarães.  

 

 

 

 

 

 

 

 


