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RESUMO EXECUTIVO 

181  REUNIAO 

134 ORDINÁRIA 

Data: 29/10/2007 

Hora do Início: 14:20 

Abertura: Dr. Wilson Duarte Alecrim. 

 

ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº181(134 Ordinária), realizada 

no dia 29.10.2007, 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, solicitaram inclusões: 

1) A membro Radija Mary  Costa de Melo Lopes informou sobre a 3ª Oficina do Pacto Pela 

Saúde no Estado que será realizado no período de 07 a 09.11.2007, no Auditório do Teatro 

Chaminé(Manaus Moderna) e tratará da construção do Terno de Compromisso de Gestão 

Estadual.Informou também que no período de 19 a 23.11.2007 estará sendo realizado o curso de 

Planejamento, oferecido pelo PlanejaSUS/MS,através da Universidade Federal da Bahia.2) O 

senhor presidente Wilson Duarte Alecrim informou que faria  duas comunicações: na primeira 

estaria se reportando à questão da regulamentação da EC-29, cuja votação foi sobrestada na última 

quarta-feira(24.10), sobre a qual há uma discussão entre os Ministérios do Planejamento e da 

Fazenda com relação à proposta do CONASS e CONASEMS para fixar 10% a participação da 

União no financiamento da saúde. Informou  também sobre a reunião com o MORHAN que está 

agendada para o dia 31.10, na Colônia Antônio Aleixo,da qual também participará o Secretário 
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Municipal de Saúde de Manaus,onde será discutida a situação da estrutura de saúde local. A 

segunda comunicação foi sobre o lançamento do Programa de Intensificação e Controle da Malária 

com recursos próprios do governo do Estado, que acontecerá no dia 07.11 na UEA/AV. Djalma 

Batista.ITEM- III- Processo  nº  19654/2007 DGRH e Resolução nº044/2007 AD Referendum 

referente ao Plano de Ação-2007 para implementação de Política de Educação Permanente em 

Saúde. A membro Heliana Nunes Feijó, indicada para relatora do assunto, leu seu parecer 

destacando a importância, a necessidade e a oportunidade de implementar a Política de Educação 

Permanente como estratégia de qualificação de gestão do SUS.Os membros consensuaram 

aprovação.ITEM IV- Processo nº18405/2007-DABE/Relatório das Ações de Saúde/1º Semestre 

2007- Plano Operativo Estadual de Atendimento e Adolescente em conflito com a Lei. A membro 

Heliana Nunes Feijó, indicada para apresentar relatoria sobre este assunto sugeriu aprovação do 

relatório, recomendando que a Comissão de Acompanhamento e Avaliação ao Plano Operativo 

instituída pela SUSAM, através da Portaria nº0017/2007,discuta alternativas para resolução dos 

problemas apontados junto às instituições parceiras, assim como as estratégias de viabilização e as 

apresente à SEMSA/Manaus para a execução das ações. .Os membros consensuaram aprovação 

ITEM-V-a) Apresentação do Plano Plurianual de Prevenção e Controle Integrado da Malária. O 

membro Bernardino Cláudio Albuquerque, apresentou o Plano cuja execução está programada 

para o período de julho/2007 a dezembro/2010, referindo-se ao envolvimento das áreas técnicas na 

elaboração deste Plano (regional, municipal e estadual).O financiamento estabelecido será 

R$282.063.827.37(Duzentos e oitenta e dois milhões,sessenta e três mil, oitocentos e vinte e sete 

reais e trinta e sete centavos), como contrapartida do Estado e Ministério de Saúde.. Os membros 

consensuaram aprovação do Plano. b) Plano de Prevenção e Controle da Dengue no Estado do 
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Amazonas. O membro Bernardino Claude Albuquerque disse que o Plano será 

operacionalizado nos 62 Municípios do Estado, para os quais serão elaborados os Plano 

Municipais de Prevenção e Controle sendo coordenados pelas Secretarias Municipais de 

Saúde e Fundação de Vigilância em Saúde,para os quais serão elaborados os Plano 

Municipais de Prevenção e Controle, sendo coordenados pelas Secretarias Municipais de 

Saúde e Fundação de Vigilância em Saúde A execução do Plano está prevista para 

período de 2008/2009 e o financiamento total será de R$4.578.114,00(quatro milhões 

quinhentos e setenta e oito mil e cento e catorze reais)..Os membros  consensuaram 

aprovação. ITEM VI Processo 18641/2007-SEMSA/Tapauá. Plano de Ação de Vigilância 

Sanitária. O membro Bernardino Cláudio Albuquerque destacou que o Plano de Ação 

de Tapauá representa um avanço da gestão municipal em trono da questões relativas à 

Vigilância Sanitária, para concretizar ações e prevenir a saúde em sua plenitude. Os 

membros consensuam,aprovação. ITEM VII -Movimentação de servidores da FUNASA no 

âmbito do SUS. O membro Bernardino Cláudio Albuquerque leu os pareceres sobre as 

solicitações: a) Processo 05525/2007- Pedro Lucas Moraes, solicitação de retorno à 

Coordenação Regional da FUNASA, esclarecendo que o pedido  está de acordo com a 

legislação sobre o assunto e cumpriu o trâmite estabelecido pelo fluxo aprovado na 

CIB/AM. O parecer dos membros foi favorável do retorno do servidor, atualmente lotado 

na Unidade Mista de São Paulo de Olivença. b)Processo nº20532/2007, pedido de 

retorno ao Órgão de Origem, devidamente explicitado pela Fundação de Vigilância em 

Saúde, referente ao servidor Pedro Augusto Rodrigues Martins,cedido para a SUSAM, 

através do convênio02/2000. Os membros consensuaram a aprovação.ITEM VIII –
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Apresentação do Plano de Trabalho para Captação de recursos do Sistema de 

Planejamento no SUS- PlanejaSUS. A técnica do DEPLAN/SUSAM, Valdenize Pereira 

Duarte apresentou o Plano de Trabalho, explicando que o Ministério da Saúde instituiu 

através da Portaria nº376 de 16 de fevereiro de 2007 um incentivo financeiro para o 

Sistema de Planejamento no SUS e o DEPLAN , conjuntamente com a SEMSA MANAUS 

elaborou este plano para atender as prioridades do planejamento, embora reconhecendo 

a insuficiência do recurso.A membro Radija Mary Costa de Melo chamou atenção para o 

ponto que se refere à capacitação voltada para os municípios, que consta no plano como 

complementou lembrado que uma das responsabilidades do Pacto pela Saúde, previsto 

no Termo de Compromisso de Gestão  é justamente o fortalecimento das áreas de 

Planejamento. A enfª Maria Artemisa Barbosa chamou atenção para o ponto que se 

refere à capacitação voltada para os municípios, que consta no plano como consultoria 

técnica. Os membros consensuaram a aprovação do Plano apresentado pelo 

DEPLAN.ção.ITEM -IX –Apresentação das propostas de Pré-projetos para Captação de 

recursos financeiros junto ao Fundo Nacional. O membro José Rodrigues propôs que a 

CIB autorize a aprovação AD-REFERENDUM dos pré-projetos apresentados após esta 

reunião, até o final do mês do prazo estabelecido para apresentação das propostas. Os 

membros consensuaram aprovação das propostas de projetos e da sugestão do membro 

José Rodrigues. Extra-pauta-Proposta de inserção de microscopistas como componente 

das Equipes de Atenção Básica no Estado do Amazonas. O membro Bernardino Cláudio 

Albuquerque argumentou que esta proposta complementa as ações do Plano Plurianual 

de Prevenção e Controle da Malária, pois na elaboração do Plano foram identificadas as 
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necessidades de microscopia no total de mais 500 novos postos, para atender as 

localidades definidas como prioritárias.Os membros consensuaram aprovação.  

Estiveram presente os membros   Wilson Duarte Alecrim, Bernardino Cláudio 

Albuquerque, José Rodrigues, Márcio Souza Lima, Radija Costa de Melo Lopes, 

Heliana Nunes Feijó, Eunice Alves Mascarenhas, Maria Adriana Moreira, José 

Raimundo Guimarães e Laene Conceição Gadelha Dias 


