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RESUMO EXECUTIVO 

191 REUNIAO 

143 ORDINÁRIA 

Data: 28/07/2008  

Hora do Início: 14:20 

Abertura: Dr. Agnaldo Gomes da Costa  

ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº189 (142 Ordinária), realizada no 

dia 16.06.2008. Esta ata foi aprovada após as seguintes correções: o membro José 

Rodrigues  nas linhas 47,49,52,55,57,58,68,73 e nas linhas 119 e 12. o senhor 

presidente solicitou correção na linha 58 e  o membro Antonio Evandro Melo de Oliveira 

na linha 44. 

ITEM II- Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº190 (XLV Extraordinária), realizada 

no dia 23.06.2008, esta ata foi aprovada na forma apresentada pela Secretária Executiva da 

CIB/AM. 

ITEM III- Comunicações- Além das comunicações expedidas e recebidas enviadas com 

antecedência para conhecimento dos membros,solicitaram inclusões:1)a membro Radija 

Mary Costa de Melo Lopes comunicou  que o Grupo de Trabalho de condução do Pacto 

pela Vida deu continuidade ao processo de divulgação do Pacto pela Saúde nos 

municípios(realizados Itacoatiara, Manacapuru. Manaus, Borba e Parintins; a ser 

realizados Tefé e Tabatinga) 2)o membro Antonio Evandro Melo de Oliveira comunicou 

que durante o mês de julho a Fundação de Vigilância em Saúde- FVS recebeu a visita, 

durante quatro dias de três delegações, duas da África e uma de Camarões (Congo) para 
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num convênio de cooperação técnica entre o Governo Brasileiro e os países Africanos;3) 

o Dr. Cássio Roberto do Espírito Santo informou que no período de 05 (cinco) a 08 

(oito) de agosto estará acontecendo em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses 

Guimarães a III amostra de Saúde da Família, no qual haverá um stand do Estado do 

Amazonas. 

ITEM –IV – Plano de Transição solicitado no parecer sobre o processo nº11272/2008- 

SEMSA/MANAUS que encaminhou o Termo de Certificação em Endemias e Controle 

de Doenças. A técnica da Secretária Municipal de Saúde de Manaus, Ada Frota Oliveira 

de Carvalho fez uma breve apresentação do Plano de Transição explicando que trata da 

fase de preparação para que as Ações de Vigilância em Saúde sejam assumidas pelo 

município de Manaus. O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira indicado relator do 

assunto leu seu parecer favorável, onde após analisar os pareceres emitidos pela áreas 

técnicas da Fundação de Vigilância em Saúde concluiu que será necessário contemplar 

alguns ajustes, no que se refere as  áreas de Vigilância Epidemiológica e Vigilância 

Ambiental. O membro José Rodrigues indagou sobre a definição dos recursos do Teto 

Financeiro que não estavam citados no Termo de Certificação e nem no Plano de 

Transição. O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira esclareceu que essa 

pactuação somente  ocorrerá a partir de 2009, que agora se trata somente da fase de 

transição das ações entre o Estado e o município de Manaus. Os membros 

consensuaram a aprovação do parecer do relator. 

ITEM-V- Processo nº14964/2008- Alteração na pactuação do Termo de Compromisso 

de Gestão Municipal referente à Adesão do Município de Manaus ao Pacto pela 
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Saúde.  A técnica da Secretária Municipal de Saúde de Manaus Ada Frota Oliveira de 

Carvalho explicou que o Termo de Compromisso de Gestão do Município de Manaus 

apresentado na reunião do mês de julho neste colegiado foi refeito, para inclusão das 

recomendações do parecer apresentado pela relatora Radija Mary Costa de Melo 

Lopes, bem como para a retirada do pleito da transferência dos CAIMI’S, CAIC’S e 

CAPS, em cujo assunto não houve definição por parte  do Senhor Governador do Estado. 

A membro    Radija Mary Costa de Melo Lopes  relatora do assunto, leu seu parecer 

favorável cujo conteúdo se encontra anexo aos documentos desta ata. Os membros 

consensuaram  a aprovação.O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira destacou 

que se tratava de um momento histórico para o colegiado, pois na mesma reunião a CIB 

recebeu para apreciação e estava consensuando a Certificação e o Termo de 

Compromisso de Gestão do Município de Manaus.  

ITEM-VI- Processo nº14481- DEPLAN- Termo de Compromisso de Gestão  Estadual 

referente à Adesão do Estado ao Pacto pela Saúde. O membro Antonio Evandro 

Melo de Oliveira, indicado relator do assunto leu seu parecer favorável a aprovação, 

onde concluiu que o processo se encontra instruído na conformidade das normas 

vigentes, com as respectivas explanações, justificativas e planilhas pertinentes.Os 

membros consensuaram a aprovação. 

ITEM-VII- Processo nº11474- Recomendações apontadas no Relatório de Atividades 

do Projeto de Qualificação e no I Seminário do Projeto de Qualificação do 

Atendimento e da Gestão do CAPS Dr. Silvério Tundis e Resolução AD 

REFERENDUM Nº 067. O membro  José Rodrigues, indicado relator do assunto leu seu 
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parecer favorável após analise da documentação do processo em questão, bem como 

com base nos estudos realizados pela área técnica da SUSAM. Os membros 

consensuaram a aprovação. 

ITEM-VIII Planos de Ação de Vigilância Sanitária, Processo nº12856/2008- FVS- Nova 

Olinda do Norte/AM. O membro Roberto Maia Bezerra leu o parecer da membro 

Heliana Nunes Feijó, indicada relatora do assunto, onde concluiu que pela aprovação, 

tendo em vista a importância e a necessidade das ações de Vigilância Sanitária no 

contexto da promoção  da Saude e prevenção de doenças e agravos à saude. Os 

membros consensuaram  a aprovação. 

ITEM IX – Processo nº14175/2008- DABE- Revisão da pactuação dos Indicadores do 

Pacto pela Vida e Resolução CIB AD REFERENDUM Nº068/2008. A membro Radija 

Mary Costa de Melo Lopes indicada para esta relatoria leu seu parecer favorável, onde  

concluiu que tendo em vista as justificativas para a correção das divergências detectadas, 

apresentadas no memo DABE nº 338/2008, de 09.07.2008,  as alterações de resultado no 

ano de 2007 podem ser revistas, o mesmo não ocorrendo com as metas pactuadas em 

2008. A relatoria foi  consenso do colegiado . 

ITEM X- Informes das Atividades do Grupo Bipartite. O membro Roberto Maia 

Bezerra, coordenador do grupo de trabalho responsável pelos estudos para a 

Regionalização, informou a respeito das atividades programadas para a divulgação e 

orientação sobre a implantação do Pacto pela Saúde no Estado do Amazonas Os 

membros consensuaram a aprovação da alteração do nome do grupo e acataram a 

sugestão da membro Radija Mary Costa de Melo Lopes para que o Instrutivo do Pacto 

seja reapresentado na próxima reunião, garantindo assim maior prazo para análise por 

parte do colegiado Os membros consensuaram  a aprovação. 

ITEM XI -Processo nº 13544/2008-DABE CARAUARI/AM- Pedido de Revisão na 

Pactuação da responsabilidade no envio da Base de dados as SCNES e SIAB, 

pactuados na Resolução CIB Nº034/2007 com base na Portaria nº311 SAS/MS de 

14.05.2007, ratificada pela Portaria nº1876 GM/MS de 07.08.2007. O membro José 
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Rodrigues  indicado para relatoria do assunto leu seu parecer favorável, onde concluiu 

que a alimentação dos dados não está restrita ao SCNES, pois além deste sistema os 

municípios deverão alimentar e transmitir via Transmissor Simultâneo para o 

DATASUS/RJ, o Sistema da Informação da Atenção Básica SIAB e o Sistema de 

Informação Ambulatorial SAI/SUS .Os membros consensuaram a aprovação. 

ITEM XII- Processo nº13256/2006- SEMSA/Rio Preto da Eva- Pedido de Revisão  da 

responsabilidade no envio da Base de dados ao SCES e SIAB pactuados na 

Resolução CIB nº034/2007 com base na Portaria nº311 SAS/MS de 14.05.2007, 

ratificada pela Portaria nºGM/MS de 07.08.2007. O membro José Rodrigues 

apresentou parecer favorável sobre esse assunto, nos mesmos termos do item anterior, 

cuja análise foi realizada conjuntamente. Os membros consensuaram  a aprovação. 

ITEM XIII- Processo nº11478/2008- FVS- Pedido de autorização de retorno do 

servidor Alan Mota Gusmão, para a Coordenação Regional. O membro Antonio 

Evandro Melo de Oliveira indicado para a relatoria, leu seu parecer favorável, onde 

concluiu que o mesmo se encontra instruído na conformidade das normas em vigor. Os 

membros consensuaram  a aprovação 

.A reunião foi encerrada às dezessete horas. Estiveram presente o senhor presidente 

Agnaldo Gomes da Costa, os membros Antonio Evandro Melo de Oliveira,  José 

Rodrigues, Jandira Pinheiro de Farias, Radija Mary Costa de Melo Lopes, Roberto 

Maia Bezerra,  Eunice Alves Mascarenhas, Laene Conceição Gadelha Dias.         
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