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

Glaucia Kelly  -  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  

RESUMO EXECUTIVO 

192 REUNIAO 

144 ORDINÁRIA 

Data: 25/08/2008  

Hora do Início: 14:20 

Abertura: Dr. Agnaldo Gomes da Costa  

ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº191 (143 Ordinária), realizada no 

dia 25.08.2008. Submetida a apreciação dos membros a ata foi aprovada na forma 

apresentada pela Secretaria Executiva da CIB/AM.  

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

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

Eunice Alves Mascarenhas solicitou que fosse inserido no item da extra- pauta a 

apreciação do processo nº17776/2008 a respeito da solicitação de inclusão temporária 

dos medicamentos e insumos do componente básico da Assistência Farmacêutica para o 

município de Manaus. 2)O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira convidou a todos 

para o 2º Seminário de Avaliação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, no 

período de 27 a 29 de agosto de 2008 onde será outorgada a premiação em sete 

categorias, aos municípios que apresentaram o melhor desempenho na área de Vigilância 

em Saúde, o prêmio NEY BAHIENSE DE LARCERDA. 3) O membro José Rodrigues 

solicitou ao senhor presidente que seja viabilizada uma reunião com os conselheiros do 

Conselho Estadual de Saude – CES/AM para que sejam esclarecidos aspectos referentes 

as atribuições do colegiado da CIB/AM, com o propósito de dirimir equívocos ocorridos na 
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análise e avaliação das deliberações desta Comissão, o que tem ocorrido com freqüência 

por parte dos conselheiros. A solicitação foi acatada e o senhor presidente incumbiu a 

Secretaria Executiva da CIB/AM. 4) O Dr. Cássio Roberto do Espírito Santo, diretor do 

Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas - DABE comunicou sobre 

participação do Amazonas na III Mostra de Saúde da Família e parabenizou os técnicos e 

os Agentes Comunitários de Saúde que foram ao evento, no qual os de Manaus, 

Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e alguns setores da sede da SUSAM 

apresentaram trabalho. .5) o senhor presidente abordou sobre o momento que estamos 

vivenciando na Saúde do Estado. Disse que era importante que todos soubessem que 

‘’Manaus hoje vive um verdadeiro canteiro de obras’’. a servidora Eva Neide Aparício 

Belota comunicou que a partir desta data a Secretaria Executiva da CIB/AM está sendo 

coordenada pela servidora Maria da Fé  da Silva Marques.  

Extra- Pauta. Item I- Instrutivo para a construção do Termo de Compromisso de 

Gestão dos Municípios.  A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes indagou ao 

colegiado sobre a apreciação da proposta do instrutivo apresentado na reunião do mês 

passado, observando sobre a importância de dispor de uma orientação para apoiar os 

municípios no processo de adesão ao Pacto pela Saúde pela servidora Maria da Fé da 

Silva Marques. O membro Roberto Maia Bezerra complementou dizendo que o 

documento não é só um instrutivo, pois contém toda a normatização do Ministério da 

Saúde que trazem o fluxo necessário para a elaboração do Termo de Compromisso de 

Gestão. Os membros consensuaram a aprovação do instrutivo 

Item II- Termo de Compromisso nº002/2008- FVS/HUGV. O membro Antonio Evandro 
Melo de Oliveira explicou que se trata dos compromissos sanitários que serão assumidos 
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pelo HUGV visando a integração dos seus procedimentos em nefrologia ao SUS.Disse 
que o relatório técnico de inspeção da Fundação de Vigilância em Saude identificou 
algumas não conformidades, que estariam inviabilizando a certificação do 
estabelecimento por parte da Vigilância Sanitária.Solicitaram informações os membros 
José Rodrigues e Radija Mary Costa de Melo Lopes sobre as pendências existentes e 
se estas eram os únicos impedimentos para o processo de credenciamento do 
estabelecimento.O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira esclareceu que eram 
somente esses pontos os entraves para o andamento do processo de credenciamento. 
Os Membros consensuaram a aprovação do Termo de Compromisso 
Item III - Processo Nº 17776/2008-SEMSA/Manaus. A membro Eunice Alves 
Mascarenhas solicitou que o responsável pela Assistência Farmacêutica do município de 
Manaus se manifestasse sobre o assunto. O Dr. Lucio Figueira Pimentel explicou que 
esta providência foi tomada pelo município de Manaus tendo em vista a necessidade de 
garantir o fornecimento e a dispensação dos medicamentos e insumos de Planejamento 
Familiar e Suplementação de Ferro para os usuários da Atenção Básica. O membro 
Antonio Evandro Melo de Oliveira esclareceu que a prestação de contas seria 
justificada pelas documentações referentes ao que dispõe a portaria que trata sobre o 
assunto. Esse argumento foi reforçado pela membro Eunice Alves Mascarenhas. Os 
membro consensuaram a aprovação do pedido encaminhado no processo. 
.A reunião foi encerrada às quinze. Estiveram presente o senhor presidente Agnaldo 

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

Francisnalva Mendes Rodrigues, Radija Mary Costa de Melo Lopes, Roberto Maia 

Bezerra, Romina Alves de Brito, Eunice Alves Mascarenhas, Laene Conceição Gadelha 

Dias e Eraldo Neves Falcão .         
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