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ITEM I – Apreciação e Aprovação da ata Nº 196 (148 Ordinária) realizada no dia 15.12.2008, 

a qual submetida à apreciação dos membros, onde foi  solicitada a correção pela membro 

Radija Mary Costa de Melo Lopes, na linha 58, onde se lê: “Fundação Nacional de Saúde 

FNS/MS”, leia-se: Fundo Nacional de Saúde. E ao que se relaciona à contra partida  desse 

convênio é de responsabilidade da Fundação HEMOAM,  na linha 59 esclareceu que o 

colegiado pactuou um documento com todas as fundações. Também, todas as necessidades 

já que as fundações precisam apresentar no” SICONG”, na verdade, é Sistema SICONV. Na 

linha 112, onde se lê: “falando do Hospital Dias“, leia-se: Hospital Dia. A ata foi colocada em 

votação, sendo aprovada pelo colegiado com as devidas correções feita pela membro

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

antecedência para o conhecimento dos membros, solicitaram inclusões a   vice-presidente 

Maria Adriana Moreira, comunicou que o Encontro de Gestores de Saúde do Amazonas 

2009, realizado  no período de 25 a 27 de março de 2009. no auditório UEA Saúde, foi um 

sucesso,  e agradeceu  a organização da Secretaria de Saúde do Estado – SUSAM e a 

Fundação de Vigilância em Saúde – FVS e o apoio do Departamento de Planejamento – 

DEPLAN, mas lamentou que infelizmente não houve um momento para avaliação, pelo fato 

do  tempo  ser  corrido,  o  COSEMS  agradeceu  pelos  58  (cinqüenta  e  oito)  Municípios 

presentes, todos os secretários elogiaram e agradeceram, pois gostaram muito de todas as 

palestras que foram ministradas. O membro Antonio Evandro de Melo Oliveira, comentou 

que a representação do Estado  em relação a este evento, seria  o início de um  processo 

que, poderia ser  muito promissor para o Estado do Amazonas em relação à Saúde. O 

Ministério da Saúde, Secretário de Estado e Secretários  Municipais da Saúde iniciaram um 

processo  bastante  promissor,  onde  se  criou   muita  expectativa,  todos  devemos  estar 

preparados e os diversos setores da Secretaria do Estado.  O membro salientou que na 

reunião passada, foi solicitado que colocasse na pauta da próxima reunião, a Reestruturação 

da CIB/AM, mas por esquecimento não foi colocada, e solicitou que mantivessem no décimo 

primeiro item da comunicação a Reestruturação da  CIB/AM para ser discutida.  A membro 

Heliana Nunes Feijó,  pediu desculpas aos 58 secretários  presentes  do COSEMS, pela 

saída no meio da sessão de abertura, pois houve um problema muito sério, foi elaborado um 
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cronograma para ajudar  os municípios,  a  Secretaria  do Interior  tem consciência  que vai 

assumir toda a parte do apoio técnico aos municípios, considerando os técnicos existentes, 

sua formação e capacitação na área de Planejamento e Gestão de Saúde. A membro Radija 
Mary  Costa  de  Melo Lopes, registrou  a  presença  dos  Secretários  Municipais,  como 

Tonantins e outros, a satisfação pela realização do evento que foi acima das expectativas, 

onde se tirou  algumas situações encaminhado no evento  relacionados a regionalização, 

que também estará  trabalhando para trazer a este colegiado a aprovação definitiva, porque 

houve um consenso no evento,  em relação ao desenho regional  está  se trazendo para 

Secretaria do Interior que está conduzindo este trabalho. O senhor Roberto Bezerra Maia, 

discutiu com os municípios, onde foi  apresentada uma proposta que será discutida neste 

colegiado, na próxima reunião. A membro aproveitando a presença do COSEMS e de alguns 

Secretários  Municipais,  observou  a  necessidade  dos  municípios  estarem  realizando  e 

apresentando seus Relatórios de Gestão. O membro  José Rodrigues, comunicou que no 

dia 25 não esteve presente na abertura, porque foi designado pelo Secretario Estadual de 

Saúde, o senhor presidente Dr. Agnaldo Gomes da Costa, para representá-lo na reunião 

do CONASS, onde foram tratados 2 (dois) assuntos importantes:1º momento, foi o problema 

do encontro com os Procuradores da Republica,  onde  foi abordado a Judicialização da 

Saúde sendo enfatizado pelo presidente, até a época Dr. Osmar Terra, que os profissionais 

médicos, precisam melhor adaptar-se ao Sistema Único de Saúde, no 2º momento foi  a 

eleição do CONASS, onde o novo presidente é o Secretario de Tocantins, o vice-presidente 

da Região Norte  a Secretária do Pará, o Secretario Adjunto da Região Norte ficou com 

Rondônia, e como membro do Conselho Fiscal ficou o Secretario do Acre, então essas são 

as informações que temos a respeito do encontro, e o Amazonas houve uma propositora do 

Dr. Agnaldo Gomes da Costa, que não era candidato a nenhum cargo, o mesmo queria 

ficar somente como membro do colegiado.

ITEM III - ITEM - III Processo nº 27667/2008 - Revisão da Resolução CIB nº 016/2008 de 
25 de fevereiro de 2008. O membro José Rodrigues, declarou perante todos os membros 

que  a  avaliação  desse  processo  torna-se  complicadíssima em função  de  que  até  hoje, 

continua  tendo  conflitos  na  área  da  Saúde  Mental,  então  a  Resolução  CIB/AM  havia 
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aprovado uma relação de Medicamentos de Atenção Básica, contendo 42 itens, enquanto na 

proposta  apresentada  pelo  relator  Dr.  Luiz  Cláudio,  membro  da  Comissão de  Gestores 

Assistência Farmacêutica da Saúde Mental no Município de Manaus, a relação é reduzida 

apenas para 27 itens, que em análise da proposta apresentada segue na integra o que diz a 

portaria nº 3237/2007, que o relator com seu pouco conhecimento não consegui contabilizar 

os 27 itens da Portaria do Ministério, só conseguindo contabilizar 15 itens. O membro  Dr. 
Francisco Deodato Guimarães, comunicou que a manifestação do Dr. Luiz Cláudio foi feita 

por  solicitação da administração anterior  da Prefeitura Municipal  de Manaus, pois  temos 

interesse em aprovar essa questão, mas quero solicitar vistas desse processo e também, 

que seja dado urgência, porque vamos retornar ao relator  José Rodrigues, em condições 

do mesmo apresentar na próxima reunião. O senhor presidente Dr. Agnaldo Gomes da 
Costa, dar continuidade à reunião

 ITEM IV – ITEM - IV - Processo nº 02252/2009 - Projeto de Construção de uma Unidade 
de Pronto Atendimento  Porte I  Manacapuru.  A membro  Radija  Mary Costa de Melo 
Lopes, comunicou que este  processo está  sendo analisado e em fase de levantamento de 

algumas informações, para melhor subsidiar discussão desse colegiado, informou que ele 

entrou em diligencia e se comprometeu de apresentá-lo na próxima reunião da CIB/AM

ITEM V- ITEM - V - Processo nº 00739/2009 - Plano Estadual de Educação Permanente. 

A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes, o parecer foi entregue  na pasta da reunião 

passada, datado  de 13 de janeiro de 2009, o interessado é o Departamento de Gestão de 

Recursos  Humanos  -  DGRH/SUSAM.  O  assunto  é  o  Plano  Estadual  de  Educação 

Permanente,  solicitação  feita  pelo  Departamento  de  Gestão  de  Recursos  Humanos  em 

cumprimento da Portaria nº 1996 de 20 de agosto de 2007, para implementação da Política 

de Educação Permanente, onde os recursos orçamentários por esta ação, estão garantidos 

através da Portaria nº 2.813 de 20 de novembro de 2008, para formação de Profissionais 

Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS e 

Apoio ao Desenvolvimento da Graduação Stricto e Lato Sensu em áreas estratégicas para o 

SUS. Constam anexados aos autos os seguintes documentos: Plano Estadual de Política de 

Educação Permanente; Resolução da CIB nº  109 AD REFERENDUM, de 03 de dezembro 
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de 2008, cópia da Portaria nº 2.813 de 20 de novembro de 2008, e anexos I e II. relatora 

manifesta-se favorável e sugere ao colegiado da CIB aprovação do Plano em questão. A 

vice-presidente  Maria Adriana Moreira,  tem dúvidas e pergunta se seriam contemplados 

somente 15 municípios pólos.   A relatora Radija  Mary Costa de Melo Lopes,  passa a 

palavra  para  o  Gerente  de  Desenvolvimento  de  Recursos  Humanos  –  DGRH,   para 

esclarecer essa dúvida mais prontamente. A vice-presidente Maria Adriana Moreira, deixou 

claro, que esse evento que foi realizado com os municípios do interior e não foi enviada 

nenhuma  comunicação  para  os  Secretários  de  Saúde,  o  contato  foi  feito  direto  com  a 

Unidade  Mista,  onde  participou   o  Diretor  com  o  Gerente  de  Enfermagem,  os  demais 

Secretários municipais e  COSEMS não  foram convidados para esse evento. O Sr. Antonio 
Daniel Silva  de Almeida, Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos -  DGRH, 

informou que as Oficinas de Educação Permanente por orientação do Ministério, no primeiro 

momento, ficou colocado que os participantes fossem das Unidades da Secretaria de Estado 

da Saúde, e que haveria em um segundo momento, provavelmente em março ou abril deste 

ano, para fazer com os novos gestores que estariam assumindo em decorrência da eleição 

do ano passado. Esses 15 municípios que são citados, e os que estiveram presentes na 

Oficina  de  Implementação  da  Política  de  Educação.  Os  membros  consensuaram  a 

aprovação.

 ITEM VI -  ITEM - VI Processo nº 19243/2008 - Solicitação do retorno do servidor José 
Augusto Nunes da Costa. A relatora Radija Mary Costa de Melo Lopes, leu seu parecer 

favorável e concluiu que por intermédio do oficio nº 1029 GAB/CORE/AM, a FUNASA solicita 

o retorno do  motorista  José Augusto Nunes da Costa,  cedido para essa secretaria  por 

intermédio  do  Convenio  nº  002,  publicado  no  Dou  nº  185  E,  de  25/09/2000,  portaria 

159/2000. Considerando que o processo foi instruído na conformidade de que preceitua o 

capitulo  II - das movimentações Art. 14, inciso III da IN nº  01/FUNASA, de 01 de janeiro de 

2003, bem como o parecer favorável da FVS e de acordo com o fluxograma de Remoção e 

Movimentação de servidores da FUNASA, aprovado pela Resolução CIB Nº 050/2006. Pelo 

exposto, bem como, o que consta no parecer da FVS e justificativa apresentada para o 

retorno do servidor, manifesto o parecer favorável em relação a anuência desse colegiado, 
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quanto a aprovação deste processo, na forma do pleiteado. Os membros consensuaram a 

aprovação

 ITEM VII - ITEM - VII - Processo  nº 21732/2008 - Solicitação do retorno do servidor 
Daniel Passos Soares. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes, por intermédio do 

oficio nº 1168/CORE/AM de 26/09/2008, a Coordenação Regional da FUNASA  solicita o 

retorno do servidor Daniel Passos Soares, cedido a esta Secretaria através do Convênio nº 

002/2000, DOU nº 113 de 14/06/2006, prestando serviços na Fundação de Vigilância em 

Saúde/FVS,  processo  encaminhado  a  FVS,  chefia  do  Departamento  de  Vigilância 

Ambiental/FVS, onde o despacho é desfavorável tendo como justificativa, o servidor ser o 

único apoiador técnico com formação na Região do Purus e Madeira para prestar apoio aos 

municípios na área de controle de Endemias. Pelo exposto, e justificativa apresentada para o 

retorno  do  servidor,  manifesto  o  parecer  desfavorável  em  relação  a  anuência  desse 

colegiado,  quanto  a  aprovação  deste  processo.  O  Membro  Antonio  Evandro  Melo  de 
Oliveira, comunicou que na verdade esse processo tramitou, e  a FUNASA soube que a 

FVS  iria negar a  devolução do servidor, a FUNASA nomeou-o a um cargo comissionado, 

quando isso acontece, tem que disponibilizar não se pode reter o funcionário. Esse é um fato 

novo, o servidor Daniel Passos Soares, foi nomeado chefe do Distrito Especial do Médio 

Purus  e  consequentemente,  mesmo  que  seja  negado   o  funcionário  terá  que  ser 

disponibilizado, aproveitando esse fato para se discutir a movimentação dos servidores da 

FUNASA, quando a FUNASA/MS, instituiu a portaria nº 399/GM, que normalizou o processo 

de  descentralização  da  Epidemiologia  e  o  Controle  de  Doenças,  o  membro  dá  como 

sugestão,  que  a  CIB  solicite  a  FUNASA/MS  esse  processo  de  revisão  dos  tetos, 

considerando o quantitativo de servidores que existe hoje, cedidos ao estado e municípios, 

o quantitativo de servidores que ao logo desses anos foi aposentado ou retornaram para 

FUNASA, afim de que não haja perda, o que está ocorrendo hoje para estados e municípios 

por conta da movimentação desse pessoal. O Senhor presidente  Dr. Agnaldo Gomes da 
Costa,  concorda com o parecer desfavorável

ITEM VIII – ITEM VIII - Processo nº 19491/2008- Solicitação da servidora Marilane Moura 
Coutinho. Relatora  Radija Mary Costa de Melo Lopes, por intermédio do ofício nº 1041 
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GAB/CORE/AM de 01/09/2008, a FUNASA solicita o retorno da servidora Marilane Moura 

Coutinho, auxiliar de enfermagem, cedida a SUSAM por intermédio da portaria nº 350 de 

06/11/2001, lotada no Distrito de Endemias II  Alvorada. Estando o processo instruído de 

acordo  com  o  Fluxograma  de  Remoção  e  Movimentações  de  Servidores  da  FUNASA, 

aprovado pela resolução CIB/AM nº 050/2006, pelo exposto e de acordo com o parecer da 

FVS, a  membro manifesta-se favorável ao retorno da servidora ao Órgão de origem. Os 

membros consensuaram a aprovação.

ITEM IX- TEM IX -  Processo nº 02667/2009 - Realização de nova PPI para ajuste dos 
parâmetros da MAC. O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira, foi por intermédio do 

Oficio nº 15/2009/SEMSA-Tefé, de 02 de janeiro de 2009 , a Secretaria Municipal de Saúde 

de Tefé-Am apresenta Relatório Sucinto sobre A PPI E SEUS DESAFIOS, com ênfase para 

o objeto de sua instituição, qual seja, na forma do que consta da NOAS, como o processo 

privilegiado de alocação de seus recursos para  a garantia  da  constituição dos sistemas 

funcionas  a  saúde,  e,  constituindo  como  uma  exigência preliminar  e  obrigatória  para  o 

processo  de  qualificação  das  microrregiões  e  módulos  assistências.  A  Programação 

Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde (PPI), tem por objetivo, organizar a rede de 

serviços, dando suporte aos fluxos estabelecidos, e definir, a partir de critérios e parâmetros 

pactuados,  os  limites  financeiros  destinados  a  assistência  da  população  própria  e  das 

referências recebidas de outros municípios. O colegiado sugere que faça uma revisão da 

PPI para todos os municípios, atendendo pela proposta representar avanço significativo, já 

que vai ser  ajustada uma nova PPI a um pacto que foi assinado pelo Estado, e ao pacto que 

vai ser assinado pelo Município, considerando inclusive que foi consensuado o membro não 

colocou seu parecer porque foi feito antes da reunião da nova organização do Plano Diretor 

de  Regionalização  -  PDR  que  foi  consensuado  na  reunião,   então  somos  de  parecer 

favorável em relação a uma nova PPI, mas a data a Secretaria de Estado tem que propor, 

entende-se  que  precisa  ser  levada  em  consideração  o  orçamento  já  proposto,  e 

conseqüente, seja inserido no orçamento de 2010 de cada Estado e Município. O importante 

que se comesse a discutir essa PPI, considerando todo o processo que evoluiu desde de 

2005 até 2009.  A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes, informou que é importante 
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ter Gestores Municipais presentes na reunião, para que entendam que quando se trabalha 

uma  Programação  Pactuada  e  Integrada,  ela  vai  também   em  cima  dos  bancos  de 

informação, que para fazer a parte prévia de planejamento, se consulta bancos do que está 

sendo produzido de informações em saúde nesse município, portanto, é importante que os 

gestores comessem a trabalhar  desde já,  a atualização de banco de dados do CNES - 

Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, porque a capacidade estalada vai ser a 

medida em cima desses bancos, então não adianta dizer que tem 20 leitos e cadastrado, 

quando na verdade, tem 30 ou 40 leitos, então tem que trabalhar nas informações, o mais 

fidedigna possível, porque vai chegar o momento em que o Estado vai chamar para uma 

discussão. O relator  Antônio Evandro Melo de Oliveira, sugere uma proposta para estar 

aprontando um cronograma, no sentido de definir as nossas alocações, mas já proporcionar 

a cada Estado e Município quando elaborar o orçamento de 2010, e considerar o que foi 

pactuado na PPI, então se precisa fazer no máximo  até no final de junho e início de julho, 

para poder garantir que esse recurso esteja na proposta orçamentária para o próximo ano. A 

membro Radija Mary Costa de Melo Lopes, sugere como encaminhamento que se tire um 

grupo conduzido pela CIB, para que se possa dar realmente incrementação para tal, porque 

precisamos trabalhar a questão de outros processos que se encontram na Secretaria. O 

membro Francisco Deodato Guimarães, precisa dar um passo à frente, não se pode mais 

continuar com a PPI de 2005, coloca-se todo o corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Saúde  de  Manaus,  à  disposição  da  CIB/AM,  à  Secretaria  de  Estado  para  ajudar  neste 

processo de construção,  e   lembrando os  prazos,  estaremos no momento  oportuno em 

discutir  o  orçamento  de  2010,  na  certeza  que  será  um  enorme  passo  que  a  sua 

administração vai dar em um momento que nós aprontarmos essa nova PPI. Considerando 

estas colocações o presidente Dr. Agnaldo Gomes da Costa,  solicitou á membro Radija 
Mary Costa de Melo Lopes,  que providencie os nomes para compor a comissão que a 

mesma sugeriu

 ITEM X - ITEM X - Processo nº 02353/2009 - Projeto da Campanha de Vacinação anti-
rábica  Animal  Plano  2009  FVS. A  membro  Heliana  Nunes  Feijó, trata-se  de  projeto 

justificando a necessidade de imunização de caninos e felinos com estratégia de prevenção 
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da raiva animal, com objetivos definidos, destacando-se a meta de vacinação de 100% da 

população  animal  do  Estado,  capacitando  profissionais  e  viabilizando  a  participação  de 

Prefeituras  na  campanha,  no  período de agosto  a  outubro  de  2009.  Estão  definidos  no 

projeto as estratégias, os responsáveis (em Manaus o Centro de Controle de Zoonoses e 

nos  demais  municípios,  as  Secretarias  Municipais  de  Saúde,  com  seus  servidores  e 

voluntários) e as parceiras. Considerando a necessidade de prevenção e controle da raiva 

animal, sugerimos que esta CIB aprove o Plano Estadual de Vacinação Anti-Rábica Animal 

para  o  ano  de  2009.  O  membro  Antônio  Evandro  Melo  de  Oliveira, agradeceu 

primeiramente  a  participação de  todos  os  municípios,  se  existe  um programa que  esse 

Estado tem que se orgulhar é o Programa de Raiva Animal em Manaus o controle da Raiva 

Animal, quando o relator foi Secretário nos anos 90, já se tinha o controle e foi mantido, ou 

seja,  tão importante o quanto controlar  é manter  esse controle,  o Programa da Raiva  é 

importante,  para  se  ter  uma  idéia,  nos  últimos  anos  não  se  tem  Casos  de  Raiva  e  o 

Programa  continua  tendo  controle  e  fazendo  a  manutenção  desse  controle,  agora  nós 

estamos de olhos abertos na transmissão por morcegos. O presidente Dr. Agnaldo Gomes 
da Costa,  comunicou a presença dos Secretários de Saúde do Município Tonantins,  Sr. 

Waldenei  da  Silva  Garcia,  do  Município  de  Envira,  José  Ribamar  do  Nascimento  e  do 

Município de Itacoatiara Victor Tapajós  

Extra Pauta – EXTRA PAUTA 1: Processo nº 05931/2009/SEMSA - Termo de Adesão ao 
Programa Saúde na Escola - PSE. O membro Antonio  Evandro Melo de Oliveira, por 

intermédio do Oficio nº 0766/2009-GABIN/SEMSA, de 12 de março de 2009, a Prefeitura 

Municipal de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Educação, apresenta o Termo de Adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) solicitando 

o encaminhamento para apreciação e aprovação em reunião da CIB-AM (Comissão Inter-

institucional Bipartite-AM). O projeto Saúde na Escola no Município de Manaus é fruto de 

uma política intersetorial, celebrada pelo Decreto nº 6.286/2007 e da Portaria nº 1.861/2008, 

entre  os  Ministérios  da  Saúde  e  da  Educação,  expressando  a  perspectiva  da  atenção 

integral  (prevenção, promoção e atenção) à saúde infantil,  ensino fundamental e médio, 

educação  profissional  e  tecnológica  na  educação  de  jovens  e  adultos,  no  âmbito  das 
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escolas e/ou dos estabelecimentos de saúde, realizadas pelas equipes de saúde da família. 

A justificativa para a adesão ao Programa Saúde na Escola é que o mesmo vai integrar 

ações de saúde que já estavam sendo desenvolvidas nas escolas, a exemplo do programa 

de agentes de saúde escolar. Assim, o Programa a ser implantado tem sua importância no 

ambiente escolar, caracterizando-se por ser uma estratégia de intervenção a ser executada 

pela  Estratégia  Saúde  da  Família,  integrando  nas  atividades  profissionais  de  diversas 

disciplinas da escola, informou que  o processo se encontra instruído na conformidade da 

proposta  apresentada,  com  as  respectivas  explanações,  justificativas  e  planilhas 

demonstrativas  dos  recursos  pertinentes,  pelo  que  apresento  manifesto  de  parecer 

favorável em relação à anuência desse colegiado, quanto à aprovação do Projeto, na forma 

do pleiteado. Os membros consensuaram a aprovação.

.2. Oficio nº 0843/DIPRE/FVS-AM - Planilhas de recurso para a Cobertura Vacinal no 
Estado do Amazonas, em relação a Campanha de Vacinação do Idoso - influencia. O 

presidente  o  Dr. Agnaldo  Gomes da Costa, faz  a  seguinte  leitura  do  Oficio:  Senhora 

Secretária, encaminho a vossa senhoria, Planilhas de recursos para a Cobertura Vacinal no 

Estado  do  Amazonas,  em  relação  à  Campanha  de  Vacinação  do  Idoso  -  Influenza, 

solicitando que  seja  submetida  a  apreciação e  aprovação  por  parte  da  CIB  (Comissão 

Intergestores Bipartite), com o conseqüente retorno à esta Fundação para encaminhamento 

a Secretaria de Vigilância em Saúde, para as providencias pertinentes. A vice-presidente 

Maria  Adriana  Moreira,  comunicou  que  seria  importante  frisar  aos  municípios  da 

importância  da  prestação  de  contas,  não  se  sabe,  se  não  foram  orientados  ou  não 

atentaram e  tiveram no  ano  passado  problemas  com prestação  de  contas.  O  membro 

Antonio  Evandro Melo de Oliveira, informou que no ano passado quando foi aprovado a 

transferência  de  recursos  para  os  municípios  não  certificados,  para  os  municípios 

certificados o recurso é transferido do Ministério da Saúde para Fundo Nacional para os 

Fundos Municipais sem passar pelo Estado como nem todos os municípios são certificados, 

e  os  não  certificados  tem que  passar  pelo  Fundo  Estadual  de  Saúde,  que  na reunião 

passada  se  estabeleceu  que  Fundo  Estadual  de  Saúde  dá  um  prazo  muito  curto  a 

prestação de conta, que era no período de 30 dias, e era exatamente no período eleitoral 
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em muitos municípios, não se aperceberam que os recursos transferidos tinham que ser 

prestado contas para o Fundo Estadual de Saúde para que eles possam estar habilitados 

para receber novos recursos. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes, pergunta se é 

o  critério  de  distribuição  deste  recurso  Federal  é  por  população.  Pergunta  porque  tem 

municípios que está precisando de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para fazer vacinação, 

este valor dá para fazê-lo? O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira, na verdade esta 

é a vacina do Idoso e o público alvo são as pessoas acima de 60 anos, de acordo com 

dados do IBGE (populacional), são diretamente  relacionados ao quantitativo de pessoas a 

serem vacinas, são distribuído recursos de R$ 1,10 per capita, e realmente é pouco mesmo, 

por isso que está sendo discutido o Plano de Ação de Imunização, quando irá se dizer o 

quanto realmente custa fazer imunização da nossa população para que se possa discutir 

com o Ministério e o próprio Estado, para entrar com recursos a mais e dividir no mínimo 

por três este custo, a fim de que tenhamos todas as metas atingidas com mais facilidade, 

porque hoje o Ministério distribui este recurso em uma per capita nacional, e um município 

que tem 400 idosos e recebe R$ 400,00, se estes idosos estiverem distribuídos dentro do 

município e não concentrado na área urbana é difícil com este recurso atingir as metas , é 

por isto que no Plano de Ação , que os municípios estão construindo se tem o real custo da 

imunização do nosso Estado.a fim de que se possa discutir a parte do financiamento.  A 

membro Francisnalva  Mendes  Rodrigues, informou  que  alguns  municípios  que  estão 

presentes,  foi  colocado na última reunião que com os novos Gestores de Saúdes,  tem 

alguns municípios inadimplentes, estes devem procurar o Fundo Estadual de Saúde, porque 

vão estar impedidos de receber esse recurso, o que não é bom para a população. Informou 

também que fosse colocado, agora em 2010 as suas contrapartidas porque vai facilitar que 

esse recurso  seja  garantido,  nesta  planilha  não consta  às  despesas de seringas como 

contrapartida  e  que  fossem  colocados,  para  poder  garantir  esta  despesa.  O  membro 

Antonio  Evandro  Melo  de  Oliveira, esclareceu  que  a  Vigilância  decidiu  compra  de 

seringas e agulhas dentro do pregão do Ministério, abriu-se parte deste teto e o Ministério já 

encaminhou  as  seringas  e  agulhas  que  estão  estocados,  para  este  ano,  por  isso  não 

colocamos, pois não foi usado recurso do Estado, mas sim recurso do próprio teto.
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3- Memo nº 217/2009 - DABE. O presidente Dr. Agnaldo Gomes da Costa, fez a  seguinte 

leitura: Senhor presidente: solicitamos, de vossa senhoria, extra pauta na reunião de março 

de  2009,  da  Comissão  Intergestores  Bipartite  CIB/AM  para  apresentação  e  possível 

consenso  da  pactuação  de  medicamentos  para  Infecção  Oportunista  e  outras  DST, 

formalizando  o  compromisso  entre  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  -  SUSAM  e  a 

Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Faz-se necessário a viabilização desta data, 

para que não haja descontinuidade da assistência e tratamento de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, por insuficiência de insumos. O membro Dr. Francisco Deodato Guimarães, fez 

uma observação, deste processo que diz respeito a pactuação da Secretaria do Estado e a 

Secretaria Municipal de Manaus, primeiro disse a todos os técnicos o que já havia dito 

antes,  a todos que vieram aqui,  assim que tomaram posse da pasta,  que a Secretaria 

Municipal de Saúde vai buscar a Pactuação Plena com a Secretaria de Estado da Saúde, 

em todos os pontos de convergência do seus trabalhos, esta é uma questão complexa, e 

adianta ao presidente que não há consenso  do numero que está sendo apresentado, e fez 

uma sugestão, como se está no terceiro mês do ano, já venceu em março e se continua 

trabalhando com a pactuação do ano de 2008, se não fosse assim, já teria parado o fluxo 

de medicamentos,  então sugere que nos próximos 30 dias,  o fornecimento continuasse 

sustentado  na  pactuação  de  2008,  e  nestes  próximos  30  dias  de  fato  se  fizesse  uma 

pactuação das duas Secretarias,  sugeriu também ao presidente  Dr. Agnaldo Gomes da 
Costa,  que  designasse  uma  relatoria  preferencialmente,  talvez,  os  membros  Antonio 
Evandro Melo de Oliveira e José Rodrigues, para ajudarem a conduzir  este processo, se 

para  chegar até aqui de fato, sustentado numa pactuação entre as duas Secretarias. Foi 

feita fez esta sugestão no propósito de não vir aqui debater pontos que se pode resolver 

numa discussão técnica. O presidente Dr. Agnaldo Gomes da Costa, aceitou  a sugestão. 

A Senhora Aída  Maria Mininéa Yunes -  Chefe de Departamento de Atenção Básica e 

Ações Estratégicas, não realizou a apresentação do processo, por falta de  recursos  (retro-

projetor ou datashow)
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4. Proposta da Nova Redação da resolução nº 106 de 24 de novembro de 2008 -  a 

resolução CIB foi feita, e o pessoal da ENSP e técnico do Ministério da Saúde, disseram 

que  a  resolução estava  muito  vaga,  esta  resolução  não  condicionava  que a  FIOCRUZ 

poderia realizar o curso, então foi feita uma alteração, com base no que tem de registro na 

ata, o mesmo leu  como ficaria a resolução CIB /AM. Resolução nº 106 de 24 de novembro 

de 2008. O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira, informou que mais do nunca, ficou 

comprovado a necessidade desse curso ser realizado, uma oportunidade das distribuição 

das  vagas  se  pudesse   trabalhar  na  perspectiva  de  privilegiar  os  novos  gestores  dos 

municípios, e na sua grande maioria, são novos e esse curso irá capacitá-los ainda mais, 

para  que  eles  possam  fazer  frente  as  necessidades  que  existe  em  seus  municípios. 

Aproveitando a oportunidade o membro Antonio Evandro Melo Oliveira,  de incluir como 

extra pauta

5. A Reestruturação da CIB/AM -  o mesmo informou que na reunião passada foi discutido 

a necessidade de ser adequado a CIB/AM, as novas responsabilidades e competências 

advindas do Pacto pela Saúde. Onde sugeriu que se instituísse uma comissão, formada por 

3 pessoas representativas do Estado e 3 do Município, a fim de que possa se apresentar na 

próxima reunião  uma proposta,  levando em consideração  essas novas  competências  e 

descentralização da CIB, que já foi discutido, ou seja, não é só o Regimento Interno, mas a 

estrutura que a CIB precisa, as comissões técnicas devem dar suporte ao nosso trabalho, E 

sugere para apreciação que constasse como representante do Estado o DEPLAN, SEAASI, 

Município  de Manaus e mais dois outros Municípios, a fim de que  pudesse junto com a 

equipe  da  CIB atual.  O membro Dr.  Francisco Deodato Guimarães,  sugere  que esse 

terceiro membro do Estado, se não tiver nenhuma inconveniência, seja o membro Antonio 
Evandro  Melo  Oliveira,  inclusive  o  mesmo  possa presidir  essa comissão.  O membro 

Antonio   Evandro Melo Oliveira,  abre a mão da presidência,  indicando o DEPLAN ou 

SEAASI, o mesmo tem interesse em participar da comissão, mas a Secretaria de Estado da 

Saúde tem que liderar esse processo, A vice-presidente Maria Adriana Moreira, gostaria 

de saber se esse colegiado tem condições de enviar um documento para o Ministério da 

Saúde,  falando  em  relação  a  irregularidade  nos  repasses  dos  Recursos  Federais  dos 
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meses de janeiro, fevereiro, março e até hoje, dia 30 ainda não foi recebido, quando existe 

uma  data  de  pagamento  dos  municípios,  pois  tem  município  que  o  contador  fica  se 

desdobrando para tirar recurso de um local para outro para pagar os funcionários. Enquanto 

outros  municípios,  infelizmente  estão atrasando a  folha  de pagamento por  conta dessa 

irregularidade. Já foi solicitado, através do COSEMS, Ministério e outros Estados, mas seria 

interessante ser que enviado um documento por esse colegiado. A membro  Radija Mary 
Costa de Melo Lopes, avisou que foram recebidos documentos do Ministério da Saúde em 

relação a Pactuação dos Indicadores do Pacto pela Vida, os indicadores pactuados em 

2008. Há uma Portaria que foi editada agora em janeiro pelo Ministério da Saúde, fazendo 

com que os indicadores que foram pactuados em 2008, também  tivessem validade para 

2009. Esses dados vão ter que ser alimentados e o prazo para alimentar o SISPACTO, é o 

resultado dos indicadores de 2008. O membro Antonio  Evandro Melo Oliveira, comenta 

que a informação que se tem, é que na troca de Prefeito e Secretario são levados todos os 

dados e não é deixado nada para o Município, seria interessante à Secretaria de Estado 

estar disponível para informar aos novos gestores como eles vão conseguir essa senha, 

pois muitos deles não sabem onde tem essa senha. O presidente Dr. Agnaldo Gomes da 
Costa, passa a palavra senhora Aída Maria Mininéa Yunes, esta informou que a senha é 

individual,  e é preciso que cada gestor entre em contato,  forneça o seu CPF para que 

possam trocá-la, o Estado pode viabilizar, entrar em contato, mas a senha é individual. A 

reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e cinco minutos.

Estiveram presentes o senhor presidente  Dr. Agnaldo Gomes da Costa, e os membros, 
Antonio Evandro Melo de Oliveira, José Rodrigues, Francisnalva Mendes Rodrigues, 
Radija Mary Costa de Melo Lopes, Heliana Nunes Feijó, Maria Adriana Moreira, Victor 
Tapajós Araújo e José Jackson Gomes de Souza.
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