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Abertura: Agnaldo Gomes da Costa
ITEM  I  -  Apreciação  e  aprovação  da  Ata  207ª  (157ª  Ordinária),  realizada  no  dia 

14/12/2009. O membro José Rodrigues fez algumas correções, a ata foi aprovada com 

as devidas correções. 
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ITEM II: Comunicações - A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes comunica que 

foi feita dia 19 a Oficina de Pactuação dos Indicadores do Biênio 2010 – 2011 do Pacto 

pela Saúde, onde teve a participação dos Secretários e Técnicos do Município do  interior, 

mais ou menos 48 municípios estiveram presentes e informou que não foi possível trazer 

a pactuação agora, que o prazo seria dia 26 para pactuação e não houve tempo hábil, foi 

solicitado pelo Departamento uma aprovação AD REFERENDUM dos Indicadores a ser 

analisados definitivamente aqui pela CIB, na reunião de março e nesse prazo também os 

municípios estarão alimentando o SISPACTO com as suas metas. O membro Antônio 
Evandro Melo de Oliveira comunicou que a Secretaria de Estado em parceria com os 

municípios, iniciou o que chamamos de Projeto de Cirurgias e Consultas Especializadas 

Itinerantes,  foi  realizado  em  8  municípios.  O  membro  Bernardino  Cláudio  de 
Albuquerque  comunica  que  a  respeito  da  Vacinação  contra  a  Influenza  A  H1N1,  o 

Ministério da Saúde já definiu a questão da data do início simultâneo em todo país, no 

entanto, a proposta do Ministério da Saúde é fazer essa imunização por grupos de risco, 

isso para o Estado do Amazonas é uma situação que está sendo discutida em função a 

nossa  dificuldade  logística  para  o  interior  do  Estado.  O membro Francisco Deodato 
Guimarães registra dois comunicados. 1º - foi distribuído para os membros da CIB, uma 

cópia do relatório de Atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus tendo como 

objetivo de registrar as ações que a Secretaria realizou no ano de 2009 e registrar os 

desafios  da  Secretaria  para  o  ano  de  2010.  O membro José  Rodrigues solicita  ao 

Colegiado que permita  incluir  como extra-pauta  uma matéria  para  apreciação que foi 

entregue  à  Secretaria  Executiva  no  dia  21/01/2010,  a  incorporação  de  recursos 

relacionados  ao  fornecimento  de  órteses  e  próteses  no  município  de  Manaus  e  nós 

precisamos incorporar e fazer a resolução da CIB-AM. A outra solicitação é decorrente da 

proposta do Dr.  Francisco Deodato Guimarães na última reunião que o membro faria 

uma minuta de ofício ao Secretário, relatando a situação em que se encontra a Secretaria 

Executiva da Comissão Intergestores Bipartite O Presidente Agnaldo Gomes da Costa 
declara como recebida à correspondência vai passar aos setores da SUSAM para que 

conversem com Sra. Maria da Fé da Silva Marques, e verifiquem o que está precisando 
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para fazer uma relação de tudo o que precisa e dentro das contenções orçamentárias nós 

iremos  atender.  A  membro  Maria  Adriana  Moreira reforça  em  relação  a  recursos 

humanos,  foi  pactuado no mês de dezembro  que teríamos uma reunião  da  CIB,  por 

sugestão do membro  Antonio Evandro Melo de Oliveira e todos consensuaram, seria 

em janeiro, e nos programamos para isso, e não houve reunião e nós tínhamos vários 

assuntos para discutir, inclusive a formação dos Colegiados de Gestão Regional. 

ITEM III - Processo nº. 00262/2010 – Liberação do uso do Transmissor Simultâneo 
do município de Manaquirí. O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira coloca para 

o Colegiado, temos muita coisa a relatar, essa questão do uso do Transmissor é algo que 

não  poderíamos  mais  estar  relatando,  poderíamos  decidir  que  seria  automático  a 

liberação, a aprovação do uso quando o município atender os requisitos, para que nós 

não possamos estar relatando processo de algo que é de direito dos municípios. O relator 

apresentou o parecer do Processo nº. 31622/2009 e Processo nº. 00262/2010. Um só 

para os dois municípios solicitantes. Aprovado por concenso do colegiado. 
ITEM IV - Processo 00461/2010 – Referente ao projeto para Implantação de Centro 
de Atenção Psicossocial Sul CAPS II – SEMSA Manaus. O membro Antônio Evandro 
Melo de Oliveira apresentou o seu parecer: que foi aprovado por concenso do colegiado. 
ITEM  V  -  Processo  nº.  00595/2010  –  Habilitação  do  município  de  Manaus  para 
transferência  de  Recursos  Federais  destinados  à  implementação  da  Política 
Participa  SUS  –  SEMSA  Manaus.  A  membro  Francisnalva  Mendes  Rodrigues 
apresentou o seu parecer  o qual foi aprovado por concenso. 
ITEM  VI  -  Processo  nº.  26058/2009  –  Referente  à  solicitação  de  recursos  para 
construção de uma Unidade Básica de Saúde no município de São Sebastião do 
Uatumã. A membro  Francisnalva Mendes Rodrigues apresentou parecer favorável  à 

aprovação do pleito do município de São Sebastião do Uatumã. É o parecer. Aprovado 

por concenso do colegiado. 
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ITEM VII - Processo nº 25077/2009 – Referente à proposta do projeto nº. 070847/2009 
– SICONV do Ministério de Planejamento Orçamentário e Gestão para captação de 
recursos e pactuação na CIB – Fundação HEMOAM.  O membro Francisco Deodato 
Guimarães apresentou o seu parecer, que foi provado por concenso do colegiado. 
ITEM VIII - Processo nº. 24910/2009 – Proposta de projetos referente a captação de 
recursos de Emendas Parlamentares no SICONV – Fundação CECON.  O membro 

José Rodrigues apresentou o seu parecer que foi aprovado por concenso do colegiado.

ITEM  IXI  -  Processo  nº  32078/2009  –  Referente  a  Versão  Preliminar  do  Plano 
Estadual  de  Prevenção  de  Doenças  Renais  e  o  Plano  Estadual  e  Municipal  – 
SEAASC – SEA Capital.  O membro José Rodrigues apresentou o seu parecer o qual 

aprovado por consenso do colegiado.

 ITEM  X  - Processo  nº.  02779/2010  –  Referente  ao  projeto  de  Aquisição  de 
Equipamentos  e  Material  Permanente  nº.  06023.708000/1090-10  sob  a 
responsabilidade  do  DETIN  –  Deplan.  O  membro  Bernardino  Cláudio  de 
Albuquerque. Coloca  que  antes  de   apresentar  o  parecer  gostaria  de  enfatizar  a 

necessidade do reforço de recursos humanos na Secretaria da CIB, para que possa fazer 

uma análise prévia  desses processos,  o  processo de Uarini  foi  retirado de pauta em 

função disso. O relator apresenta seu parecer. O membro José Rodrigues pede que haja 

a correção,  no sentido de acrescer no parágrafo terceiro,  após a palavra “a  proposta 

apresentada” no valor de R$ 6.511.000,00 (Seis milhões, quinhentos e onze mil reais), 

porque  toda  resolução  que  envolve  dinheiro  tem que  constar  o  valor  na  proposta.O 
Presidente  Agnaldo  Gomes da  Costa  solicita  que  seja  inserida  a  colocação  do  do 

membro Jose Rodrigues. Aprovado por concenso do colegiado.

ITEM XI  -  Processo nº  02758/2010 – Referente a confirmação dos municípios de 
Parintins  e  Itacoatiara  para  integrarem  o  Programa  de  Expansão  da  Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 2010 – DABE. A membro Radija 
Mary Costa de Melo Lopes  apresentou o seu parecer que foi aprovado por concenso do 

colegiado.
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 ITEM XII – Extra-Pauta I:  Proposta de macro-alocação de recursos do Teto MAC 
para a nova PPI Amazonas. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes apresenta o 

seu parecer, trazendo proposta para apreciação e a partir do momento que a CIB tiver o 

entendimento  consenso,  se  trabalhar  a  distribuição  desses  grandes  Tetos  para  os 

municípios e para as Unidades. O membro Francisco Deodato Guimarães  registra o 

trabalho que o Departamento de Planejamento da SUSAM fez, nós trouxemos o tema PPI 

aqui para esta CIB, inclusive estão registradas nas ATAS, Então não se tem condições de 

aprovar este documento, primeiro porque não discutimos e segundo porque o tempo que 

a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Manaus  não  se  posicionava  já  passou,  aliás 

passaram 4 anos assim e desde janeiro de 2009 que nós estamos pactuando, estamos 

discutindo,  estamos trabalhando em parceria,  portanto  não seria  diferente  agora,  nós 

portanto  queremos  sugerir  que  esse  documento  seja  discutido,  nós  da  Secretaria 

Municipal de Saúde vamos discutir e provavelmente consensuar para a próxima reunião 

que é em março, e sugerimos ao presidente, vista deste processo.  A membro Radija 
Mary Costa de Melo Lopes  coloca que O COSEMS está propondo para esta Quarta–

feira  uma  reunião  para  discussão  dessa  proposta,  e  fazer  a  primeira  análise  dessa 

proposta, Quarta-feira a tarde, 14h. 

ITEM XIII – Extra-Pauta II: Matéria para apreciação na reunião da CIB de janeiro de 
2010. O membro Jose Rodrigues apresenta o seu parecer o qual submete a discussão é 

provado por concenso do colegiado. 

Esteve  presente  o  senhor presidente Agnaldo  Gomes  da  Costa,  e  os  membros, 

Francisco Deodato Guimarães, José Rodrigues, Antônio Evandro Melo de Oliveira, 
Radija  Mary  Costa  de  Melo  Lopes,  Francisnalva  Mendes  Rodrigues,  Bernadino 
Cláudio de Albuquerque, Maria Adriana Moreira, Romina Alves de Brito e Sidnilson 
Martins  Souza.  O presente  Resumo  Executivo  foi  elaborada  e  digitada  pela  Agente 

Administrativo Marlene Correia Monteiro. 
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