
 
 

 
 

RESUMO EXECUTIVO 
  226ª REUNIÃO 

176ª ORDINÁRIA 
 

    

 

1 

/MM    Avenida André Araújo, 701 

Aleixo 

Fone: (92) 3643-6309 

Manaus-AM - CEP 69060-000 

COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE 

SECRETARIA EXECUTIVA 

Data: 26/09/2011 

Hora do Início: 14h 30min 

Abertura: Ildnav Mangueira Trajano 

Local: Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, localizado na sede da SUSAM 

 

 

ITEM I – Apreciação e Aprovação da ATA 225ª (175ª Ordinária) realizada no 

dia 25/07/2011. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes pede correção na 

página 3 e linha 107.  Aprovada com a devida correção solicitada pela referida 

membro. 

ITEM II – Comunicações: O vice-presidente Ildnav Mangueira Trajano 

comunicou que a ausência do Secretário de Saúde de Manaus Dr. Francisco Deodato 

e a sua suplente a Drª. Denise Machado nesta reunião foi justificada através de ofício. 

O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira informa aos membros que na quarta-

feira, a Presidente Dilma Rousseff estará em Manaus, em uma reunião e teremos 

duas oportunidades, a 1ª colocar a agenda e a outra de cobrar o retorno dos 

encaminhamentos. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes comunica a todos 

que no período de 19 a 21 foi realizado uma etapa de capacitação para a atuação, 

organização e planificação da atenção primária em saúde em parceria com o CONASS, 

O membro José Rodrigues justifica sua ausência na ultima reunião por encontrar-se 

em período de férias. O membro Januário Carneiro Neto faz dois comunicados em 

relação ao preenchimento de propostas dos municípios para aquisição da academia de 

saúde. 2º informe, que muitos municípios do Amazonas já estão ok com a situação das 

certidões. O membro José Rodrigues em complemento pede ao COSEMS um 

documento encaminhado ao Fundo Nacional de Saúde, porque em seu entendimento, 

ouve mudanças na questão da Legislação dos Fundos de Saúde, Inclusive todo 

pagamento tem que ser feito por cheque registrado no Banco do Brasil, pelo novo 

Decreto 7.507, ele exige isso e todo município vai ter que ser executor. A membro 

Geilane Evangelista de Oliveira responde que o pagamento é eletrônico em relação 
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ao repasse para os Fundos, dos 21 municípios que o COSEMS mandou, apenas 5 

municípios estavam ok, no momento estaremos fazendo uma nova checagem, a 

certidão não será fator impeditivo, só que estamos aguardando o recurso da SEFAZ.  A 

membro Radija Mary Costa de Melo Lopes registrou que a representante do DABE 

do Ministério esteve aqui, em sua apresentação informou que no estado do Amazonas 

quase 100%, exceto o município, que estava devendo, preencheu o cadastro/pesquisa 

sobre Estruturação de Unidades Básicas de Saúde. O vice-presidente Ildnav 

Mangueira Trajano comunica foi realizado a Oficina dias 22 e 23 da PMAQ, no 

auditório da SUSAM, junto com a Atenção Primaria de Saúde, e dias 19 e 20 terá uma 

nova Oficina, desta vez em Recife, o mesmo estará participando pelo COSEMS e pela 

SUSAM/DABE a Drª Aída Mininea. . ITEM III - Processo nº 01880/2011 – Plano 

Municipal de Vigilância Sanitária – 2011 no município de Manaquiri. O relator 

Antônio Evandro Melo de Oliveira é de parecer favorável ao pleito considerando que 

o Plano de Vigilância do Município de Manaquiri cumpriu as normas vigentes e as 

ações previstas no referido plano, estão de acordo com necessidades do município 

conforme parecer técnico da FVS. Aprovado pelo consenso do colegiado. ITEM IV - 

Processo nº 22302/2011 – Alteração de três Equipes de Saúde da Família 

Ribeirinhas para Equipes de Saúde da Família Fluvial no município de Borba. O 

relator Hermes Filho Maramaldo pelo exposto é parecer favorável  em relação ao 

pleito, considerando o cumprimento às exigências legais e parecer favorável do 

DABE/SUSAM para  alteração da modalidade das 03 (três) ESF, sendo 01 (uma) fluvial 

sem saúde bucal e 02 (duas) ribeirinhas com saúde bucal modalidade tipo I para o 

município de Borba. Aprovado por consenso do colegiado. Esteve presente o vice-

presidente Ildnav Mangueira Trajano e os membros: Lubélia Sá Freire, José 

Rodrigues, Radija Mary Costa de Melo Lopes, Antônio Evandro Melo de Oliveira, 

Geilane Evangelista de Oliveira, Januário Carneiro Neto e Hermes Filho 

Maramaldo. O presente Resumo Executivo foi elaborado e digitado pela Agente 

Administrativo Marlene Correia Monteiro. Manaus, 26 de setembro de 2011.  


