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Abertura: Ildnav Mangueira Trajano 

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

 

 

ITEM I – Apreciação e Aprovação da ATA 226ª (176ª Ordinária) realizada no 

dia 26/09/2011. A Ata foi aprovada na forma apresentada por consenso do colegiado. 

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

informou que através de memorando foi solicitado a retirada de pauta do processo nº 

09961/2011.  

O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira comunica que no período 18 á 

21 de outubro, foi realizado a 6ª Conferência Estadual de Saúde.  

A membro Lubélia Sá Freire da Silva comunica A CIB/AM que existe uma 

Minuta de Portaria da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, sobre o 

repasse de recursos para a Dengue, para o plano de Contingência da Dengue para 

2012. 

A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes comunica à CIB, que 

posteriormente foi oficializado, em uma ou duas reuniões atrás que esse colegiado 

pactuou a formação de um grupo de condução para o projeto QUALISUS - REDE, onde 

o Estado do Amazonas foi selecionado pelo Ministério da Saúde.  

A membro Geilane Evangelista de Oliveira informa que na reunião passada foi 

questionado em relação ao repasse da Assistência Farmacêutica Básica, como falado 

na reunião passada, a Certidão é fator impeditivo, o que estava deixando pendente, era 

o recurso Orçamentário Financeiro para fazer o processo, então, foi recebido o recurso 

da SEFAZ. 

O vice-presidente Ildnav Mangueira Trajano informa que esteve com a Drª 

Aída Mininea em Recife semana passada e por esse motivo não pode participar da 

Conferência Estadual de Saúde.  
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ITEM III - Processo nº 23778/2011 – Aprovação de repasse de recursos ao 

município de Iranduba para implantação do serviço de atendimento pré-

hospitalar de urgência. A relatora Geilane Evangelista de Oliveira apresenta 

parecer favorável em relação ao pleito, considerando que a referida solicitação visa 

atender às urgências nos pontos estratégicos durante a inauguração da Ponte do Rio 

Negro, onde atrairá grande fluxo de visitantes naquele município e a Resolução CIB nº 

098/2011 AD REFERENDUM de 05/10/2011 mediante a urgência em liberar o recurso 

no valor de R$ 15.000,00 da reserva técnica da SEAASI ao Fundo Municipal de 

Iranduba, tendo em vista a inauguração da Ponte do Rio Negro no dia 24/10/201. 

ITEM IV - Processo nº 24372/2011 – Proposta de Ação para o Recurso do 

Incentivo Financeiro para a operacionalização do Planeja SUS 2010.  O relator 

Hermes Filho Maramaldo apresenta parecer favorável em relação ao pleito 

Considerando a Resolução CIB N˚. 096 AD REFERENDUM de 05 de outubro de 201 e 

que dispõe sobre a proposta de ação do incentivo financeiro do PlanejaSUS 2010 

solicitação do Deplan/Susam para aprovar a Proposta de Ação 2010 do Incentivo 

Financeiro para Operacionalização do Sistema de Planejamento do SUS – 

PlanejaSUS.   

ITEM V - Processo nº 23769/2011 – Proposta para aquisição de 

Equipamento/Material Permanente (Unidades Móveis para transporte de 

pacientes) para o Estado do Amazonas. A relatora Lubélia Sá Freire da Silva 

apresenta parecer favorável em relação à anuência desse colegiado, quanto à 

aprovação, do presente Processo. Considerando proposta apresentada representa 

avanços significativos por parte da direção da SEAASI/SUSAM, no sentido de ofertar 

melhoria na qualidade e logística de translação do paciente, haja vista que dentre as 

Unidades a serem contempladas não possuem ambulância ou possuem uma antiga 

(ano anterior a 2001) em situação precária de tráfego, além de não atender a atual 

demanda e complementando, pela natureza e urgência do assunto a presente Proposta 

se encontra aprovada AD REFERENDUM, por intermédio da Resolução CIB nº 

095/2011, de 04 de outubro de 2011, constante dos autos. O membro Antônio 
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Evandro Melo de Oliveira informa ao colegiado que esta Emenda teve que ser feita 

uma alteração, porque quando foi aprovado através de AD REFERENDUM e 

encaminhado ao Ministério da Saúde e ao analisar a proposta, o Ministério da Saúde 

descobriu que a Emenda era recurso do DABE e sugerido a compra de ambulâncias 

para a Unidade Hospitalar. O vice-presidente Ildnav Mangueira Trajano retira o 

processo de pauta até que haja uma solução.  

ITEM VI - Processo nº 23938/2011 – Criação/Efetivação do Grupo condutor 

da Rede Cegonha do Estado do Amazonas. O relator José Rodrigues apresenta 

parecer favorável a aprovação da Proposta de constituição do Grupo Condutor, na 

forma encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde, através do Departamento de 

Atenção Básica e Ações Estratégicas, considerando os argumentos apresentados pela 

Responsável Técnica da Coordenação Estadual da Saúde da Mulher motivaram o 

Presidente da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/AM, aprovar AD REFERENDUM, 

a Resolução nº. 096/2011, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do 

Amazonas, em 13 de outubro de 2011. Aprovado a criação e efetivação do grupo por 

consenso do colegiado.    

ITEM VII - Processo nº 24614/2011 – Plano Estadual de Educação 

Permanente em Saúde 2011 para execução em 2012. O relator José Rodrigues 

ressalta que encontrou algumas inconsistências do projeto original apresentado pelo 

DGRH e tive a possibilidade de discutir com o Gerente de Desenvolvimento de 

Recursos Humano Antônio Daniel Silva de Almeida e tentar corrigir algumas coisas 

cuja correções irão ficar anexas ao Parecer, e  apresenta parecer favorável a 

aprovação do pleito na forma do constante no Processo considerando que a proposta 

atende as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e aos 

Programas Prioritários do Ministério da Saúde na área de gestão do trabalho e da 

educação na saúde: Profaps, Pró-Saúde, PET-Saúde, Telessaúde, Pró-residências, 

UNA-SUS, Progesus, dentre outras ações. 

O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira relembra que está CIB decidiu 

que seria discutido novamente a aplicação do recurso de Educação Permanente dos 
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anos anteriores que ainda não foram resolvidos, sugere que se aprove o futuro, quando 

estivesse resolvido o passado. O vice-presidente Ildnav Mangueira Trajano indica o 

DEPLAN, DGRH, Central de Regulação, SEA INTERIOR, DERCAV e SEMSA/Manaus 

e a reunião fica marcada para dia 26/10, ás 09h da manhã no auditório do DABE, para 

terminar a discursão. Aprovado por consenso do Colegiado.  

ITEM VIII - Processo nº 23776/2011 - Plano de Prevenção e Controle 

da Dengue do Estado do Amazonas para o ano de 2012.  O relator Antônio 

Evandro Melo de Oliveira apresenta parecer favorável a aprovação do pleito, 

considerando a Resolução CIB/AM AD REFERENDUM Nº 099/2011 de 05 de outubro 

de 2011 que aprova o presente plano. Aprovado pelo consenso do colegiado.  

ITEM IX - Processo nº 24627/2011 – Matriz diagnóstica da Assistência 

Materno Infantil para implantação da Rede Cegonha no Estado do Amazonas.  O 

relator Antônio Evandro Melo de Oliveira apresenta parecer favorável, considerando 

que a Matriz Diagnóstica está em consonância com a Portaria GM/MS Nº 1.459 de 24 

de junho de 2011. Aprovado pelo consenso do colegiado. 

ITEM X - Processo nº 19325/2010 – Projeto de Implantação do Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família – NASF no município de Manacapuru. A relatora 

Radija Mary Costa de Melo Lopes sugiro aos membros deste colegiado a aprovação 

do projeto para a implantação de 03 NASF tipo I no Município de Manacapuru 

considerando o caráter estratégico relacionado a qualidade de vida e a prevenção do 

adoecimento  através de ações e atividades físicas e praticas corporal buscando uma 

maior inclusão social da comunidade adstrita não devendo restringir o seu acesso 

apenas as populações já adoecidas ou mais vulneráveis. Aprovado pelo consenso do 

colegiado.  

ITEM XI - EXTRA-PAUTA I: Processo nº 24898/2011 – Projeto de 

implantação da Rede de Urgência e Emergência no Estado do Amazonas. membro 

Antônio Evandro Melo de Oliveira fez a apresentação e de parecer favorável,    

considerando a proposta apresentada está em consonância com a Portaria GM/MS Nº 

1.600 de 07 de julho de 2011,  
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 A Srª Artemisa Barbosa esclarece que ficou claro que a composição do 

grupo condutor, Secretaria de Estado e COSEMS o que foi observado foi que não 

havia indicação nem da representação deste grupo o colegiado já tem que propor pelo 

menos a indicação dessa representação a uma recomendação de quem está no comitê 

da Copa que os membros desse comitê participem do grupo condutor nesse caso a 

indicação seria da área da Assistência, Vigilância, Regulação e COSEMS. O presidente 

Dr. Wilson Duarte Alecrim pede que se entre em consenso, e que até o final da quinta 

feira, esses nomes estejam aqui conosco, pois os nossos já estão confirmados, já 

apresentamos uma listagem, e SEMSA e COSEMS, inclusive o COSEMS já podem se 

reunir hoje e deixar aqui os nomes, tem que ser definido por que se não cada um 

manda 10, outro manda 15, outro 20. Seriam 8 pessoas. Aprovado por consenso do 

colegiado.  

ITEM XII – EXTRA -PAUTA II: Processo nº 25310/2011 – Projeto de 

Cirurgias Eletivas de Média Complexidade 2011. O relator Antônio Evandro Melo 

de Oliveira faz apresentação do processo é de Parecer favorável a aprovação, 

considerando a população total do Amazonas em 2010 de 3.480.937 (três milhões, 

quatrocentos e oitenta mil e novecentos e trinta e sete) habitantes e a população do 

Estado quantificada em 648.694 (seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa 

e quatro) pessoas em situação de extrema pobreza; considerando a proposta 

apresentada para o ano de 2011 pela Coordenação de Média e Alta Complexidade.  

O presidente Dr. Wilson Duarte Alecrim faz algumas explicações antes 

da discursão, em primeiro esses recursos estão destinados ao ano de 2011, e como tal 

deverão ter celeridade em sua execução, pois, se não forem executados serão 

remanejados para outros Estados da Federação. 2º tudo que trata de componente 1, 2 

e 3 são decisões que estão pactuadas na Portaria que vem assinada pelo Ministro da 

Saúde.  Aprovado por consenso do colegiado a Portaria da Resolução das Cataratas. 

O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira sugere ao COSEMS que comunique 

aos municípios que no dia 23 a 26 de novembro haverá o Seminário de imersão, onde 

estarão todos os Secretários Municipais de Saúde do interior, todos os Diretores de 
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Unidade do Interior e os Coordenadores de Atenção Básica e como os dois primeiros 

dias poderiam estar tirando uma manhã, para discursão da questão do COAPS e 

envolver os Diretores das Unidades da Capital nesse evento.  

O presidente Dr. Wilson Duarte Alecrim coloca que a grande dificuldade 

que há com o Decreto é que seja olhado na ótica dos Gestores, estamos olhando o 

Decreto, porque para dizer que vai fazer isso ou aquilo, tem que ver como os gestores 

e acho que deveria ter uma espécie de uma mesa redonda, onde alguns gestores já 

com bastante experiência de gestão e trabalho nessa área poderiam ser escalados 

para identificar onde estão na realidade os principais gargalos da gestão como um 

todo. 

O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira adiciona que em resposta 

a solicitação do presidente pergunta se concordam em que se tenha um dia específico 

para o debate?  

O presidente Dr. Wilson Duarte Alecrim coloca que a próxima CIB será 

em 28 de novembro, a Conferência Nacional começa dia 29.  

A reunião foi encerrada às 17 horas e trinta minutos. Esteve presente O 

presidente Dr. Wilson Duarte Alecrim, 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, 

25 de outubro de 2011.  


