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ITEM I – Apreciação e Aprovação da ATA 227ª (177ª Ordinária) realizada no 

dia 25/10/2011. A Ata foi aprovada na forma apresentada por consenso do 

colegiado. 

ITEM II – Comunicações: O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira 

comunica que foi confirmado o encontro juntamente com o COSEMS, em data de 12 à 

16 de dezembro de 2011 e Convoca a todos os Secretários Municipais para estar 

presente. O membro Bernardino Cláudio de Albuquerque comunica a realização do 

2º Seminário de Educação e Saúde do Estado do Amazonas, o qual tem a participação 

de 51 municípios. A membro Maria Adriana Moreira relembra a realização da 

Conferência Nacional de Saúde nos dias 30 de novembro à 4 de dezembro de 2011, na 

qual será delegada e comunica também que foram aprovados 11 UBS fluviais para o 

Amazonas, 2 para o Pará e 1 para o Mato Grosso do Sul. No Amazonas foram 

contemplados os Municípios de Pauini, Humaitá, Manacapuru, Careiro, Autazes, Uarini, 

Tonantins, Itamarati, Barreirinha, Lábrea e Borba. A membro Radija Mary Costa de 

Melo Lopes comunica que nos dias 1º e 2 de dezembro de 2011 a Secretaria do 

Estado estará realizando em parceria com o CONASS, a Oficina de Formação de 

Facilitadores para Planificação de Atenção Primária de Saúde. O Presidente da CIB em 

exercício José Duarte dos Santos Filho comunica que em complemento à questão do 

Congresso, terá a participação do Congresso, o COSEMS e o encontro de gestores, 

terá a participação do COSEMS Norte Nordeste, do CONASEMS, Ministério da Saúde, 

DABE, FNS, DENASUS. O membro Januário Carneiro Neto coloca que na reunião 

passada falou-se no assunto do repasse da Atenção Farmacêutica dos Municípios que 

apresentaram o plano de Assistência até o dia 31 de maio de 2011, os quais foram 
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consensuados em bloco, até agora já tem os municípios que estão com suas contas 

prontas, já cadastrados na SEFAZ e ainda não receberam a verba. A membro Maria 

Adriana Moreira com relação ao recurso da Assistência Farmacêutica Básica, coloca 

que foram pago na conta da Atenção Básica e do insulinodependente , isto é foram 

trocadas. A membro Geilane Evangelista de Oliveira comunica que em relação a este 

equívoco, solicito que a membro guarde os documentos necessários e vamos está 

autorizando em relação aos demais, passamos uma planilha ao Sr. Ildnav Trajano 

dando uma posição da distribuição do recurso. O Presidente da CIB em exercício José 

Duarte dos Santos Filho sugere que os municípios que tem representatividade por 

aqui que desçam após reunião CIB com a membro Geilane Evangelista de Oliveira 

para que se possa solucionar esta questão. O Vice-Presidente Ildnav Mangueira 

Trajano sobre o Plano Municipal de Saúde e Relatório Anual de Gestão, no presente 

momento encontra-se 27 municípios com seu Plano Municipal de Saúde aprovado, 1 

em análise e 34 sem Plano Municipal de Saúde.  Com relação à Relatório Anual de 

Gestão, 32 municípios encontram-se com seu RAG aprovados 2 em análise pelo 

Conselho Municipal de Saúde e 28 municípios sem informação. O membro Antônio 

Evandro Melo de Oliveira comunica que no período 18 á 21 de outubro, foi realizado a 

6ª Conferência Estadual de Saúde. Ildnav Mangueira Trajano comunica que o 

membro Francisco Deodato Guimarães e nem mesmo sua suplente, não estará 

presente à reunião devida está em tratamento de saúde.  

ITEM III - Processo nº 25743/2011 – Remoção do Servidor José Edilson 

Guimarães da Silva - O relator Antônio Evandro Melo de Oliveira é de parecer 

favorável a aprovação considerando o Convenio N°. 02/2000, cláusula terceira, 

subcláusula oitava, o servidor cedido colocado a disposição de Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, somente poderá ocorrer com a justificativa e mediante 

aprovação dos Conselhos Municipais e/ou Estaduais de Saúde e da Comissão 

Intergestores Bipartite – CIB. Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM IV - Processo nº 23158/2011 – Projeto de Implantação do CAPS AD 

Tipo III do Município de Manacapuru - A Relatora Maria Adriana Moreira é de 
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parecer favorável considerando a Nota Técnica da Coordenação de Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas – DABE/SUSAM que ressalta que o CAPS AD tipo III trata-se 

de um serviço de caráter regional, cuja proposta é atender os municípios que compõem 

a regional do Rio Negro e Solimões (Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga e Novo Airão) e 

considerando a Resolução CIB-AM N˚. 097 AD REFERENDUM de 05 de outubro de 

2011 que dispõe sobre recursos financeiros para implantação do CAPS AD tipo III no 

município de Manacapuru-AM. Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM V - Processo nº 27172/2011 – Projeto de Implantação do Serviço 

Domiciliar do Amazonas. A relatora Radija Mary Costa de Melo Lopes manifesta 

seu parecer favorável à inciativa do Estado e sugere aprovação pelo colegiado 

considerando o Projeto de Implantação de Serviços Domiciliar proposto pelas SES/AM, 

atende ao disposto na legislação pertinente visa ofertar serviços substitutivos ou 

complementar aos existentes permitindo a continuidade do cuidado e forma articulada 

com as Redes de Atenção à Saúde, contribuindo para umas assistência humanizada 

integral e suposto.  

O Vice-Presidente Ildnav Mangueira Trajano não havendo consenso, 

passando-se a próxima pauta e futuramente o COSEMS irá fazer uma relatoria a favor 

ou contra dando o parecer.  

ITEM VI - Processo nº 27258/2011 – Instrução Normativa Conjunta que 

dispõe sobre responsabilidades dos Gestores Estadual e Municipal da Saúde do 

Município de Manaus - Relator: Francisco Deodato Guimarães. O Vice-Presidente 

Ildnav Mangueira Trajano processo retirado de pauta. 

 ITEM VII - Processo nº 01719/2011 – Implantação de UPA Tipo I no 

Município de Coari – O relator José Rodrigues apresenta parecer favorável quanto à 

aprovação da proposta de implantação da UPA Tipo I no Município de Coari, motivo 

pelo qual, coube a Presidência da CIB, aprovar AD REFERENDUM, através da 

Resolução nº. 037/2011, o referido pleito. Aprovado por consenso do colegiado. 

 ITEM VIII - Processo nº 25842/2011 – Solicitação de 2ª Parcela da UBS do 

Município de Guajará A relatora Adriana Moreira informa que o documento veio 



 
 

 
 

RESUMO EXECUTIVO 
  228ª REUNIÃO 

178ª ORDINÁRIA 
 

    

 

4 

/MM    Avenida André Araújo, 701 

Aleixo 

Fone: (92) 3643-6309 

Manaus-AM - CEP 69060-000 

COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE 

SECRETARIA EXECUTIVA 

incompleto do município, tentou-se entrar em contato com o mesmo, porém não enviou 

corretamente com a assinatura do engenheiro e do Secretário de Saúde e pede 

retirada de pauta. 

ITEM IX - EXTRA - PAUTA I: Processo nº 24614/2011 – Plano Estadual de 

Educação em Saúde/2011 para execução em 2012. Processo nº 29529/2011 Plano 

Estadual de Educação em Saúde anos anterior. A membro Radija Mary Costa de 

Melo Lopes sugere a aprovação do plano com revisão as propostas apresentadas ao 

colegiado e recomenda-se  que conste na Resolução de Aprovação da CIB  que o 

prazo para que os procedimentos administrativos, com destaque orçamentário 

assegurados pelo FES e o convênio firmado se for o caso, para execução dos projetos 

pactuados, sejam realizados até o mês de julho de cada ano sendo que neste período, 

o DGRH/SUSAM em conjunto com o FES deverão encaminhar relatórios situacional 

para deliberação do colegiado objetivando repactuar os recursos não executáveis ou 

que não estejam em processo de execução. Essa é a proposta com pequenas 

alterações submete-se a avaliação do colegiado. Aprovado por consenso do colegiado. 

ITEM X - EXTRA - PAUTA II: Processo nº 27562/2011 – Relatório da 

Oficina Regional do Qualisus Rede. O relator Antônio Evandro Melo de Oliveira é 

de parecer favorável a aprovação considerando a agenda de trabalho e o cronograma 

do Grupo Condutor, considerando durante a Oficina Regional QUALISUS do Alto 

Solimões solicitamos a retificação da Resolução CIB nº 093 no que diz respeito a 

Regional contemplados no referido projeto, ao invés de 2 passa a ser única, também, a 

nova composição do grupo condutor que tinha sido proposto uma que localmente se 

propôs uma nova reformulação. Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM XI - EXTRA - PAUTA III : Processo nº 26661/2011 - Apresentação do 

Projeto de Implantação do CAPS Pisasuara Tipo I – São Gabriel da Cachoeira.  A 

técnica do DABE Valéria Castro da Silveira sugere que a aprovação mediante as 

informações que está trazendo, caso não, solicita que seja incluído na pauta na reunião 

extraordinária em dezembro. Aprovado por consenso do colegiado. 
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 ITEM X - EXTRA - PAUTA IV: Processos n.º 25795/2011 26880/2011 e 

27911/2011 – Plano de Contingência da Dengue de 10 Municípios do Amazonas: 

Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins, Presidente 

Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. O membro Antônio 

Evandro Melo de Oliveira é de parecer favorável a aprovação considerando a 

Resolução CIB/AM AD REFERENDUM Nº 114/2011 de 25 de outubro de 2011 que 

aprova os referidos planos. 

ITEM XI - EXTRA - PAUTA V: Processo nº 27918/2011 e 28184/2011 – 

Termo de compromisso por parte dos municípios de Borba, Pauini, São Gabriel 

da Cacheira, e Tapauá. O membro José Rodrigues com base nesses pressupostos 

apresenta parecer favorável a aprovação da proposta contemplando os Municípios de 

Borba, Fonte Boa, Manaus, Pauiní, São Gabriel da Cachoeira e Tapauá, 

consequentemente sugerindo que a Secretaria Executiva da CIB/AM, providencie a 

alteração da Resolução CIB nº. 115/2011, AD REFERENDUM, por não contemplar o 

Município de Manaus. Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM XII - EXTRA - PAUTA VI: Processo nº 28006/2011 – Apresentação da 

lista de medicamentos para DST ‘s e Infecções Oportunistas  a técnica da 

Coordenação Estadual DST/Aids Maria das Graças Vitoriano faz a apresentação com 

exposições de motivo O Vice-Presidente Ildnav Mangueira Trajano faz um informe  

técnico para que na próxima reunião Extraordinária da CIB possa ser discutido o 

assunto novamente, depois o FES ou o Secretário de Manaus possa conversar com o 

Secretário da Capital para que possam ter uma posição, porque na realidade são 

valores altos, precisamos da opinião deles. Na próxima reunião o assunto será 

debatido. A relatora Geilane Evangelista de Oliveira coloca que não foi mexido no 

orçamentário, foi recebido o orçamento desde o começo do ano o que foi mudado foi a 

divisão do dinheiro em aplicação, o Fundo deveria ter sido consultado ou informado 

sobre tal situação de mudança. O Vice-Presidente Ildnav Mangueira Trajano como 

dotação orçamentária é a mesma, a consenso na mesa sobre apenas às divisões dos 

recursos? E pergunta FES é favorável? Aprovado por consenso do colegiado. 
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ITEM XIII – EXTRA - PAUTA VII: Processo nº 28830/2011 - Nota Técnica 

006/2011 Proposta de readequação do valor do PAB fixo do Estado do Amazonas. 

O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira manifesta favorável para que seja 

revisto o pacto desses municípios. Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM XIV – EXTRA - PAUTA VIII: Processo nº 28636/2011 – Grupo 

Condutor da Rede de Atenção Oncológica do Amazonas: Apresentação: Antônio 

Evandro Melo de Oliveira. O membro Evandro Melo de Oliveira informa que está na 

mesma ideia o grupo está de acordo com a legislação. O Vice-Presidente Ildnav 

Mangueira Trajano Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM XV – EXTRA - PAUTA IX: Processo nº 28340/2011 – Vigilância da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave em Unidades de Urgência e Emergência do 

Amazonas. O membro Bernardino Cláudio de Albuquerque é de parecer favorável e 

solicita a apreciação da CIB, dentre essas Unidades considerando a nova Portaria nº 

2.693 do Ministério da Saúde visa melhorar a questão da Vigilância das Síndromes 

respiratórias agudas graves. Aprovado por consenso do colegiado 

dia 16 de dezembro de 2011. A reunião está encerrada às 17 horas e trinta 

minutos. Esteve presente o Vice-presidente Ildnav Mangueira Trajano e os membros: 

José Rodrigues, Radija Mary Costa de Melo Lopes, Maria Adriana Moreira, 

Bernardino Cláudio de Albuquerque, Antônio Evandro Melo de Oliveira, Geilane 

Evangelista de Oliveira, Januário Carneiro Neto, José Duarte dos Santos Filho e 

Hermes Filho Maramaldo. 
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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 

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 
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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,  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.  
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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 

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 
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elaborado e digitado pela Agente Administrativo Marlene Correia Monteiro. Manaus, 

28 de novembro de 2011.  


