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Data: 23/04/2012 

Hora do Início: 14h 30min 

Abertura: Ildenav Mangueira Trajano 

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

 

ITEM I – Apreciação e aprovação da ATA 232ª Reunião (181ª 

Ordinária) realizada no dia 26/03/2012. A ATA foi aprovada na forma apresentada, 

por consenso do colegiado. 

ITEM II - Comunicações: O membro Roberto Bezerra Maia 

comunicou que nos dias 02 e 03 de abril de 2012, ocorreu no Município de São 

Paulo de Olivença a 3ª Reunião da CIR do Alto Solimões e a Reunião do Grupo 

Condutor QUALISUS da mesma Região. Durante a reunião contou-se com a 

presença do Coordenador Nacional de Urgência e Emergência o Dr. Paulo de Tarso 

com a equipe do Ministério da Saúde e os Técnicos da SUSAM. A membro Radija 

Mary Costa de Melo Lopes informou que o Estado em parceria com o CONASS 

(Conselho Nacional de Secretários de Saúde) definiu a data da oficina da 

Planificação a Atenção Primária em Saúde para a Regional do Médio Amazonas, no 

período de 04 a 06 de junho de 2012, e aproveitou para parabenizar os 

representantes do Estado, que se inscreveram na amostra de Redes, o Estado teve 

7 (sete) trabalhos inscritos, onde será apresentado esses trabalhos na amostra que 

está ocorrendo, nos dias 24 e 25 de abril de 2012. Ocasião também que o nosso 

Secretário estará assumindo a presidência do CONASS. Lembrou aos Secretários 

Municipais de Saúde, sobre as necessidades de cadastrarem os Técnicos e 

Conselhos no SARGSUS (Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão). O Relatório 

deverá ser apresentado neste formato. Aqueles que estiverem com dificuldades no 

cadastramento, procurem o DEPLAN/SUSAM (Departamento de Planejamento) que 

orientaremos, mas indiquem seus Técnicos. O Vice-Diretor de Ensino do 

ILMD/FIOCRUZ/AM Júlio César Schweickardt comunicou que saiu o Edital do 

Curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Educação Permanente na Gestão 

Regionalizada do SUS. Esse curso é feito em parceria com o COSEMS(Conselho de 



 
 

 
 

RESUMO EXECUTIVO 
  233ª REUNIÃO 

182ª ORDINÁRIA 

    

 

2 

/MM    Avenida André Araújo, 701 

Aleixo 

Fone: (92) 3643-6309 

Manaus-AM - CEP 69060-000 

COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE 

SECRETARIA EXECUTIVA 

Secretários Municipais de Saúde/AM) e Secretaria de Estado de Saúde/SUSAM, a 

inscrição deverá ser feita no site, sendo este curso para especialização em nível 

superior, com 200 (duzentas) vagas e 60(sessenta) para nível médio que será de 

aperfeiçoamento. A previsão de inicio desse curso, seria em agosto de 2012, então 

temos um prazo para ate 11 de maio de 2012 para inscrição. 

ITEM III – Processo nº 10454/2012 – Plano de Ação da Rede 

Cegonha e o Termo Compromisso Municipal/Distrito Federal para o município 

de Borba/AM. O relator Roberto Bezerra Maia apresentou Parecer favorável a 

aprovação, conforme orientação do Ministério da Saúde os municípios que fazem 

parte de regiões não prioritárias do Estado para a Rede Cegonha devem fazer 

adesão a Rede nos componentes Pré-natal e Puerpério e Atenção Integral à Saúde 

da Criança com financiamento de 100% das atividades pelo Ministério da Saúde. A 

área técnica da Saúde da Mulher emitiu parecer favorável após análise do referido 

plano municipal. Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM IV - Processo nº 26969/2011- Proposta do Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes para os municípios do Amazonas. O relator Roberto 

Bezerra Maia apresentou parecer favorável a aprovação, considerando a Resolução 

CIB/AM AD REFERENDUM Nº 111/2011 de 14 de novembro de 2011 que aprova a 

presente proposta. Aprovado por consenso do colegiado.   

ITEM V – Processos nºs  01145/03634/ 09469/ 09465/ 09462/ 09460/ 

09461/ 09466/ 09463/ 09464/ 09467/09468/ 01075/ 03734 de 2012 – Plano de 

Ação para aplicação dos MILDs para 14 municípios do Amazonas. O Relator 

Bernardino Claúdio de Albuquerque manifesta parecer Favorável em relação à 

anuência desse colegiado, quanto à aprovação, dos Processos de Autazes; Borba; 

Careiro; Coari; Iranduba; Lábrea; Manaus; Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva 

e São Gabriel da Cachoeira, na forma do solicitado pelas respectivas origens. 

Finalizando, os municípios que não enviaram ou não submeteram à apreciação do 

colegiado do Conselho Municipal de Saúde, compreendendo: Barcelos; Itacoatiara; 

Humaitá; Manacapuru; Tabatinga e Manicoré sugiro que sejam postos em diligência. 

O membro Ildnav Mangueira Trajano colocou que seja feita a diligência nos casos 



 
 

 
 

RESUMO EXECUTIVO 
  233ª REUNIÃO 

182ª ORDINÁRIA 

    

 

3 

/MM    Avenida André Araújo, 701 

Aleixo 

Fone: (92) 3643-6309 

Manaus-AM - CEP 69060-000 

COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE 

SECRETARIA EXECUTIVA 

citados e se aprove os que estão de acordo. Aprovado por consenso do colegiado a 

proposta do membro. 

ITEM VI –. Processo nº 32053/2011 – Proposta de Construção do 

Hospital do Sangue do Amazonas. A relatora Radija Mary Lopes da Costa 

manifestou-se favorável a aprovação da proposta, sugerindo que a mesma seja 

aprovada pelos demais membros da CIB, considerando que é de interesse do 

estado desenvolver políticas que promovam o acesso da população amazonense à 

atenção hematológica e hemoterápica com segurança e qualidade, e a 

implementação de ações para fortalecer os serviços de maior complexidade na 

atenção às doenças do sangue, fortalecendo a rede assistencial de atenção 

secundária e terciária como referência nesses níveis para as regionais de saúde do 

Aprovado por consenso a sugestão do relator Saúde, para captação de recurso via 

convênio cujo objeto é a construção de um Hospital do Sangue do Amazonas, 

apresentando como justificativa que para receber recursos para financiamento de 

ações de alta complexidade. Aprovado por consenso do colegiado. 

ITEM VII – Processo nº 10752/2012 – Plano de Ações e Metas 

DST/AIDS – 2012. A relatora Geilane Evangelista de Oliveira é de parecer 

Favorável em relação ao pleito, condicionando ao ajuste das ações e das metas 

para execução no valor disponível, conforme planilha em anexo. E ainda fazer 

melhor detalhamento da meta 19, ações 04 e 07, no que diz respeito a contratação 

de técnicos de nível médio e superior para Coordenação Estadual de DST/AIDS e 

aquisição de 01 (um) veículo adaptado pela CTA Itinerante, respectivamente. 

Considerando a importância de implementação do Plano Anual de Metas (PAM) da 

Coordenação Estadual de DST/HIV/AIDS para 2012 no Estado do Amazonas 

visando a continuação das ações prolongadas;  

O membro Ildnav Mangueira Trajano sugeriu que processo fique em 

diligência, para que na próxima reunião venha com mais detalhes .Aprovado por 

consenso do colegiado a proposta do membro Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM VIII – Processo nº 29083/2011 – Proposta de aquisição de 

equipamentos e material permanente para UBS no Amazonas - O relator José 
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Rodrigues é de Parecer Favorável quanto à aprovação do pleito na forma Relatada, 

com base nestes fundamentos, sugerimos revisão Resolução CIB/AM nº. 125/2011 

AD REFERENDUM, datada de 06 de dezembro de 2011, conforme consta às folhas 

nº. 05 do Processo em questão, para correção do valor mencionado explicitando a 

distribuição dos valores entre Capital e Interior. Aprovado por consenso do 

colegiado. 

ITEM IX – Processos nºS 10838/2012- nº 09477/2012  - Projeto para 

Implantação de Unidade de Saúde Fluvial para o município de Pauini e 

Itamarati/AM. A Relatora Nara Maria Reis Koide apresentou parecer favoráve, 

considerando que a SEMSA de Itamarati e de Pauini cumpriu com todas as normas 

vigentes para realizar convênio com o Ministério da Saúde, a fim de implantar 01 

(uma) Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF).  

ITEM X – Extrapauta I - Rede de Atenção à Saúde para o Controle 

do Câncer Apresentação: Coordenação Geral de Média e Alta Complexibilidade 

– CGMAC/Departamento de Atenção Especializada - DAE/Ministério da 

Saúde/MS. A Técnica do Ministério da Saúde Srª Cláudia Maria de Jesus Oliveira 

fez a sua apresentação e ressaltou que o SRC é mais simples tem como finalidade 

financiamento de proposta que vise melhorar as condições e capacidades de 

atendimento de ginecologia, entendendo os SRC como serviços concebidos para 

realizar a confirmação diagnóstica e o tratamento das lesões percussoras do câncer 

do colo de útero atuando como ponto de atenção imprescindíveis na linha de 

cuidado para o controle do câncer do colo de útero. Estando ligada a Média 

Complexidade que deverão está integrados a Rede de Atenção a Saúde objetivando 

a integralidade do cuidado as mulheres nas ações do controle do câncer. Também 

devem está pactuados estabelecido pelo Plano de Diretor de Regionalização e com 

base no fluxo de atendimento aos usuários do SUS (Sistema Única de Saúde) 

visando a garantir o atendimento de toda a população referenciada conforme a 

pactuação Programada e Integrada – PPI assistencial. As propostas são 

cadastradas no site www.convenios.org.br/siconv. O Interessante a proposta de 

financiamento do Ministério da Saúde, caso o município queira cadastrar somente o 
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SDM ou SRC ou os dois juntos. 

ITEM XII Extrapauta II – Processos nº 11623/2012 e 11258/2012 – 

Planos de Ação da Rede Cegonha para os Municípios de Humaitá e Lábrea, 

respectivamente. A Srª Suzana Costa - técnica do DABE fez a apresentação do 

processo onde apresentou parecer favorável ao pleito, considerando a solicitação 

das Secretarias Municipais de Saúde e após análise da programação das Ações e 

Atividades pactuadas no Plano Municipal para Implantação da Rede Cegonha nos 

Municípios de Humaitá, Japurá e Lábrea. 

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

Presidente do COSEMS/AM Ildnav Mangueira Trajano e os membros: Bernardino 

Claúdio de Albuquerque, José Rodrigues, Geilane Evangelista de Oliveira, 

Radija Mary Costa de Melo Lopes, Roberto Bezerra Maia, Wagner William de 

Souza, Suzana Costa, Luiz Fernando Gaynett, Claúdio Pontes Ferreira, Nara 

Maria Reis Kóide, Januário Carneiro Neto, Lessalay Silva Siqueira, Maria 

Adriana Maria Moreira e Karém Simão Martins.  O presente Resumo Executivo foi 

elaborado e digitado pela Agente Administrativo Marlene Correia Monteiro.  

Manaus, 23 de abril de 2012. 

 


