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ITEM I – Apreciação e aprovação da ATA 233ª Reunião (182ª 

Ordinária) realizada no dia 23/04/2012. A ATA foi aprovada na forma apresentada, 

por consenso do colegiado. 

ITEM II - Comunicações: O membro Roberto Bezerra Maia 

comunicou aos membros que o projeto QUALISUS Rede do Alto Solimões veio para 

correção e tivemos o prazo até o dia 20 de maio de 2012 para corrigir e devolvermos 

ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já entrou em contato informando que 

o Projeto está aprovado e o próximo passo será uma reunião com o pessoal do 

Fundo Nacional de Saúde com o Fundo Estadual de Saúde para fazer a execução e 

gestão do recurso pela SUSAM (Secretaria de Estado de Saúde). A reunião está 

prevista para 11 de junho de 2012. O membro Ildnav Mangueira Trajano comunica 

que entre os dias de 11 a 14 de junho de 2012, estará sendo realizado o Congresso 

do CONASEMS. Sobre os recursos da Assistência Farmacêutica, pergunta sobre a 

contra partida do Estado, e que poderiam ter um calendário sobre o pagamento, 

para responder aos municípios que ficam cobrando. A membro Radija Mary Costa 

de Melo Lopes comunicou que nos dias 4, 5 e 6 de junho de haveria a Oficina de 

Planificação da Atenção Primaria e Saúde e Rede de Atenção na Regional de Médio 

Amazonas 1ª Oficina de Apoio de Redes com a Metodologia do CONASS em 

Itacoatiara. Comunicou também que no dia 17 de maio participaram de uma vídeo 

conferência do Ministério da Saúde, onde foi falado sobre o processo de transição 

do Pacto pela Saúde para o COAPs. Informou que em breve será apresentado nesta 

CIB, metas dos indicadores que serão pactuados e esse processo será iniciado a 

partir da primeira quinzena de junho de 2012, o SISPACTO irá abrir para os 

indicadores e o processo de pactuação vai até julho de 2012. O membro Januário 

Carneiro Neto comunicou sobre um problema que houve com relação à 
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implantação da UBS de Itapiranga por um erro de preenchimento de proposta: no 

complemento, onde deveria constar o endereço completo, foi informado apenas um 

ponto de referência; por isso, o Ministério da Saúde bloqueou o recurso. Em 

seguida, agradeceu ao Dr. Wilson Alecrim por ter autorizado a Resolução AD 

REFERENDUM relativa à correção. Posteriormente, alertou aos demais municípios 

que procurem saber como está sua situação do cadastramento da proposta para 

não ocorrer o mesmo. Solicitou ao DABE e DEPLAN que conversem com o 

COSEMS sobre o planejamento das Oficinas. Informou ainda que os municípios 

teriam até o dia 31 de maio de 2012 para oficializar o envio do Relatório Anual de 

Gestão ao SARGSUS. Alertou aos municípios para atentarem à Rede Cegonha, 

pois faltam fazer a pactuação das metas e enviar ao conhecimento da CIB. Solicitou 

ainda do Dr. Wilson Alecrim informações sobre a situação do repasse dos 

Laboratórios Regionais de Prótese Dentária. A Apoiadora Técnica do Ministério da 

Saúde, Patrícia Bárbara Dias, falou que enquanto não estivesse regularizado não 

seria assinado o Termo e nenhum município poderia pactuar o LRPD (Laboratórios 

Regionais de Prótese Dentária). O membro Bernardino Cláudio de Albuquerque 

comunicou que nos dias 29 e 30 de maio de 2012 e 01 de junho de 2012, seria 

realizado em Manaus, no Hotel Tropical, o Fórum dos Governadores da Amazônia 

para discutir, entre outros, a Carta da Amazônia para que seja levada ao Fórum do 

“Rio Mais 20”. Ressaltou a importância da participação de todos para que se possa 

contemplar os aspectos relacionados à Saúde e qualidade de vida da população. O 

membro Claudio Pontes Ferreira aproveitou a fala do membro Januário Carneiro 

Neto com relação ao Laboratório de Próteses e o CAPs, para fazer um 

questionamento sobre o repasse financeiro: ‘já que o dinheiro vem do Fundo 

Nacional diretamente para o Estado, qual a demora do estado em passar ao 

município?”. O Coordenador da CIB/AM Wilson Duarte Alecrim solicitou ao Sr. 

José Duarte dos Santos Filho – Secretário Executivo da SUSAM - que verificasse 

o assunto e se há a possibilidade do repasse do CAPs ser feito automaticamente ao 

Fundo Municipal de Saúde. Ressaltou ainda, a importância de todos participarem do 

Fórum dos Governadores da Amazônia. Em seguida, cumprimentou a todos os 
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Secretários Municipais de Saúde pela posição que o Amazonas teve na recente 

avaliação da mortalidade materna. Falou também sobre a apreensão de 

medicamentos feita no Município de Nhamundá, que estavam em um barco a 

caminho do Município de Terra Santa no Estado do Pará. Com relação à pergunta 

que foi feita sobre a Assistência Farmacêutica, afirmou que já autorizou o Secretario 

Executivo da SUSAM a realizar o empenho de outubro de 2011 e 2012, para efetuar 

o pagamento.  

ITEM III – Processo nº 10776/2012 - Proposta de Projeto para 

captação de recursos financeiros para o Hospital Francisca Mendes. O Relator 

Roberto Maia Bezerra apresentou Parecer favorável a aprovação, considerando 

que as Propostas apresentadas estão em consonância com a Portaria GM/MS Nº 

2.198 de 17 de setembro de 2009 e o parecer emitido pela área técnica do 

Departamento de Planejamento da SUSAM. Aprovado por consenso do colegiado.  

ITEM IV - Processos Termo de Juntada nºs 05536/2012 e 

12138/2011, processo nº12162/2012 e processo 14656/2012 - Propostas do 

Projeto de Construção da Unidade Fluvial para os Municípios de Humaitá, 

Autazes e Uarini, respectivamente. O relator Roberto Bezerra Maia apresentou 

parecer favorável a aprovação, Considerando que as propostas apresentadas estão 

em consonância com a Portaria GM/MS Nº 2.191 de 03 de agosto de 2010 e o 

parecer emitido pela área técnica do DABE da SUSAM. Aprovado por consenso do 

colegiado.   

ITEM V - Processo nº 10664/2012 - Projeto básico para aquisição 

de equipamento hospitalar de Vídeo Cirúrgica e Bisturi para Selagem de 

Vasos, para o ICAM. O Relator José Rodrigues manifesta parecer Favorável 

quanto à aprovação do pleito pelos demais membros deste Colegiado, salientando 

fazer juntada das Recomendações contidas na legislação da ANVISA (RDC nº 

50/2002) que deverão ser cumpridas pelo ICAM, Aprovado por consenso do 

colegiado.   

ITEM VI - Processo nº 07437/2012 – Plano de Ação de Vigilância 

Sanitária do Município de Eirunepé. O relator Luiz Fernando Gaynett manifestou-



 
 

 
 

RESUMO EXECUTIVO 
  234ª REUNIÃO 

183ª ORDINÁRIA 

    

 

4 

/MM    Avenida André Araújo, 701 

Aleixo 

Fone: (92) 3643-6309 

Manaus-AM - CEP 69060-000 

COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE 

SECRETARIA EXECUTIVA 

se favorável a aprovação da proposta, quanto à aprovação do pleito na forma 

relatada ao tempo que ratificamos a colocação da FVS na formalização de novo 

processo para aquisição de veículo.  Aprovado por consenso do colegiado. 

ITEM VII – Processo nº 14143/2012 – Plano de Desembolso para 

Implementação da Caderneta de Saúde do Adolescente. A relatora Radija Mary 

Costa de Melo Lopes é de parecer favorável em relação ao pleito, considerando a 

proposta do DABE/AM em implementar a Caderneta do Jovem e Adolescente em 31 

municípios do estado do Amazonas que fazem parte do programa de Saúde na 

Escola/PSE, inclusive o município de Manaus e considerando a oportunidade de 

incentivar 04 municípios que já demonstraram interesse na Adesão totalizando 35 

municípios a serem atendidos na proposta. Aprovado por consenso do colegiado. 

ITEM VIII - Processos nºs 13824/2012 e 13772/2012- Plano de 

Adesão da Rede Cegonha para os municípios de Presidente Figueiredo e Nova 

Olinda do Norte. O relator Januário Carneiro Neto é de parecer favorável em 

relação ao Pleito, considerando a solicitação da SEMSA de Presidente Figueiredo e 

Nova Olinda do Norte para análise e aprovação do Plano de Ação e Termo de 

Compromisso de Adesão Municipal à Rede Cegonha. Aprovado por consenso do 

colegiado. 

ITEM IX - Extra-pauta I - Processo nº10752/2012 – Plano de Ações e 

Metas DST/AIDS – 2012. A apresentadora Jandira Pinheiro de Farias apresentou 

parecer favorável em relação ao pleito, considerando a importância da formulação e 

implementação de alternativas de sustentabilidade da Politica Nacional de 

DST/AIDS, levando em consideração as características que a epidemia vem 

assumindo nos últimos anos no território nacional bem como os avanços e os 

processos de desenvolvimento da Politica Nacional de Saúde.  

ITEM X - Extra-pauta II - Processo nº 15803/2012 - Plano Estadual 

de Atenção as Urgências e Emergências. Apresentação: Wagner William de 

Sousa. O Coordenador da CIB/AM Wilson Duarte Alecrim, antes de iniciar a 

apresentação, enfatizou que a construção desses Planos de Rede de Atenção em 

Urgência e Emergência causa certa perplexidade porque esse tem se identificado 
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como um ponto de estrangulamento de difícil solução no país inteiro. Afirmou ainda 

que o Plano de Urgência contempla a Região Metropolitana ampliada, composta por 

Rio Negro e Solimões, Entorno de Manaus e Rio Negro e a Regional do Médio 

Amazonas. Nesse Plano a constam vinte e seis municípios dessas Regiões citadas. 

Apresentação: Wagner William de Sousa iniciou sua apresentação reafirmando as 

características do Plano, citadas pelo Coordenador da CIB/AM Wilson Duarte 

Alecrim. Mais adiante, relatou que o objetivo é organizar a Rede de Urgência e 

Emergência para o estado do Amazonas articulando e integrando todos os 

equipamentos de saúde ampliando e qualificando o acesso humanizado e integral 

aos usuários de Urgência e Emergência de forma ágil e oportuna e utilizando essas 

quatro Regionais. Afirmou também, que o desenho resumido da Rede Urgência 

perpassa por esta de forma transversal a central de Regulação e o SAMU deve ter 

também de forma transversal o serviço de Apoio e diagnóstico e o Transporte 

Sanitário tendo os usuários alguns fluxos principalmente ele estando em intima 

relação com a Atenção Primaria de Saúde caso qualifique esta situação, pode 

utilizar o recurso e encaminhar o serviço terceirizado através da Policlínica. 

Finalizando sua apresentação, comentou que o inicio de uma caminhada inicia-se 

com o primeiro passo, esse primeiro passo foi apresentação deste Plano, que está 

com quarenta páginas e um resumo em três páginas e sendo distribuído para que se 

tenha conhecimento básico da situação e ainda irá sofrer alterações para se 

adequar em seu decorrer de sua instalação.  

O Coordenador Wilson Duarte Alecrim relatou que o Plano deverá 

conter um cronograma de FASES de como será a implantação das Regionais. 

Finalizando, afirmou que o processo ficará em diligência e seria realizada no dia 

seguinte uma reunião do Grupo Condutor, para finalizar o parecer.   

A reunião foi encerrada às 16:30 horas. Esteve presente O 

Coordenador Wilson Duarte Alecrim, o Presidente do COSEMS/AM Ildnav 

Mangueira Trajano e os membros: Denise Machado dos Santos, Bernardino 

Claúdio de Albuquerque, José Rodrigues, Jandira Pinheiro de Farias, Radija 

Mary Costa de Melo Lopes, Roberto Maia Bezerra, Wagner William de Souza, 
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Aída Maria Meninéa Yunes, Antônio Daniel S. de Almeida, Luiz Fernando 

Gaynett, Claúdio Pontes Ferreira, Sara dos Santos Riça, Agnaldo Said, 

Lessalay Silva Siqueira, Januário Carneiro Neto e Robson da Silva Cordeiro.  O 

presente Resumo Executivo foi elaborado e digitado pelo estagiário Marx Gomes de 

Amorim.  

Manaus, 27 de junho de 2012. 

 


