
 

    

             

RESUMO EXECUTIVO 
270ª REUNIÃO 

219ª ORDINÁRIA 

Data: 15/12/2015 
Hora do Início: 09h00minh00mim 
Abertura: Laene Conceição Gadelha Dias 
Local: Hotel Intercity( Rua Professor Marciano Armond, 544 – 
Adrianópolis – Manaus - AM). 

ITEM I – Apreciação e aprovação da ATA 269ª Reunião (217ª 
Ordinária), realizada no dia 23/11/2015. Aprovada por consenso do 
colegiado. 

 

ITEM II – Comunicações: O membro Maria Artemisa Barbosa 
após os cumprimentos reitera a solicitação que foi feita a todos os municípios 
em relação à confirmação de conta do Fundo Municipal ativa por condição de 
recebimento de equipamento de informática, mobiliário e material permanente. 
Esse material permanente é um projeto da Regulação a toda a Rede de 
Unidade Básica urbana de cada município e dos 61 municípios apenas 23 
confirmaram a conta do Fundo Municipal, então pedimos que seja feita essa 
confirmação, porque esse impedimento contribuiu para não entrega desse 
material em dezembro, então está sendo reprogramado para o mês de janeiro, 
portanto se faz necessário a confirmação da conta do Fundo Municipal para o 
recebimento desse equipamento. A não informação está fazendo com que não 
haja o recebimento do equipamento e do dinheiro para viabilizar o transporte 
do equipamento e instalação e essa é uma situação de interesse de grande 
importância para todos os 61 municípios então pedimos que seja divulgada 
essa informação. O membro José Rodrigues comunica que a realização da 
15ª Conferência foi uma decepção para Delegação, houve muito envolvimento 
político e o que salvou a Conferência foi o resultado dos trabalhos de grupo e 
nesse momento enaltecemos e agradecemos a participação da representação 
municipal aonde os Delegados dos Municípios se comportaram com bastante 
afinidade em defender as propostas e a Delegação do Amazonas está de 
parabéns pela participação. O membro Cláudio Pontes Ferreira informa sobre 
o e-SUS que o Ministério da Saúde informou em reunião da CIT que não vai 
ser prorrogado o prazo e sobre o SISMOB no requalifica no âmbito Federal, 
quem teve os recursos de 2013 o prazo final de construção, ampliação e 
reforma será até 29 de fevereiro de 2016 para finalizar. Aproveitamos para falar 
sobre o SIOPS, informamos que o prazo está finalizando e que será até 31 de 
março de 2016 e que tem a mim, a Radija, a Nara para auxiliarmos nas dúvidas 
e que inclusive a Nara já enviou e-mails para avisar aos municípios sobre o 
assunto e relembramos que isso pode ocasionar bloqueio de todo o recurso do 
município então pedimos que não deixem atrasar, e sobre os instrumentos de 
Gestão nós temos ainda o Plano Municipal, Programação Anual para serem 



 

    

             

entregue, inclusive a Radija do DEPLAN fez um modelo e já está disponível, 
tem a Priscila e a Nara para dar apoio, pois são instrumentos cobrados pela Lei 
Federal e por último falar sobra a Oficina de Planificação no qual foi terminada 
a 6ª Oficina com o apoio do CONASS e que são sintetizadas pelo grupo do 
DABE, como a Maristela, Robson e outras pessoas envolvidas e essas Oficinas 
estão sendo bem dinâmicas e a contribuição é que os municípios estão 
fazendo esses cursos e que em 2016 vamos continuar com as Oficinas e 
desejamos feliz natal e feliz ano novo para todos.  O membro Roberto Maia 
Bezerra parabeniza o município de Tonantins, pois na semana passada 
inaugurou a sua UBS Fluvial, mais uma UBS fluvial para o nosso Estado, e já 
vai funcionar e ainda temos mais uma Unidade na ponta da agulha, para ser 
inaugurada, que é a de Itamarati, inclusive estivemos lá no Porto e já tem mais 
algumas que estão prontas ou em fase de finalização, Itacoatiara, Tabatinga, 
Lábrea e muitas que já estão bem avançadas e parabenizar esses municípios 
por acreditarem no momento e fazer e acontecer mesmo num momento difícil 
de está implantando novos serviços e quitar os serviços junto com o Ministério, 
mas se ficarmos parados não iremos alcançar o almejado e também falar sobre 
a inauguração do Hospital de Itapiranga, o Vice Coordenador da CIB no 
momento não está presente aqui, mas já foi conversado com ele e a 
inauguração está programada para 5ª feira as 14:00 horas, a equipe da 
SUSAM já encontra-se lá, convidamos os senhores para participarem e os 
municípios da região próxima e do médio também já receberam o convite e no 
mais desejar feliz natal e feliz ano novo a todos. O membro Bernardino 
Cláudio de Albuquerque diz que na realidade como todos sabem que 
estamos em torno do processo com relação de possíveis e prováveis situações 
anormais de surtos, epidemias determinadas não só pelo zika vírus, o zika está 
chamando realmente a atenção, nós temos o mesmo mosquito aí com 
capacidade de transmissão do Chikungunya, da Dengue que nós conhecemos 
e não vamos esquecer essas outras doenças principalmente a Dengue que já 
se está tendo informações da circulação da intensificação da circulação do 
vírus da Dengue em alguns municípios então temos que trabalhar no sentido 
de eliminar o nosso público alvo que é exatamente o mosquito então gostaria 
de solicitar o empenho de todos os Secretários, representantes aqui presentes, 
hoje nós teremos uma Conferência direcionada aos Municípios do Interior do 
Estado exatamente já esse processo de sensibilização de informação a 
respeito dessas doenças, temos também a informar o Decreto do Governador 
do Estado que foi publicado ontem que declara o Estado em situação de 
Emergência com relação a essa situação e aí chamar a atenção dos senhores 
Secretários Municipais de Saúde principalmente aqueles que estão dentro do 
que é chamado de grupo de alto risco em situações epidêmicas que realmente 
eles podem sim através da Prefeitura Municipal fazer o Decreto Emergencial 
Municipal, inclusive estamos mandando o comunicado a cada Secretário no 
sentido de nos facilitar principalmente essa questão da aquisição de insumos e 
outras coisas necessárias para as ações de controle, então esse Decreto à 
medida que ele haja uma adesão dos Municípios deverá ser encaminhado para 
a Secretaria de Saúde para que realmente o Governador do Estado possa 
homologar a situação de emergência daquele Município, então estamos 
fazendo esse comunicado aos municípios. O membro Radija Mary Costa de 



 

    

             

Melo Lopes diz que reforça as palavras do Cláudio sobre os Instrumentos de 
Planejamento lembrando aos Secretários principalmente que nesse colegiado, 
foram pactuados vários recursos, transferências para custeio de serviços nos 
municípios e que essas informações devem constar nos Relatórios de Gestão, 
porque agora a qualidade das Auditorias pelos Órgãos de Controle eles vão 
além de olhar a questão de cumprimentos de prazos, eles vão também 
observar os controles desses Instrumentos, então é um alerta aos Gestores 
para que eles não venham a ter problemas na Auditoria de seus municípios em 
relação ao cumprimento disso, colocamos o Planejamento a disposição para 
apoio e auxílio de qualquer situação para ajudar a fazer esses instrumentos, 
pedimos que o ano de 2016 seja melhor que o de 2015 e que tudo venha a 
melhorar e deixamos uma mensagem de otimismo e que possamos nos unir 
nas dificuldades e fazer as coisas acontecerem e que todos os obstáculos 
possam ser resolvidos. O membro Joselita Carmém informa a respeito de 
alguns comunicados de habilitações especialmente na área da oncologia, 
tivemos agora no final do mês de novembro a visita técnica do Ministério da 
Saúde que fez visita nas Unidades de Alta Complexidade que estão em 
Processo de Habilitação e apresentando as nossas dificuldades locais e eles 
viram a possibilidade de habilitação, também estamos em fase de revisão dos 
laboratórios habilitados pela QUALICITO e o que percebemos é que o 
Ministério dificulta a habilitação e facilita a desabilitação, nós que somos 
habilitados para algum procedimento para alguma área temos que preservar, o 
Ministério está desabilitando quem não está cumprindo as regras de 
habilitação, quem tem suas habilitações prezem por elas, pois o Ministério está 
sendo bastante rigoroso atualmente, então estamos em fase final de diligencias 
para nossos CRCs  que foram aprovados aqui, para 2016 estamos com um 
trabalho junto com a FVS Adriano Jorge, Getúlio Vargas visando estabelecer o 
sobrepeso a obesidade que é uma epidemia e vamos incluir alguns interiores 
no primeiro momento como piloto nesta linha, então as Secretarias Municipais 
dos Interiores então esse é um novo processo para 2016. 

 

ITEM III – Aprovação do calendário de Reuniões da CIB/AM de 
2016. O membro Laene concorda que nesse período ocorre de todos irem para 
essa festividade. O membro Bernardino sugere que esta definição seja 
discutida no mês de maio. Todos os membros concordaram que a data da 
Reunião de junho seja definida na Reunião de maio. Consensuado pelos 
membros do colegiado. O presente resumo Executivo foi elaborado e digitado 
pela Técnica da Secretaria Executiva da CIB/AM Jeane Campos Neiva 
Bonfim da Silva, e será arquivada para fins documentais, após ser submetida 
à apreciação dos membros da CIB/AM, no Hotel Intercity (Rua Professor 
Marciano Armond, 544 – Adrianópolis – Manaus/AM), Manaus, 15 de dezembro 
de 2015. 


