
 

RESUMO EXECUTIVO 

273ª REUNIÃO 

222ª ORDINÁRIA 

Data: 25/04/2016 
Hora do Início: 14h00minh00mim 
Abertura: Pedro Elias de Souza 
Local: Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon (Av. André Araújo, nº 701 – Aleixo. 
 

ITEM I – Apreciação e aprovação da ATA 272ª Reunião (221ª Ordinária), 
realizada no dia 28/03/2016. Aprovada por consenso do colegiado. 

                 ITEM II – Comunicações: O membro Laene Conceição Gadelha Dias de 
Itacoatiara cumprimenta a todos, e inicia comunicando o aniversario da Cidade Itacoatiara 
que estava fazendo 142 (cento e quarenta e dois) anos, lembra também que Itacoatiara e 
Pontas de Pedras são os municípios pioneiros do Brasil com a preocupação da Saúde 
Ribeirinha Ampliada, através da Portaria Nº 636 (seiscentos e trinta e seis), houver 
contemplação do município de Itacoatiara para essa modalidade, deixando como incentivo 
aos outros municípios o façam, pois há orçamento previsto para esse tipo de projeto de 
Saúde da Família, salienta que alguns municípios já realizam esses tipos de serviços, com 
alugueis de barcos e equipes ampliadas, lembrando que existe recurso para todas essas 
necessidades, e para manter antigos Postos de Saúde, agora chamados de Pontos de 
Apoio que recebem recursos de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para a sua manutenção, e 
outros recursos de R$ 10.000,00(Dez mil Reais) para cada barco, R$1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) para cada lancha, contratação de novos técnicos de enfermagens e 
enfermeiros de apoios. O Coordenador da CIB/AM Dr. Pedro Elias de Souza parabeniza a 
cidade de Itacoatiara, e lembra sobre entrevista dada a uma rádio de Brasília sobre a 
questão da Saúde da Família Ribeirinha, em que segundo o reporte entrevistador serviu 
como piloto para o Brasil, o mesmo informa que ira se ausentar da Reunião. O Vice-
Presidente da CIB Januário Carneiro C. Neto prossegue a reunião agradecendo ao Dr. 
Pedro Elias pela presença, dando a palavra para o membro Gigellis Duque Vilaça  Nova 
Olinda do Norte, se apresenta a todo o colegiado, salienta que está à disposição da SUSAM 
em uma parceria, agradece ao Presidente Januário e a todos pela acolhida, parabeniza 
também a cidade de Itacoatiara, cidade vizinha de Nova Olinda do Norte, lembra-se da 
entrega no dia 16 da Academia Ampliada da Saúde a segunda do Estado, como umas das 
grandes conquistas para o seu município e para os municípios das redondezas, local que irá 
propiciar melhoras nas condições para os comunitários realizarem suas atividades, 
parabeniza sobre o aproveitamento da conversa realizada pela manhã, que foi muito 
significativa para seu município, onde foram dispostas as situações dos hospitais e 
segurança que se precisa para os profissionais de saúde, cidadãos e pacientes. Parabeniza 
ao estado em rever a situação da Remoção na pessoa do Bebeto que está ajudando não só 
os municípios da região de Manaus como os outros com mais duas aeronaves que vai 
ajudar no transporte dos pacientes para Manaus. O Vice-Presidente da CIB Januário 
Carneiro C. Neto passa a palavra para o Membro Antonio Daniel S. de Almeida e o 
mesmo informa que concluiu o processo de posse dos concursados de 2005, onde foram 
chamados 963 candidatos no início do ano demos início a convocação de 1.104 candidatos 
do concurso de 2014 onde teremos mais duas chamadas em julho e novembro. O Vice-
Presidente da CIB Januário Carneiro C. Neto – passa a palavra para o Membro Maria 
Artemisa Barbosa onde a mesma parabeniza a colega Laene em relação à Itacoatiara que 
sabe do esforço que foi para alterar essa política para essa realidade amazônica, mas que 
isso é um desdobramento que vai acontecer em várias situações, programa e condição de 
políticas e dá duas informações: a primeira que o prédio da Regulação não conta mais com 
vigilante devido a não renovação contratual e devido a isso fizemos adequações nos 



 

horários de atendimento em relação ao TFD que ficou de 08h00min as 12h00min para 
atender ao público e não mais de 07h00min as 13h00min. Com relação ao funcionamento 
da Central de internação que funcionava 24 horas ficou até as 22h00min horas. 
Conseguimos se adequar, mas chamamos atenção para consequência disso que 
eventualmente pode ser uma queda de produção das Unidades de Saúde, pois não sei se 
vocês sabem, que desde que tem Central todas às autorizações de AIH é em tempo real na 
hora que o paciente entra na rede de urgência dos Hospitais, outra informação é que a partir 
de hoje 61 municípios estão sem internet e isso significa não fazer agendamento, não enviar 
exames de Raios-X, não fazer mamografia, não enviar imagem de mamografia. Chamo 
atenção para essas situações não para dar más notícias e sim de discutir, sentar e ver 
alternativas de soluções possíveis e é desse esforço que me ressinto no momento enquanto 
instituição eu acho que tá muito esperando que as coisas acontecerem ou mudem. Está na 
hora desse espaço CIB, enquanto técnico, trazer algumas questões para ver de que 
maneira podemos contornar algumas situações que afinal de conta atinge todo mundo e 
principalmente os usuários do SUS que é nossa finalidade. O Vice-Presidente da CIB 
Januário Carneiro C. Neto – passa a palavra para o Membro José Rdrigues e ele informa 
que lamenta muito a falta de civismo brasileiro, pois dois de abril o Brasil completou 516 
anos de descobrimento e não teve um canal de TV que dissesse parabéns Brasil. Que 
brasileiros somos nós que esquecemos uma data tão importante. Gostaria de deixar meu 
registro e dizer que não me conformo com isso, mas que me sinto muito triste com uma 
notícia dessa: primeiro o sistema educacional não trata mais da disciplina Educação Moral e 
Cívica daí não sentimos mais o poder dos Brasileiros. O Vice-Presidente da CIB Januário 
Carneiro C. Neto – passa a palavra para o Membro Radija Mary Costa que parabeniza a 
Laene pelo seu município que tem conseguido esse avanço e que outros municípios 
venham ter essa experiência que venha ajudar bastante a população ribeirinha. Lamenta a 
situação em que se encontra a Central de Regulação onde a infraestrutura para 
funcionamento é básica e como a Artemisa falou a população que acaba sendo a 
prejudicada por conta de que implantamos o serviço para facilitar o acesso, mas nesse 
momento está numa situação complicada. Concordo que se deva discutir melhor e ver que 
alternativas se possa garantir para que esse tipo de serviço não fique nessa situação tanto 
da parte do estado com apoio do município. Em relação as minhas comunicações 
lembramos que Relatório Anual de Gestão tem prazo até 30 de março, que está na lei 141.e 
que está disponível para visualização no site da SUSAM/PlanjaSus. Informamos também 
que o processo de pactuação do  SISPACTO ainda não foi sinalizado pelo Ministério da 
Saúde, não temos disponível o rol dos indicadores e metas que serão pactuados, estamos 
no aguardo pois o Departamento assumiu a Coordenação do processo de pactuação do 
Estado. Informamos ainda que alguns municípios receberam o Questionário de governança 
do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e que o prazo foi prorrogado. Peço que fiquem 
atentos. É um questionário longo o Estado está respondendo também. O Vice-Presidente da 
CIB Januário Carneiro C. Neto – passa a palavra para o Membro Homero de Miranda 
Leão – informa que hoje pela manhã em combate ao dia Mundial da Malária, a 
SEMSA/Manaus entregou duas Unidades Móveis para fazer teste diagnostico de 
microscopia e também acolhimento de pessoas. Essas unidades ofertam um apoio a essas 
áreas de invasão onde tem bastantes focos de Malária. Ano passado tivemos uma projeção 
de 2.500 casos de malária, mas com essas ações no primeiro quadrimestre desse ano 
tivemos uma queda discreta. Colocamos 22 novos veículos locados para Malária 
especificamente e também umas motocicletas que fazem fumacê. Em paralelo temos a 
segurança e uma questão que está incomodando muito, pois as UBS estão sofrendo 
assaltos cotidianamente hoje foram duas. Foi arrombada, houve situação de levarem o carro 
de profissionais, enfim os bandidos e traficantes se deram bem nessa área de risco. Há um 
mês roubaram geladeiras, ar condicionado do depósito. Mas isso não está acontecendo 
mais, pois estamos reestudando essa área, o mapa dessa violência e tomando providências 
junto a segurança. Enfim é isso me orgulho muito de meu país tenho amor a minha pátria e 
na correria do dia a dia esquecemos-nos disso. O Membro Maria Artemisa Barbosa – 
relata ser uma ação extremamente necessária na atual situação, mas pergunto se as outras 



 

unidades que vocês têm, a exemplo de atenção a mulher oftalmologia, odontologia, se 
suspenderam o serviço ou permanece. O Membro Homero de Miranda Leão responde são 
11 unidades e que não muda nada, é apenas uma mudança de contrato. São unidades 
menores em trailers com atendimento malária e leishmaniose. O Membro José Rdrigues 
relata que é assustador vivermos numa cidade como está. O índice de desemprego no 
Amazonas subiu para 44 mil pessoas ai significa dizer que as pessoas vão correr para o 
programa bolsa família ou seguro desemprego e o país ficando mais difícil de viver. Quanto 
essa questão do combate a Malária gostaria de pedir para não esquecer minha comunidade: 
Pau Rosa, pois tenho amor por aquele pessoal. O Membro Radija Mary Costa informa que 
a Membro Laene confirmou a data da prorrogação do questionário do T.C.E que será 13 de 
maio do corrente e gostaria que ficasse registrado. O Vice-Presidente da CIB Januário 
Carneiro C. Neto passa a palavra a Membro Andreia Rejane R. Ferreira a mesma 
parabeniza Itacoatiara e informa que até dia 31 de março estava Gestora de Nova Olinda do 
Norte e a partir do dia 01 de Abril o DABE está sob nova direção da Adriana Maria Moreira 
e eu vim do município para somar com ela como Gerente da Atenção Básica. Agradeço a 
acolhida e informo a todos que estamos reorganizando a estrutura física e de processo de 
trabalho do Departamento e gostaria de dizer aos municípios que o DABE está de portas 
abertas e que estivemos com o COSEMS, dias 18,19,e 20 no 4º Congresso Norte Nordeste 
em Palmas, onde teve temas bastante pertinentes para a Atenção Básica e viemos cheia de 
ideias para o Amazonas. Precisamos fortalecer essa parceria com o COSEMS que tem um 
programa de apoio aos municípios e fortalecer esse apoio enquanto Departamento para os 
municípios, pois eu quando Gestora me sentia um pouco distante do DABE. Queremos 
transformar o DABE nesse apoio institucional aos Municípios, pois os indicadores dos 
municípios refletem nos indicadores do Estado. Precisamos trabalhar, melhorar e peço a 
parceria da SEMSA/MANAUS, pois ela representa 55% da população do Estado e quando 
vamos fazer análise situacional observamos que o indicador não foi alcançado. Já 
conversamos com os técnicos e vamos trabalhar em parceria. O Vice-Presidente da CIB 
Januário Carneiro C. Neto parabeniza Itacoatiara pelos seus 142 anos e pelo pioneirismo 
na questão da Equipe Ribeirinha ampliada, estender parabéns ao Dr. Homero de Miranda 
Leão pela entrega do dispositivo e parabenizar a Gigellis Duque Vilaça pela Academia de 
Saúde. Em nome da CIB a Radija lembrou, agradecemos o empenho da Andreia Rejane R. 
Ferreira pela entrega da segunda Academia de Saúde do Amazonas e dizer que 
precisamos de mais iniciativas dessa. Gostaria de saudar os novos Secretários de Saúde 
nomeados ultimamente, Luis de Parintins, Gigelis de Nova Olinda do Norte, Marcos de 
Iranduba, Valdete de Apuí, Marta de Rio Preto da Eva e o Tadeu de Novo Airão. Gostaria de 
agradecer a presença dos Secretários Ana de Silves, Patrícia de Humaitá, Dilma de São 
Paulo de Olivença, Zaqueu de Urucurituba e Lorena de Urucará, agradeço pela ótima 
reunião de hoje, ao Bebeto e toda equipe da SUSAM, pois hoje me senti bastante 
contemplado e acolhido pela SEA INTERIOR, na reunião do COSEMS, inclusive tomamos 
algumas deliberações e encaminhamentos        que serão positivos para a Saúde do Interior 
do Estado, sentimos sua falta Dr. Homero, mas, muito bem justificada. Temos que andar em 
conjunto e não em paralelo e cada vez com maior participação dos Secretários. 
Conseguimos encontrar alguns denominadores em comum e temos muita coisa para 
caminhar. Como a Andréia falou tivemos o Congresso em Palmas – Tocantins e lembramos 
que teremos o Congresso Nacional em Fortaleza de 01 a 04 de junho onde precisamos 
marcar presença. Como último informe é com muito orgulho que anuncio o IV Congresso de 
Secretários Municipais de Saúde do Amazonas nos dias 16, 17,18 e 19 de maio nas 
dependências do Hotel Davinci, onde vamos congregar trazer novas ideias, buscar 
alternativas para enfrentarmos esta crise. Demos o destaque e vamos custear a vinda, 
hospedagem e alimentação dos Secretários, dos Diretores de unidades Hospitalares. 
Estendemos o convite aos Técnicos municipais, sobretudo aos Coordenadores de Atenção 
Básica, inclusive teremos um grande trabalho no PMAQ que no nosso ponto de vista é uma 
alternativa de financiamento, se conseguimos organizar a Rede de atenção municipal, 
sobretudo os de Atenção Básica conseguiram bastante dinheiro, pois temos muitos 
municípios que recebem mais dinheiro com PMAQ do que com o PAB FIXO, então é uma 



 

alternativa viável para que possamos conseguir um financiamento mais digno para a 
Atenção Básica. Vamos tratar também da questão dos HPP (Hospital de Pequeno Porte), 
tratar da questão da economicidade. Estamos com muitos problemas relativos a falta de 
costume do pouco e a Saúde sempre foi um órgão muito bem financiado e acostumado a 
dar dinheiro pra todo mundo e agora todo mundo começou a tirar dinheiro da Saúde e não 
temos nem para completar e com isso precisamos se policiar nos educar e, sobretudo nos 
ajudar. A imprensa é muito importante na divulgação, mas ela tem divulgado umas coisas na 
saúde, tanto do Estado quanto dos Municípios, de forma nefasta e que não é verdadeira até 
porque todos nós somos responsáveis pela saúde do Estado do Amazonas e temos 
abandonado nossa família, nos dedicado 24 horas por dia pra fazer com que esse sistema 
caminhe e não é justo sermos execrados pela falta de consciência, pela falta de 
entendimento realmente absoluto do que realmente acontece. Era com essa  mensagem 
que queria encerrar os informes e passar para o único processo da CIB de hoje pois o ítem 
4 e 5 foi retirado de pauta a pedido do Secretário Adjunto do Interior pois será feito uma 
juntada de processos e quero informar aos membros que esses processos já foram 
assinados em modelo AD REFERENDUM para autorização imediata do envio de dinheiro 
aos Municípios. Gostaria de agradecer a SUSAM pela acolhida dessa nossa demanda e 
pela abertura também a outros municípios.  
                  ITEM III – Processo nº 07523/2016 - Dispõe sobre a Apresentação da 
Programação Anual de Saúde em DST/AIDS e Hepatites Virais 2016. O Vice-Presidente 
da CIB Januário Carneiro C. Neto – Srs. Membros hoje que enviamos a relatoria e não 
temos muito a acrescentar. Foi pedido vista no processo na última reunião porque vão ser 
retirado e realocado valores do DST/AIDS para outros municípios e a Coordenação Estadual 
de DST/AIDS chegou com a ideia de retirar recursos de dois municípios e repassar para 
dois municípios, inclusive que não iam dar solução de continuidade no atendimento por ser 
da mesma regional que vai receber os pacientes desses municípios que perderam o recurso 
por falha na prestação de contas entre outros. O COSEMS pediu vistas porque não tinha 
prazo e íamos tentar realocar esse dinheiro para essas outras regionais tendo em vista que 
50% dos municípios dessa Portaria pertence a uma regional só. Então queria ver se 
conseguíamos transformar, mas ao estudarmos todas as Portarias e todas as notificações 
do SINAM, observamos que o preponderante para locação de recursos é casos notificados 
e como as outras regionais não têm tanto casos notificados quanto a regional do Alto 
Solimões, decidimos por acompanhar o parecer do relator e reiterar a retirada de dois 
municípios e a locação em dois municípios da mesma regional. Esse é o parecer salvo 
melhor juízo, estendido a consideração dos membros da mesa. A Membro Radija Mary 
Costa faz uma colocação que o processo já foi apresentado na pauta anterior e foi pedido 
vistas, entrou em diligência e o que eu quero entender é que o processo como estava 
deverá ser mantido como a Coordenação apresentou. O Vice-Presidente da CIB Januário 
Carneiro C. Neto reitera que é isso e aprova o processo por consenso do colegiado. 
Encerra a reunião e convida a todos a tomar um lanche reduzido.            
                  Estiveram presentes os Membros: O Coordenador da CIB/AM, Dr. Pedro Elias 
de Souza, o Presidente do COSEMS Januário Carneiro da Cunha Neto e os demais 
Membros: José Rodrigues, Homero de Miranda Leão, Roberto Maia Bezerra, Radija 
Mary Costa de Melo Lopes, Maria Artemisa Barbosa, Márcia Cardoso de Oliveira, 
Laene Conceição Gadelha Dias, Eliete Maria Pinho Ferreira Martins, Lysandra Nívea 
Guimarães Farias Monteiro, Gigellis Duque Vilaça, Marivone Nunes Barroso. Os 
Suplentes: Ednilton de Paiva Coimbra, Andreia Rejane R. Ferreira, Antonio Daniel S. de 
Almeida, Vanessa Homobono. A presente ATA foi digitada pela Técnica da Secretaria 
Executiva da CIB Maria da Conceição de Araújo e será arquivada para fins documentais, 
após ser submetida à apreciação dos membros da CIB/AM, no Auditório Maria Eglantina 
Nunes Rondon, Av. André Araújo, nº 701 – Aleixo, Manaus, 25 de Abril de 2016. 
 
                
 


