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RESUMO EXECUTIVO
243ª REUNIÃO
192ª ORDINÁRIA
Data: 29/04/2013
Hora do Início: 14h00min
Abertura: Wilson Duarte Alecrim
Local: Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon (Av. André Araújo, nº 701 – Aleixo).

ITEM I – Apreciação e aprovação da ATA 242ª Reunião (191ª
Ordinária) realizada no dia 25/03/2013. Aprovada na forma apresentada, por
consenso do colegiado.
ITEM II – Comunicações. O membro Antônio Evandro Melo de
Oliveira comunica que a SEMSA/Manaus realizou o primeiro Seminário de
Alinhamento Conceitual da Atenção Primária e o mesmo foi um sucesso onde houve
participação de mil pessoas, inclusive teve a participação da Secretaria de Estado
de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Universidades e Conselhos de Saúde.
Hoje estaremos realizando a segunda Oficina de Planejamento Estratégico e no dia
19, 20 e 21 de maio do corrente estaremos realizando a Oficina de Atenção
Primária, em parceria com o COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de
Saúde). A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes informa que no site do
Ministério da Saúde e Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS)
constam apenas 17 municípios que informaram e aprovaram seus relatórios no ano
de 2012. O membro José Duarte dos Santos Filho agradece a Secretaria
Executiva Adjunta do Interior que esteve fazendo uma visita ao munícipio de São
Sebastião do Uatumã no final de semana. Houve atendimento itinerante nas
comunidades rurais dos municípios, e vimos que a Saúde no interior é muito
precária. O membro José Duarte dos Santos Filho informa que na quinta feira o
Dr. Wilson Duarte Alecrim assumiu a segunda legislatura na Presidência do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). O Senhor Gilson Aguiar
da Silva – Conselheiro Estadual de Saúde informa sobre uma denúncia dos casos
de Malária que vem ocorrendo no Loteamento Iporá, KM nº 135 do Município de Rio
Preto da Eva. Quando denunciamos pela primeira vez tinha dois casos, hoje temos
cinco casos, e as autoridades não tomaram providencia. Como parceiro, vou sempre
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pelo diálogo, porém já estamos no limite, onde temos crianças com três anos de
idade com Malária, sendo bastante complicado ser Conselheiro Municipal de Saúde
onde todos sabem que você tem esse cargo e não faz nada para uma melhoria ou
providência. Pelo levantamento feito nas prestações de contas e pelo relatório Anual
de Gestão, observou-se que entrou verba para execução das ações. A população
fica impotente e quando vão para o município de Rio Preto da Eva os gestores
dizem que não é de competência deles. O município de Itacoatiara informou que só
fará ações de combate a malária no Verão. A discussão pelo recurso é grande,
porém a ação não está sendo executada. Alertamos a todos os Secretários
presentes que estamos com o relatório de gestão informando várias condições dos
municípios que foram e o que não foram realizados. Espero que o município de
Itacoatiara ou de Rio Preto da Eva tomem as providências e que os Secretários e
Técnicos assumam seus compromissos, pois é grave a situação vivenciada. O
membro Antônio Evandro Melo de Oliveira acrescentou que o que ocorre com o
Loteamento Iporá é que uma parte do assentamento está inserida no Município de
Itacoatiara e outra parte no Munícipio de Rio Preto de Eva, ficando a mais de 100
quilômetros de Itacoatiara e 40 quilômetros de Rio Preto da Eva. Operacionalmente
é muito mais fácil para o município de Rio Preto da Eva executar as ações, no
entanto, os dois munícipios devem pactuar as ações e executá-las para que a
malária seja controlada. O Vice Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C. Neto
Parabeniza o Dr. Wilson Alecrim pela sua recondução a Presidência do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Informa que para as obras
cadastradas na portaria GM/MS nº 3.766, não é possível inserir a ordem de serviço
no Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB), devendo ser inseridas no site do
Fundo Nacional de Saúde. Todo cadastramento tem que ser informado e monitorado
pelo SISMOB. Informou que nos dias 27, 28 e 29 de maio do corrente acontecerá o
Primeiro Congresso Norte-Nordeste das Secretarias Municipais de Saúde,
coincidindo com a reunião da CIB/AM, razão pela qual solicitou aprovação do
colegiado sobre a antecipação da reunião ordinária da CIB/AM para o dia 20 de
maio e a do Conselho Estadual de Saúde para 21 de maio do corrente. O Vice
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Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C. Neto - Aprovado por consenso do
colegiado.
ITEM III – Processo nº 08737/2013 – Dispõe sobre Habilitação de
Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) para o município de Borba/AM para
fins de recebimento do incentivo mensal de custeio - Relator: Bernardino
Cláudio de Albuquerque – Após a devida análise, a área técnica do Departamento
de Atenção Básica da SUSAM, se manifesta favorável à implantação da Equipe de
Saúde da Família/Unidade Básica de Saúde Fluvial, e consequentemente, ao
credenciamento pertinente, por estar em consonância com os princípios do SUS
(Sistema Único de Saúde), e ainda, com as diretrizes da Atenção Básica e com
recomendações do Ministério da Saúde. Do parecer: O

processo

instruído na conformidade da proposta apresentada, com

se

encontra

as respectivas

explanações, justificativas e planilhas demonstrativas, comunidades e população a
ser beneficiada, pelo que apresento manifesto de parecer favorável em relação à
anuência desse colegiado, quanto à aprovação do Projeto, na forma do pleiteado. 4.
À consideração dos Membros da CIB-AM. O Vice Coordenador da CIB/AM Januário
Carneiro C. Neto - Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM IV - Processo nº 08487/2013 – Dispõe sobre a indicação dos
Grupos Condutores das Redes de Atenção a Saúde do Amazonas - Relatora:
Maria Adriana Moreira. Processo n.º 08487/2013. Interessado: Secretaria
Executiva Adjunta de Atenção Especializada da Capital. Considerando o Decreto
7508/11 em seu capítulo I, art. 2º, § VI – que define a Rede de atenção à Saúde
como um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência
à saúde; Considerando, ainda, a importância de efetivar a construção de Redes
Temáticas prioritárias. Parecer: Desta forma, manifestamos parecer favorável ao
pleito apresentado pela Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada da
Capital e encaminhada a este colegiado através do processo Nº 08487/2013 quanto
à solicitação de aprovação dos nomes para Composição dos Grupos Condutores
das Redes de Atenção à Saúde. s.m.j. O membro José Rodrigues informa que
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estão faltando os nomes dos membros de cada grupo condutor. O membro Wagner
William de Souza informa que as Redes já tinham seus grupos condutores, porém a
modificação de algumas Secretarias devido à mudança política havia a necessidade
de se fazer os ajustes. O Vice Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C. Neto Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM V - Processo nº 01279/2013 – Dispõe sobre a transferência de
Recurso Fundo a Fundo para o Fundo Municipal de Saúde de Manacapuru/AM Relator: Antônio Evandro Melo de Oliveira - Processo nº 01279/2013/SUSAM, que
trata da transferência de recurso no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o
fundo municipal de saúde de Manacapuru-AM, com apresentação na reunião
ordinária da CIB/AM. Considerando o Plano Diretor Regional – PDR e os termos de
Compromissos de Garantia de Acesso do Município de Referência Regional de
Manacapuru para os municípios de Novo Airão, Anamã, Anori, Caapiranga, Beruri,
Codajás e Coari. Considerando o Memorando nº 0083/2013 da Secretaria Executiva
Adjunta Especializada do Interior/SUSAM, Sra. Maria Adriana Moreira, ao Senhor
Coordenador e Presidente da CIB/AM, Dr. Wilson Duarte Alecrim, referente à
autorização de AD REFERENDUM para transferência fundo a fundo de R$
100.000,00 (cem mil reais) para o Fundo Municipal de Saúde de Manacapuru,
(Banco do Brasil, Agência: 008184/ conta: 0000246182) em caráter de emergência
para as providências necessárias à recuperação e manutenção de equipamento,
materiais e ambientes a fim de melhorar as condições de atendimento à população.
Parecer: Considerando o exposto, somos de parecer favorável a aprovação. É o
parecer, salvo melhor juízo. O Vice Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C.
Neto - Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM VI – Processo nº 02598/2013 – Dispõe sobre a transferência
de Recurso Fundo a Fundo para o Fundo Municipal de Saúde de Envira/AM Relator: Wagner William de Souza. O Memorando Nº 0090/2013 da Secretaria
Adjunta de Atenção Especializada do Interior encaminha a solicitação de
transferência de recursos financeiros Fundo a Fundo no valor de R$ 30.000,00
(Trinta mil reais) para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Envira/AM em
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caráter de emergência para as providências necessárias para a contratação de 01
(um) médico clínico e 01 (um) médico cirurgião, visto que um dos profissionais
existentes está em período de férias. Parecer: Considerando a Resolução CIB Nº
004/2013 AD REFEREDUM de 08 de fevereiro de 2013 que aprova o repasse de
recurso financeiro do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde
do município de Envira/AM autorizado pelo Coordenador da CIB/AM, Dr. Wilson
Duarte Alecrim, somos de parecer favorável a aprovação. É o parecer, salvo melhor
juízo. O Vice Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C. Neto - Aprovado por
consenso do colegiado.
ITEM VII - Processos nºs 00971, 04491 e 07008/2013 – Dispõem
sobre a transferência de Recurso Fundo a Fundo para o município de
Tabatinga/AM. Relator: José Rodrigues. Tratam os Processos em questão, sobre a
proposta de transferência de recursos financeiros, do Fundo Estadual de Saúde para
o Fundo Municipal de Saúde do Município de Tabatinga, objetivando a realização de
pagamento dos serviços médicos e de enfermagem aos profissionais de saúde que
executam suas atividades nas dependências do Hospital de Guarnição de
Tabatinga. As transferências desses recursos são decorrentes do Termo de
Cooperação Entre Entes Públicos – TCEP, firmado entre o Estado do Amazonas,
através da Secretaria de Estado de Saúde e o Comando Militar da Amazônia/12ª
Região Militar, por intermédio do Hospital de Guarnição de Tabatinga, para
prestação de serviços de saúde e assistência médica (ambulatorial/hospitalar) e
técnico profissional aos indivíduos que deles necessitam na área de abrangência do
Município de Tabatinga. Os recursos são da ordem de R$ 40.000,00 (Quarenta mil
reais) correspondentes a Resolução AD REFERENDUM nº. 0002/2013; idem para a
Resolução AD REFERENDUM nº. 0005/2013; e R$ 79.000,00 (Setenta e nove mil
reais), referente à Resolução AD REFERENDUM nº. 0013/2013, todos com
financiamento vinculado aos recursos da Média e Alta Complexidade – MAC, Fonte
230 – Recursos do SUS. Assim, somos pela aprovação das transferências fundo a
fundo, motivo dos Processos Administrativos nºs. 00971/2013; 04491/2013; e
07008/2013, de interesse da Secretaria Executiva-Adjunta de Atenção Especializada
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do Interior. É o Parecer. O Vice Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C. Neto
- Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM VIII - Extra – Pauta I - Processo nº 06759/2013 – Dispõe o
Termo de Cooperação Técnica Educacional entre SUSAM e SEMSA/MANAUS.
Apresentação: Antônio Evandro Melo de Oliveira. Considerando o Decreto nº
7508 de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080 para dispor sobre a
organização dos que no único planejamento da Saúde e assistência a Saúde e Inter
Federativa e outras providencias. Considerando os termos de cooperação técnica
para atividades práticas residentes do programa de residência médica em medicina
da família e comunidade entre Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria
Municipal de Saúde. Parecer: Considerando o exposto somos de Parecer Favorável
pela a provação. O Vice Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C. Neto Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM IX - Extra – Pauta II - Processo nº 12096/2013 – Dispõe sobre
o Projeto de Implantação de 22 NASF tipo I no município de Manaus.
Apresentação: Antônio Evandro Melo de Oliveira - Considerando a portaria
GM/MS nº 154 de 24 de janeiro de 2008, que cria os Núcleos de Apoio da Família.
Considerando a portaria GM/MS nº 3.124 de 28 de dezembro de 2012, redefine os
parâmetros vinculação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF,
modalidade I e II equipes Saúde da Família e equipe de Atenção Básica para a
população especifica e cria modalidade NASF e outras providências. Considerando
o Oficio nº1760 do Secretário Municipal de Saúde ao Coordenador da CIB, Wilson
Duarte Alecrim, referente ao encaminhamento do projeto de criação de 22 Núcleos
de Apoio a Saúde da Família – NASF. Considerando que a gerência de Atenção
Básica emitiu o parecer favorável a implantação das equipes de Núcleos de Apoio a
Saúde da Família – NASF tipo I ao Munícipio de Manaus conforme portaria nº 1001
de 2012 que reforça a necessidade de realização da Oficina de Requalificação para
os profissionais que atuarão nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF que
deverá favorecer o melhor entendimento lógico do matriciamento do trabalho junto a
estratégia da Saúde da Família. Considerando o exposto somos de Parecer
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Favorável a aprovação. O Vice Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C. Neto
- Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM X - Extra – Pauta III – Processo nº 12107/2013 – Dispõe sobre
o projeto de Construção de 02 duas Unidades Básicas de Saúde Fluvial para o
município de Manaus. Apresentação: Antônio Evandro Melo de Oliveira - A
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA-MANAUS) descobriu que tinha
um barco com estrutura boa, que era do Tribunal de Justiça que estava sem
utilização, e fez uma parceria e está utilizando este barco com a equipe completa
que tem desde o laboratório ao psicólogo. A proposta é fazer a cada 15 dias uma
viagem a uma calha de rio. Identificamos em nossas viagens que estamos
atendendo famílias de Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Autazes e Careiro da Várzea,
quando vamos para o Rio Amazonas e de Novo Airão quando vamos ao Rio Negro.
Vamos precisar agregar mais profissionais a essa equipe irá precisar de técnico de
enfermagem. Quem conhece um pouco o Rio Amazonas, percebe que o Careiro da
Várzea não atende as comunidades do outro lado e se tivermos um barco para cada
lado iremos atender os dois lados. Temos que está construindo e escrever o que
venha a ser o modelo, porque o custo deste modelo conseguiu avançar já que o
Ministério da Saúde não considerava o custo de logística, hoje já avançou para
50.000 (cinquenta mil reais) por mês. Não podemos estabelecer um valor fixo e sim
uma variável para que cada projeto esteja adequado ao financiamento. Precisamos
estar ajustados à necessidade do espaço geográfico em que irá atender e como
garantir aos ribeirinhos, os quais protegem nossas florestas, o atendimento de suas
necessidades, principalmente da promoção e prevenção das doenças de forma
permanente. Teremos que propor o custo da logística em nosso modelo de
atendimento a população dispersa na área ribeirinha. O Coordenador da CIB/AM
Wilson Duarte Alecrim – recomenda a todos os municípios, realizar o cadastro de
solicitação de unidades fluviais uma vez que a situação que temos atualmente são
dezesseis processos tramitando onde dois estão aprovados: Pauini e Careiro
Castanho. O valor é de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Quem já
está cadastrado e está em análise deve cumprir as diligências que existem quem
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não está cadastrado deverá se cadastrar quando abrir o sistema. Como esse é um
projeto que envolve a Presidência da República, a presidenta Dilma quer que essas
unidades fiquem prontas até 2014. De qualquer forma, considerou-se consensuada
a proposta de Manaus.
O Coordenador da CIB/AM, Wilson Duarte Alecrim, esclareceu o
motivo de seu atraso, que aconteceu devido à assinatura do contrato da primeira
parceria público-privada que é o Hospital da Zona Norte, cujas obras começam na
próxima semana onde se deverá colocar em funcionamento o Pronto-Socorro e o
Ambulatório até o final de 2014. Informou também que no final de semana foi com o
Ministro da Saúde, lançar a Campanha de Vacinação Contra a Influenza nas áreas
indígenas e estiveram no Alto Solimões, onde o Ministro conversou com os
Prefeitos, com alguns Secretários de Saúde e assumiu alguns compromissos lá,
Quanto às distâncias, se o barco vai fazer um itinerário pelo rio e vai andar pela
calha principal, vai entrar em alguns afluentes quando puder entrar, a logística dele
vai ter um custo e que poderia ser estimado de que o custeio era em função do
itinerário. Se produzirem esse levantamento com custos o membro Antônio
Evandro Melo de Oliveira se encarrega de levar ao CONASEMS (Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e enquanto Coordenador da CIB/AM
levará ao CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). Solicitamos a
Secretaria Executiva da CIB/AM que quando se tratar de assuntos que dependam
de recursos financeiros que deem prioridade em pauta da CIB/AM. Há dois assuntos
que não entraram na pauta do dia, mas irei relatar agora, pois já estão acordados
com o Ministro da Saúde em Brasília para que isso aconteça.
O primeiro deles trata da Habilitação do Serviço da Policlínica Codajás,
do PAID para Centro Especializado em Reabilitação Tipo III. A assessoria de
Gabinete, trabalhando junto com o PAID, cumpriu todas as exigências da portaria
GM/MS nº 793 e uma vez editada a Resolução da CIB/AM e isso entrando lá, esse
serviço passa a receber R$ 2.400.000.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)
por ano de custeio, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mês. Ora, isso é um
dinheiro extremamente significativo para nós que o serviço já é feito, então, submeto
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à aprovação dos membros da CIB/AM a Habilitação do PAID na Policlínica Codajás
para Centro Especializado em Reabilitação Tipo III. Não havendo nenhuma posição
contrária, ficou consensuado.
O outro trata de algo semelhante, ou seja, estão tratando de minorias,
de coisas que não se fazia aqui e que os municípios começaram a fazer, alguns
estão recebendo equipamentos, tem uma Oficina Ortopédica no bairro do Aleixo que
é ligada à Policlínica do Aleixo e que tem lá um Centro de Reabilitação, também
chamado de Colônia Antônio Aleixo, que ele gosta de chamar de ex-colônia porque
não existe mais colônia. Esse local também está pactuado que pode ser habilitado e
passará a receber R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês, R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) por ano de custeio. Esse Centro de Reabilitação passa a ser
habilitado, ele já assinou um termo de compromisso e se aprovado na CIB/AM, o
centro irá receber R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês de custeio para sua
manutenção. O Coordenador da CIB/AM Wilson Duarte Alecrim – Aprovado por
consenso do colegiado.
O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira informa que a
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus conseguiu atingir a meta da Campanha
de Vacinação, alcançou 95% da meta. O Coordenador da CIB/AM Wilson Duarte
Alecrim fala sobre o Ofício Circular nº 07/2013/SCTIE – MS da Secretaria de
Ciência e Tecnologia sobre o levantamento dos sistemas informatizados para gestão
da Assistência Farmacêutica. O Secretário de Ciência, Tecnologia e insumos Sr.
Carlos Augusto Gadelha está precisando desses dados para compor o banco de
dados que será fundamental para os próximos financiamentos que terão para
Assistência Farmacêutica no país como um todo. Em seguida, cumprimenta o
COSEMS e os Secretários Municipais, pois o Amazonas foi citado lá como o estado
que teve 100% de adesão ao PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica). O Coordenador da CIB/AM, Wilson Duarte
Alecrim, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
Estiveram presentes os membros: O Coordenador da CIB/AM Wilson
Duarte Alecrim, o Vice Coordenador da CIB/AM Januário Carneiro C. Neto,
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Radija Mary Costa de Melo Lopes, José Rodrigues, Geilane Evangelista de
Oliveira, Maria Adriana Moreira, Wagner William de Souza, Maristela Olazar
Duarte Alecrim, Antônio Daniel Silva de Almeida, Luiz Fernando Gaynett,
Andrely de Cordova, Bernardino Cláudio de Albuquerque, Antônio Evandro
Melo de Oliveira, Laene Conceição Gadelha Dias, Raul Alves Pinto Neto,
Alexandre Ribeiro de Liz, Karan Simão Martins, Sara dos Santos Riça,
Francisca da Silva Garcia. O presente Resumo Executivo foi elaborado e digitado
pelo Estagiário Marx Gomes de Amorim e revisado pela Secretária Executiva da
CIB/AM.

Manaus, 29 de abril de 2013.
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