Ata da 32ª Reunião (25ª Ordinária) para
Apreciação e Pactuações e cogestão solidária
quanto aos aspectos operacionais e
administrativos entre os Gestores Municipais
de Saúde da Regional do Entorno de Manaus
e o Estado.
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL ENTORNO DE MANAUS - CIR/ENMAO/AM
(15.12.2015 - 09h00min)
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ABERTURA – No décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze às nove
horas no Hotel Intercity Rua Prof. Marciano Armond, 544 – Adrianópolis (Antiga Rua Belém).
Iniciamos a 32ª (Trigésima Segunda) Reunião e 25ª (Vigésima Quinta) Ordinária da Comissão
Intergestores Regional do Entorno de Manaus no Estado do Amazonas. O Coordenador da
CIR/ENMAO/AM Sr. Cláudio Pontes Ferreira convidou os Secretários ou Suplentes
presentes para comporem à mesa. O Coordenador Sr. Cláudio Pontes Ferreira inicia a
reunião falando sobre o ITEM I - Apreciação da ATA da 31ª Reunião e 24ª Ordinária de 09 de
novembro de 2015. Consensuado por Colegiado. ITEM II – Apresentação e Aprovação do
Calendário Mensal ou Bimestral do Ano de 2016. Sugerimos um calendário bimestral em
virtude de ser um ano atípico onde haverá eleição e olimpíadas, então fizemos essa proposta
e apesar de ficar cobrando mais a participação dos Secretários nós temos notado
ultimamente uma ausência muito grande na participação das reuniões, não é por falta de
aviso, falta de e-mail ou por falta de ligações, se nós queremos fortalecer nossa regional
precisamos participar e apresentar demandas pode ser citado o DSEI Manaus sempre
presente, o município de Manaus/AM também com as apresentações, indicações e projetos
para socializar com todos, abrimos aqui para discussão ou alguma proposta que os Senhores
possam ter sobre essas datas. O membro Sr. Hitalo Diego Mendonça Paiva (Secretário
Municipal de Saúde de Autazes/AM) cumprimenta a todos e apresenta uma sugestão, nós
sabemos que temos várias reuniões da CIR, CIB e COSEMS muitas das vezes o Secretário em
decorrência da situação em que se encontram termina por vir com recurso próprio, então
sugiro que as reuniões sejam “casadas” 01 (um) dia antes ou 01 (um) dia após a reunião da
CIB para que tenhamos apenas uma despesa, por exemplo, se a reunião da CIB vai ser dia 15,
coloquem a reunião da CIR do Entorno no dia 14 ou 16 assim ficaria mais viável. O membro
Sra. Ângela Maria M. Nascimento (Assessora Técnica SEMSA/AM) cumprimenta a todos e
diz concordar com o Sr. Hitalo Diego Mendonça Paiva no que diz respeito à logística de
quem se desloca do interior para a capital em “casar” as datas aonde o Secretário poderá
participar das respectivas reuniões, no entanto sugerimos que nossas reuniões sejam
mensais porque temos temas importantes para discutir embora nem todos possam participar
sabemos das dificuldades que existem, sabemos da dedicação do Sr. Cláudio Pontes
Ferreira à frente da regional sempre procurando cumprir com o calendário e certamente vai
fazer um planejamento muito bom para o próximo ano para o fortalecimento da regional,
então sugerimos que seja uma reunião mensal. ITEM III - INFORMES - Processo nº
36392/2015 – Aprovação do Plano de Trabalho de Contingência para as Ações de Vigilância
em Saúde no período de execução de Dezembro de 2015 a Junho de 2016 - Careiro da
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Várzea/AM esse processo do Careiro da Várzea/AM foi aprovado pelo Dr. Bernardino
Cláudio de Albuquerque (Diretor-Presidente da Fundação de Vigilância em Saúde) que
passamos agora à leitura do parecer final: 1. Ciente. 2. Por intermédio do Processo
referenciado, a Secretaria Municipal de Saúde do Careiro da Várzea/AM, apresenta o Plano de
Trabalho de Contingência para as Ações de Vigilância em Saúde no Município do Careiro da
Várzea/AM. 3. Considerando a natureza do assunto e estando o Processo instruído e com o
manifesto favorável por parte da área técnica AAUDIT - Assessoria de Auditoria e Supervisão
desta Fundação, à Secretaria Executiva da CIB - Comissão Intergestores Bipartite, com vistas
a cientificar a CIR - Comissão Intergestores Regional do Entorno de Manaus, na forma do que
consta na Portaria nº 1073/2015/GM/GMMS, adiantando que este Gabinete ratifica o
sugerido pela AAUDIT/FVS-AM, está aprovado e tem de ser executado conforme o Plano foi
aprovado. O Processo nº 37541/2015 é um parecer de conclusão de uma obra do Bairro
Aida Mendonça no município de Presidente Figueiredo/AM, isso é para conhecimento da
Comissão deve anexar o atestado de conclusão no SISMOB - Sistema de Monitoramento de
Obras e todo aquele procedimento de tirar fotos e o prazo para inaugurar. ITEM IV
EXTRAPAUTA - Processo nº 35730/2015 - Credenciamento de Equipe de Saúde da Família
Ribeirinha Deodoro de Oliveira - BR 316 KM 22 e São Raimundo - TILHEIRO / JANUACÁ,
Equipe de Saúde Bucal Unidade Móvel de Atendimento Odontológico no município de Careiro
Castanho/AM. O membro Sra. Marcilene Martins Rodrigues (Secretária Municipal de Saúde
de Manaquiri/AM) diz que concorda que a reunião seja mensal queria agradecer a CIR do
Entorno de Manaus que após tanta luta conseguimos receber o dinheiro que vem
mensalmente do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial por não sermos Unidade Plena teve
muita dificuldade e os municípios que não são plenos tinha que passar pelo Estado também
pela CIR e CIB. No mês passado conseguimos receber através do Ministério com a conta do
MAC, então queremos agradecer por mais um ano trabalhando sem dinheiro e agora
recebemos esse dinheiro do CAPS. O membro Sra. Andreia Rejane Rodrigues Ferreira
(Secretária Municipal de Saúde de Nova Olinda do Norte/AM) cumprimenta a todos e ressalta
que na última reunião da CIB ficou resolvido que todos os municípios iriam receber
diretamente do Fundo Nacional o repasse do CAPS e até hoje não recebi nem do FES - Fundo
Estadual de Saúde, então gostaríamos de saber como manter os serviços sem recursos.
Informamos que Nova Olinda do Norte/AM passou o primeiro líder de 2015 estava
classificada com muito alto risco de contaminação pelo Aedes Aegyptie e no último líder
caímos para médio risco isso sem receber um centavo do bloco de vigilância em saúde, nós
fizemos um trabalho intenso, essas semanas estão retomando a questão dos mutirões com
premiações para que a população possa aderir ao combate porque o que percebemos é que
apenas a equipe de saúde, alguns parceiros de outros setores como educação, meio ambiente,
obras e limpeza urbana e alguns só nos ajudam nesse trabalho parece que o problema é só da
saúde enquanto que o problema é de todos nós muito importante que a vigilância em saúde
apoie os municípios, achamos importante a cobrança porque eu pelo menos enquanto gestora
estou cobrando incessantemente dos meus colaboradores, mas é importante verificar a
questão do repasse do recurso da vigilância em saúde porque ninguém pode desenvolver um
bom trabalho sem recurso. Nós saímos do bloqueio em Setembro e até hoje não recebemos
um centavo, nós mudamos de muito alto risco para médio risco. Nós enquanto CIR, CIB ou
CIT a situação do Brasil está ficando muito complicada, muito preocupante, mas sem recurso
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é muito difícil desenvolver um trabalho. O Coordenador Sr. Cláudio Pontes Ferreira
parabeniza Nova Olinda do Norte/AM pelo esforço e esperar que se resolva essa situação do
repasse de recurso. Falando sobre saúde mental a CIB aprovou e nós vamos perguntar da Sra.
Sandra Melo (Secretária Executiva da CIB/AM) sobre os trâmites provavelmente já foi
enviado para o Ministério e nós podemos cobrar se abrirem o precedente para um município
deverá abrir para os demais. Relembramos a todos que hoje às 17 horas o Dr. Bernardino
Cláudio de Albuquerque vai fazer uma apresentação sobre o vírus da ZIKA em vídeo
conferências nas salas da SEDUC, então repasse aos municípios levem o maior número
possível de profissionais que é muito importante. Voltando a falar sobre o calendário de
reuniões a proposta é mensal e ficar um dia após a CIB, como pela manhã tem a reunião do
CES – Conselho Estadual de Saúde a nossa podia ser pela tarde. A Sra. Mary Anne de Araújo
Delgado (Secretária Executiva da Comissão Intergestores Regional do Entorno de Manaus)
procederá à mudança e enviará para o e-mail dos Senhores onde podemos consensuar, ou
seja, um dia depois da reunião da CIB começando pelo mês de Fevereiro. Queremos reforçar
o que a Sra. Maria Artemisa Barbosa (Coordenadora do Complexo Regulador) colocou,
vamos fazer uma cobrança no grupo e ver com o Sr. Roberto Maia Bezerra (Secretário
Executivo Adjunto do Interior) quais são os municípios da CIR do Entorno que não enviaram
a conta ainda, alguns municípios estão deixando de receber recurso, não podemos deixar isso
repassar para o mês de Fevereiro, vamos tentar finalizar em Janeiro. O membro Sr. Hitalo
Diego Mendonça Paiva ressalta que eles tiveram no último final de semana de novembro a
Festa do Leite em Autazes/AM onde solicitou o apoio da SUSAM de 01 (uma) Ambulância
para dar suporte no período da festa e fomos atendidos, queremos aqui agradecer ao Dr.
Pedro Elias (Secretário Estadual de Saúde) e em especial ao Sr. Roberto Maia Bezerra,
nosso muito obrigado pela ambulância e graças a Deus não foi preciso utilizar. O
Coordenador Sr. Cláudio Pontes Ferreira finaliza desejando a todos um Feliz 2016
próspero para todos, temos dificuldades, mas temos a união, vamos fortalecer nossa regional,
vamos trocar ideias e fazer a pactuação entre os municípios próximos, agradecemos ao DSEI
Manaus/AM pela presença. O membro Sra. Paula Francinete Azevedo (Suplente do DSEI
Manaus) diz que em nome da Coordenadora Sra. Adarcyline Magalhães Rodrigues
(Coordenadora do DSEI Manaus) que está em Brasília/DF hoje participando da Conferência
de Saúde Indígena pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Temos a dizer que durante o
ano de 2015 o DSEI Manaus/AM avançou muito tendo uma boa aproximação com os
Secretários de Saúde e em 2016 temos uma proposta para querer mais, mas, temos algumas
deficiências, não fomos a alguns municípios que gostaríamos de ir, o último foi Nova Olinda
do Norte/AM na CASAI – Casa de Apoio à Saúde Indígena. Temos como proposta sempre
estar perto apoiando e buscando apoio de vocês e agradecer por tudo que vocês fizeram. Hoje
percebemos que o DSEI Manaus/AM deu um salto positivo e que 2016 nós possamos
continuar esse trabalho. Desejamos um natal maravilhoso para todos, um prospero ano novo
cheio de realizações e que a saúde apesar de todos os problemas que consigamos resolver
muitas questões complexas e que possamos estar juntos. O membro Sr. Hitalo Diego
Mendonça Paiva ressalta que esse ano foi muito importante para ele por ter recebido essa
missão como Secretário e agradece a todos que o orientaram e apoiaram, a parceria de vocês
através dos meios de comunicação foi muito importante, quero agradecer muito ao Sr.
Cláudio Pontes Ferreira porque foi uma pessoa que estendeu a mão e abriu a minha mente
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para que eu pudesse executar um bom trabalho em Autazes/AM. Ao iniciarmos a gestão nós
não tínhamos Relatório Anual de Gestão, não tínhamos Plano Municipal, não tínhamos
Programação Anual agora graças a Deus tudo está em dia e já estamos finalizando nossa
programação do ano de 2016, muito feliz nesse momento desejo a todos um ano próspero,
alegre, de muita paz e que possamos continuar sempre nessa harmonia, sempre unidos, nos
ajudando porque isso é muito importante para todos que a presença do espírito natalino
esteja em cada um de nós. O Coordenador Sr. Cláudio Pontes Ferreira apresenta o novo
Secretário Municipal de Saúde do Rio Preto da Eva/AM Sr. José Jackson Gomes de Sousa.
Estiveram presentes a Sra. Angela Maria M. Nascimento (Assessora Técnica SEMSA/AM);
Sra. Marivone Nunes Barroso (Secretária Municipal de Saúde de Presidente
Figueiredo/AM); Sr. Hitalo Diego Mendonça Paiva (Secretário Municipal de Saúde de
Autazes/AM); Sra. Paula Francinete Azevedo (Suplente do DSEI Manaus) e Sr. José Jackson
Gomes de Sousa (Secretário Municipal de Saúde de Rio Preto da Eva); Sra. Marcilene
Martins Rodrigues (Secretária Municipal de Saúde de Manaquiri/AM); Sr. Secretário Adail
Ferreira da Silva (Secretário Municipal de Saúde do Careiro da Várzea/AM); Sra. Andreia
Rejane Rodrigues Ferreira (Secretária Municipal de Saúde de Nova Olinda do Norte/AM);
Não estiveram presentes o Sr. Luiz Lopes de Aguiar Neto ( Secretário Municipal de Saúde de
São Gabriel da Cachoeira/AM); Sra. Juliana Moreira Mar (Secretária Municipal de Saúde de
Santa Isabel do Rio Negro/AM); Sr. Eudes Fernandes da Silva Gayo (Secretário Municipal
de Saúde de Iranduba/AM); Sr. Aldo Garrido de Macêdo (Secretário Municipal de Saúde de
Barcelos/AM); Sr. Luiz Lopes de Aguiar Neto (Secretário Municipal de São Gabriel da
Cachoeira); Sr. Marcley Barbosa Fontes (Secretário Municipal de Saúde do Careiro
Castanho/AM); Sra. Adarcyline Magalhães Rodrigues (Coordenadora do DSEI Manaus) e
Sra. Ilma Lins de Souza (Coordenadora do DSEI Alto Rio Negro). Dado o encerramento da
Reunião, o Coordenador Sr. Cláudio Pontes Ferreira agradece a presença de todos. A
presente ATA foi elaborada e digitada pelo Estagiário Eliezer Picanço Penha Júnior e
revisada pela Secretária Executiva da CIR/ENMAO/AM Sra. Mary Anne de Araújo
Delgado e será arquivada para fins documentais, após ser submetida à apreciação da
CIR/ENMAO/AM no Hotel Intercity Rua Prof. Marciano Armond, 544 – Adrianópolis (Antiga
Rua Belém). Manaus, 15 de dezembro de 2015.

