
RELATÓRIO DAN REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DISTRIOT AL DE 
SAÚDE 

...• 

Aos dias cinco de março de dois mil e um, as 8:55 deu-se início a IV Reunião 
Ordinária do Conselho Distrital de saúde, no. auditório da Câmara municipal dos 
vereadores. Presentes na reunião Conselheiros Usuários, Prestadores de serviços e outra 
pessoas pertencentes às instituição envolvidas ao Distrito Sanitário Especial Indígena. 
Pauta a ser discutida: 1- Orçamento de projeto DSEI de 2001. 2-Revisão de Atividades 
de cada Instituição; 3- Planejamento; 4- Conferencias; 5 - Posição de Conselheiros; 6- 
Morte de pacientes em Manaus; 7 - Exame de ultra-som; 8 - projetos novos, SSL/ISA e 
outros; 9 - Informe: Papel do Conselheiro; 1 O - Normas da Casa do Indio em Manaus. 
Discussão em pauta: Pacientes encaminhados para Manaus sem assistência médica. 
Bonifácio José presidente do CDS, Fala dos informes de saúde aos usuários. Dr. Milton 
Schimtd diz que ouviu falar de 40.000 da planta. Ideraldo fala de como foi escolhido 
pessoas por cada calha para participar do planejamento de 2001.Dr. Milton fala da má 
administração do dinheiro da convênio de Manaus. Edilson Martins fala da discussão 
que participou em Manaus na Coiab, onde Marina faz a leitura das normas para. ser 
apresentada aos conselheiros usuários e prestadores, para ser aprovado podendo sofrer 
alteração. ( Em anexo) 

(!) SUGESTÕES 
(!) ITEM 6 - um horário para visita de funcionários de Instituições, pessoas interessadas em fazer 

visitas aos pacientes. 
(!) instalar linha telefônica. 

"" (!) - Um representante da cada instituição para referencia 
(!) 15 - comunicar o local de origem 
Q) Bonifácio: as normas serão encaminhada ao Conselho Regional da Funasa/Manaus e ao Ubiratan 

- Chefe DESAI/BSB e ·Presidente da FUNASA/ BSB, para ser analisado, intervalo de cinco 
minutos para o lanche. 

(!) Retomando a discussão. Bonifácio faz alguma colocação ao secretário de Saúde o Senhor 
Alberto Pepino secretário Municipal de saúde. Dra. Complementa a colocação onde fala do 
motivo do convite, que o mesmo acompanhar todas as reuniões a respeito de saúde, de como 
vem caminhando o Distrito Sanitário Especial Indígena, na área do rio negro e sobre o má . 
Alberto, fala da denúncia e de como sucedeu, com a orientação de Dr. Milton, foram feita para 
que pudesse Dr. Milton questão que visa o Conselho que ao seu ver vai ficar muito dificil de 
trabalhar, não foi consultado de como iria proceder. Ora Cllcia - Não foi feita a licitação da 
compra de medicamento pira compra. Alberto - diz com a dificuldade encontrada Dra. Clicia 
não tinha fundo para compra de passagens por não ter conhecimento das passagens compradas 
em estoque. Alberto - com a nova administração, pedi o crédito para reorganizar o trabalho, 
Bonifácio explica ao senhor secretario, o conselho não quer atrapalhar o trabalho e sim precisa 
prestar conta dos gastos. Marina - Diz, conforme o trabalho já realizado com as, instituições e 
Convênio Funasa exige cada detalhe na prestação de conta, esta e a forma mais democrática e de 
transparência aos usuários. Edilson - tem uma certa preocupação de como vai ser usado o 
estoque de gasolina. Como a SEMSA vai trabalhar na área de base e é a equipe ou a forma de 
trabalho? Alberto - Primeiro lugar - com relação ao combustível já esta marcado de como vai 
ser gasto. - talvez haja mudanças de ações,« faz o possível e impossível para que o superior 
entenda o trabalho. Aiton - temos que dar um tempo para a nova Administração para que mostre 
trabalho. - Valdenir frança - O conselho tem o direito de acompanhar e fiscaliz.ar o trabalho para 
que o não aconteça. Aiton - é a favor da Auditoria. - Benjamim Cons. Usuário de município de 
Barcelos. Como é dividido o trabalho o dinheiro tem que ser gasto com indígenas. Alberto - Não 
vai alterar nada. Marina - A definição de ações. É uma questão bastante séria que não deve ficar 
de lado, existem outras fontes, Alberto - Politicamente para algumas pessoas tem que ser 
infelizmente, com relação do dinheiro estão feitos projetos 22 técnicos e enfermeira médicos do 
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HGU que estão trabalhando no poa&o médico local. André - preocupado com a divisão de 
trabalho de saúde na área do Içana e de como vai ser colocado. Alberto - A utilização do recurso 
será bem organizado para cada área. Milton - Preocupado com a situação do novo projeto que já 
.esta pronto como vais ser, somente 1111 cidade? Alberto - Ao projeto destinado ao Indígena será 
rigorosamente cumprido não vai ser interferido nas ações. Dra Ivana Em que pode interferir no 
trabalho e faz colocação com relação as discussão das reuniões já discutidas e que por motivos 
políticos não podem ser interferidas. Sílvio Machado fala da discussão feita pela manhã e de 
como foi tomada a decisão de enviar uma carta para_ o secretário de saúde participar. Termino da 
reunião do dia cinco as dezessete horas e quarenta e cinco minutos. · 

© Dia 06 de maço de 2001. Terça. Dando inicio as oito e ..... o segundo dia de reunião. Abertura: 
Bonifácio José; Pauta da Reunião - Fecha a paula da Conferencia. - Exames ultra-sons - 
Expositora Marina Machado, Marina explica de como médico leva ao paciente e que aqui em 
São Gabriel tem uma clínica que tem que bate a ultra-som, e que deve Alguem por traz dissoTer 
algwn interesse nesse caso do aparelho não chegar o mais breve possível pela tanta burocracia 
para chegar a peça para funcionar o aparelho, Prestador(Camisa Azul) o distrito tem 
como reverter essa situação, treinando profissionais para nesta área, Dr. Milton é étnico o 
hospital solicitar de um paciente, 

© Dra. Clicia explica - todo o processo e as dificuldades para conseguir e que o único dinheiro que 
salvou na área se saúde foi o distrito. A questão maior, e, especifica tendo outras opção para 
resolver essa questão, o custeio aumenta 

© Bonifácio - Encaminha para o Conselho Mwticipal de Saúde toda as proposta para ser analisado 
e tomar providencias cabíveis. Dependendo da resposta do CMS o CDS volta a discutir esse 
assunto. Enviar uma carta assinado pelo CDS para o HGU, dependendo da resposta e do 
argumento será tomado outras providencias. 

<!> Dr. Milton, conseguir profissionais pira treinar e trabalhar nessa área 
© Sílvio Machado 
© Aiton vereador - Quem sofre com tudo isso são as pessoas carentes 
(!) Valdenir França 

PAUTA- 2 - Óbitos em Manaus. 
1. ,._ Dra. Clícia, 
2. Marina. Discutir com os conselheiros de como vai ficar quando o parente morre e óbito teme retomar 

para seu local de origem. Como houve vários casos por não ter vaga nos vôo da rico nos casos de 
emergência . 

3. Luciana. Q'Dístríto ficaria responsável ficaria responsável de enviar o óbito para comunidade. 
4. O Conselheiro - No ponto de vista, óbito deveria ser entregue no local de origem aos seus parentes, 

para ser sepultado. 
5. Miguel- O assunto discutido na reunião local de Taperera, onde o CSE discutido. 
6. Manoel Paiva - Explica o que aconteceu com o seu parente que faleceu. 
7. Ideraldo-Ponto de vista o óbito deve voltar. 
8. Ailton - Conta como aconteceu quando foi acompanhar o seu tio em Manaus, que faleceu no hospital 

como cultura, o óbito, retomou com apoio da FUNAI que gastou cinco mil reais. 
_J. Dr. Milton - explica que cinco mil reais para fazer transporte de Manaus. 
10. Bonifácio - Tem que ficar claro as Instituições essa situação do parente do Manuel Paiva. De quem a 

responsabilidade, não esta previsto nos convênio a remoção do corpo. E que o Parente tem que Ter 
paciência. 

11. Hemaní - enfermeiro do SEMSA Explica o que aconteceu com o paciente parente do Manuel Paiva. 
O povo indígena Ter paciência de esperar o óbito dependendo da vaga do vôo. 

12. Camisa Azul. Negociar essas questões em Manaus de como o corpo retomaria para S. G. 
13. Bráz - Diz que a cultura deve ser respeitada e que nem uma instituição não tem previsto orçamento 

para óbitos, até por que não tem previsão de quantos óbitos, querendo ou não 
14. Dra. Clícia- Vamos tentar evitar que aconteça esse tipo de problema. 
Pausa para lanche lümínutos, voltando apara a Segunda parte da reunião. 
1. Leitura Dra. Clícia faz a leitura da Programação e paula da III Conferencia Nacional de Saúde 

Indígena Que sera realizado em Brasília mo mês de maio. 
2. Sugestões e proposta para participar da Conferencia Nacional Definir Critérios, Condição política e 

que não desfalque o grupo técnico profissional no trabalho. 
3. CONCLUSÃO: AIBSG Ficará responsável de ver os profissionais junto as instituições que irão 

participar da II Conferencia. · 
3- PAUTA PROJETOS: 
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ProJ~~·ssuisÃProJetode Pesquisa (Marina> 
PROJETO ISAIFOIRN - (Projeto em anexo Bonifácio) . 
1. Em discussões: Dra. Não quer dizer que o projeto sendo aimvado no comelho vai funcionar de 

imedíato vai passar por uma série de análise pelo órgão para que possa ser aprovado e legalizado. 
2. Marina com o projeto na mão- Explica de como se sucedeu o processo do projeto quem vai financiar 

e de como vai funcionar, cronograma de advidades durante três anos. 
3. Bonifácio - pergunta se os conselheiros tenl condição de aprovação. Fonnar uma equipe técnica para 

analisar. Bonifácio faz a leitura do projeto cnviadó ao Conselho Universidade Social de Saúde. 
4. Estevão diz que qualquer projeto deve ser enviado com anteced!ncia para ser analisado paro ser 

ap-esentado e discutido no CDS. 
5. Apresentação da secretária municipal de 511úde de Barcelos e seu suplente, onde a mesma pede mil 

desculpas por não poder acompanhar desde início por motivo de não haver transporte. Bonifácio 
explica a pauta discutida anteriormente sobre a Conferencia e dos projetos em analise. 

6. Braz. Fala como o projeto já tá em andamento o conselho vai dar o aval 
1. Estevão formar uma equipe técnica permanente pua analisar todos os projetos. 
8. Miguel como o já ouve reuniões nas áreas de ambraguencia o CDS somente deve dar o AVAL. 
9. CONCLUSÃO: EQUIPE DE PESQtnSA DE PROJETOS; Marina Machado, Silvio Machado, 

Estevão Barreto, Clicia Alves e Arilucy Ambrósio. 
Retomo a tarde: Apresentação dos Projetos de cada instituição: Bonifácio faz alguma colocação com 
relação aos projetos apresentados, que na m Reunião do CDS foi apresentado plano de trabalho de cada 
Instituição, consta no relatório. 
Ora. Flora explica que o projeto esta sendo reformulado. 
Marina SSL.(Projeto em anexo) apresenta e explica a proposta de trabalho desenvolvido nas áreas para 
este ano. Fala que vai usar a estrutura da prefeitura pua ceder o espaço. Como o projeto de saneamento 
não foi aprovado pelo .ministério, ira continuar em discussão com a população de área onde a SSL 
trabalha. Marina apresenta o orçamento que é dividido por para cada tipo de trabalho desenvolvido. 
(Entregue de Marina em mãos da presidência do Conselho o Sr. Bonifácio. 
COLOCAÇÃO: Conselheiro de Pari-Cachoeira faz a leitura da carta( em Anexo Dificuldades e 
apresentação de proposta para este ano 2001) Sugestão melhorar a situação da poluição da área por casa 
da poluição do esgoto do quartel, a causa de doenças como febre amarela e outros que vem ocorrendo 
nesses último anos. Instalação de caixa de água para melhor desempenho na área de saúde, Rosimere díz 
deve ser trabalb-1do em cima da prevenção de saúde. Com todos os agentes e a população em geral. E 
preciso fazer um ttabalho contínuo. Marina Machado explica a situação e de como acontece e concorda 
com as palavras.de Rosimere, faz a explicação geral como de receber o telefone na sede do SSL, a divisão 
de médicos na área. Odontologia este ano vai melhorar, encaminhamento de paciente será orientado o 
técnico de como proceder o encaminhamento, questão de permanência da equipe que trabalha contra 
malária Será colocada uma pessoa para ficar burifando na área. Poluição: já foi discutido o ano passado e 
que este ano volta a ser discutido. Saneamento: O projeto esta pronto só falta financiador. Marina diz que 
tem que o prcfissíonal ligado a saúde tem que ser muito bem preparado tanto na área política, perfil e 
outros problemas. Ten. Graciete faz sua colocação o HGU/SUS não esta ligado aos Distrito na área de 
saneamento. Dra. Flora Diz que muitas vezes o pessoal do CSE tentou fazer o trabalho de prevenção nas 
áreas de atuação mais a população muitas vezes não ajuda. Bonifácio fala do projeto do SIV AM como o 
trabalho vai ser desenvolvido esse assunto foi discutido no III Reunião do CDS. Pelo representante do 
SIV AM. Intervalo de cinco minutos, 116:00hs, Continuidade da reunião. 
Apresentação de projetos SEMSA -( Projeto Em anexo) Expositor Hemani. Explicação do plano de 
trabalho, e ainda fala da dificuldade enfrentada pela equipe nas visitas feitas. Benjamim: tem que ser 
discutido em cima do trabalho os conselheiro que devem colocar as dificuldades sofridas e não os 
administradores. Bonifácio: Cada área tem uma pessoa de referencia para dar encaminhamento das 
comunidades. A Secretária de Barcelos colocação com relação do trabalho do Secretário de saúde 
nenhum prefeito pode interferir nos trabalhos e sim pode haver mudanças na substituição do mesmo. 
Apresentação do projeto FUNASA/SG. Expositora Dra. Clícia, (Projeto em anexo) 
COLOCAÇÃO CONSELHEillO: Miguel Maia fala da preocupação com o trabalho do SEMSA na área 
de Santa Isabel . 
Ora. A FUNASA é responsável Institucional 
Bonifácio presidente do CDS encena as 17:00hs. 
Dando seguencia a reunião CDS. Início da terceira reunião dia sete de maIÇO as oito horas e quinze 
minutos. Apresentação do projeto de barcelos, expositora a senhora (Projeto em anexo) explica a 
situação de barcelos com relação ao desenvolvimento da causa indígena naquele município, é muito 
dificio o indígena se indeotificar como indio e asumir sua própria etnia, com isso o trabalho é lento 
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arcfcrcncla no momento e! ASIBA i a 6nica que ji tem esuutara polJtJca desenvolvida. E pede ajuda na -if 
área de técnica profissional indígena que j4 tem afini~ no _tiabalho isso ajudaria no ·trabalho da !; 
Instituição. E diz que o projeto é barato e inclui obras. _ · 
COLQGAÇÃO ou DÚVIDAS; 
Edilson Melgueiro - Não vai interferir :futunUllente o trabalho do Distrito entrando em parcerias. Ora. 
Cllcia responde - O trabalho é em parceria todos o tem um objetivo só de trabalho. 
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