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MOÇÃO CES/AM N° 001/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022  

DISPÕE sobre Moção de Pesar pelo 

Falecimento do Farmacêutico Humberto 

Figliuolo  

O Conselho Estadual de Saúde do Amazonas manifesta profundo pesar pelo falecimento 

do farmacêutico Humberto Figliuolo, ocorrido no último dia 04 de fevereiro de 2022 aos seus 72 

anos de idade.  

Dr. Humberto foi proprietário da Farmácia Vitório, farmácia tradicional, herdada do pai, o 

também farmacêutico Dr. Vittorio Giuseppe Figliuolo, com quem muito cedo apreendeu o ofício da 

farmácia e com a força da juventude e espírito de empreendedor destacou-se como grande 

empresário e líder, exercendo importantes cargos na administração pública, Conselho de Classe, 

na Maçonaria e no campo social. Dr. Humberto foi Secretário Estadual de Saúde (1987), 

Presidente do Conselho Federal de Farmácia, Membro fundador da Academia Amazonense 

Maçônica de Letras e membro do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, Presidente do 

Conselho Estadual de Entorpecentes e Presidente do Ideal Clube.  

Figliuolo foi Subsecretário de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde entre 

2005/2008 contribuindo de forma decisiva para a realização e sucesso da V Conferência Municipal 

de Saúde com o Tema “Saúde e Qualidade de Vida”: Políticas de Estado e Desenvolvimento”, 

realizada no período de 24 a 27 de julho de 2007, no Centro de Convenções Studio 5, sendo um 

importante colaborador do controle social na saúde, além de ter contribuído com o Conselho 

Municipal de Saúde.  

Escreveu por muitos anos artigos em jornais impressos, dedicando-se nos últimos anos a 

escrever temas sobre cuidados em saúde, defesa do SUS e sua gestão em seu blog denominado 

“O Blog do Porquê?” Dr. Humberto Figliuolo deixa esposa, dois filhos e dois netos.  

Sua trajetória permanecerá viva em todos aqueles e aquelas que tiveram o privilégio de 

conviver com este exemplo de ser humano, sempre preocupado com a causa pública e a defesa 

do SUS.  

 

Plenário do Conselho Estadual de Saúde, em sua 369ª (Trecentésima Sexagésima Nona) 

Reunião, 287ª (Ducentésima Octogésima Sétima) Ordinária, realizada em Manaus no dia 26 de 

abril de 2022. 


