
 
 

RESUMO EXECUTIVO 
                                                                                                                                                                                                                                            

164ª REUNIÃO 
118ª Ordinária 

 
DATA: 26.06.2006 
 
LOCAL: Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon 
 
HORA: 14:12 
 
ABERTURA Dr. Wilson Duarte Alecrim 
 
ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de Nº 163ª (117ª Ordinária), 
que não havendo manifestação contrária, nem alteração foi aprovada. 
 
ITEM II – Comunicações. Além das comunicações recebidas e expedidas para 
conhecimento dos membros, solicitaram inclusões: 1) O membro Dário Vicente 
da Silva justificou sua falta na reunião anterior; informou sua participação no 
Encontro Anual do CONASEMS no dia 19.06.2006, assim como a instalação e 
funcionamento de um mamógrafo no município. 2) O membro Antônio Evandro 
Melo de Oliveira comunicou que enviou uma minuta da PPI/VS para apreciação 
dos municípios e posterior devolução até o dia 07.07.2006. Comunicou ainda que 
a análise do processo sobre o SIS – Fronteira somente será possível após a 
elaboração do Plano Operativo, atividade a ser apoiada pela Universidade 
Federal, a partir do mês de julho/2006. 3) A membro Elorides de Brito solicitou 
orientação sobre a NOTA TÉCNICA expedida pelo FES. 
ITEM III – Processo nº 10054/2006 – Plano Municipal de Saúde do Trabalhador. O 
membro José Rodrigues apresentou seu parecer que se encontra anexo aos 
documentos desta reunião, sendo favorável à sua aprovação, ressalvando a 
necessidade de definição das regionais sob a orientação da área técnica de 
Saúde do Trabalhador. Por consenso dos membros o pleito foi aprovado. 
ITEM IV – Proposta para o TFD Intermunicipal. O membro Plínio César 
Albuquerque Coelho apresentou parecer substitutivo ao relatório apresentado 
pela comissão constituída pela Resolução Nº 042/2006, cujo teor se encontra 
anexo aos documentos desta reunião, sugerindo que: a) a proposta da criação da 
despesa do TFD Intermunicipal seja encaminhada para as devidas análises do 
DEPLAN/SUSAM com vistas à sua inserção no orçamento/2007. b) Que a CIB 
pleiteie junto ao Ministério da Saúde o aumento do Teto MAC para não 
comprometer os recursos já previstos para as unidades de Saúde, prestadores 
Filantrópicos e privados do SUS. c) Que a CIB autorize o repasse da diferença 
entre o valor da reserva para o TFD Intermunicipal na PPI/2005 e o quantitativo 
pertinente a cada município em Gestão Plena, R$ 486.587,50 aos municípios não 
habilitados na forma de duodécimos feito pelo FNS. A proposta foi consensuada 
pelos membros. Posicionaram-se sobre o parecer a membro Elorides de Brito, 



Antônio Evandro Melo de Oliveira, Dário Vicente da Silva, José Rodrigues e 
João Francisco Tussolini. A proposta do parecer substitutivo foi consensuada 
pelos membros. 
ITEM V – Resolução 20 – AD REFERENDUM – O assunto foi retirado de pauta 
considerando que a membro Elorides de Brito não teve condições de analisá-lo 
devido a insuficiência dos documentos que lhe foram enviados. 
ITEM VI – Processo Nº 09684 – Contratualização da Santa Casa de Misericórdia. 
O membro José Rodrigues indicado para apresentar parecer sobre o assunto, 
explicou que o pleito do Hospital era somente agendar uma reunião para tratar de 
sua situação na Rede do SUS. Dito isso, encaminhou o processo à presidência da 
mesa para as devidas providências. 
ITEM VII – Situação do Hospital Jofre Cohen. O membro Antônio Evandro Melo 
de Oliveira, justificando a necessidade de submeter o assunto em diligência, 
encaminhou à Secretaria sua solicitação, tendo em vista a necessidade de 
embasar o parecer. 
ITEM VIII – Processo Nº 09058/2006 – Representação preventiva encaminhada 
pelo município de Maués contra a chefia do Poder Executivo Estadual e SUSAM. 
A membro Radja Mary Costa de Melo Lopes apresentou seu parecer no qual 
concluiu que considerando a ausência de documentos que comprovem tanto que 
o município é responsável pela gerência do Hospital ou que a referida unidade é 
prestadora contratada pelo município através de instrumento próprio, constata-se 
uma lacuna quanto ao assunto, razão pela qual entende que não cabe 
representação sob a alegação de quebra de pacto interinstitucional, pois nesse 
aspecto não houve pactuação. Visando a superação desse impasse sugeriu no 
seu parecer que nesse momento da implantação do Pacto Pela Saúde/2006 o 
assunto seja discutido sob essas novas bases, com referência à assunção das 
responsabilidades de gestão, possibilitando o estabelecimento de um consenso 
entre o Estado e os municípios. Sobre esse assunto posicionaram-se os membros 
Dário Vicente da Silva, José Carlos Gomes Sardinha, Antônio Evandro Melo 
de Oliveira e Elorides de Brito. Os membros consensuaram pela aprovação do 
parecer. 
ITEM IX – Pactuação da Programação das Ações de Controle Vetorial. O membro 
Antônio Evandro Melo de Oliveira explicou a necessidade de Homologação da 
CIB, nos termos já acordados com os municípios e a Fundação de Vigilância em 
Saúde. A programação foi aprovada por consenso dos membros. 
ITEM X – Resolução CIB/AM Nº 026/2006 – AD REFERENDUM – que dispõe 
sobre a Campanha de Vacinação contra a Poliomelite 1ª e 2ª Etapa. Por consenso 
dos membros a Resolução foi aprovada, tendo em vista que sua realização 
ocorreu no mês de junho em data anterior à data desta reunião. A reunião foi 
encerrada às dezesseis horas e vinte minutos.Estiveram presentes: Wilson 
Duarte Alecrim, Antônio Evandro Melo de Oliveira, José Rodrigues, Plínio 
César Albuquerque Coelho, Radja Mary Costa de Melo Lopes, Heliana Nunes 
Feijó, Dário Vicente da Silva, José Carlos Gomes Sardinha, João Francisco 
Tussolini, Elorides de Brito. 
 


