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RESUMO EXECUTIVO 
                                                                                                                                                                                                                                            

165ª REUNIÃO 
119ª Ordinária 

 
DATA: 24.07.2006 
 
LOCAL: Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon 
 
HORA: 14:10 
 
ABERTURA Dr. Wilson Duarte Alecrim 
 
ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de Nº 164ª (118ª Ordinária), 

que não havendo manifestação, aprovada sem alterações. 

ITEM II – Comunicações. Além das comunicações recebidas e expedidas para 

conhecimento dos membros, solicitaram inclusões: 1) O membro José Rodrigues 

comunicou que estava entregando à mesa os documentos que fora encarregado 

de apresentar, conforme cita a Ata Nº 164, linhas 74 a 79. 2) O membro João 

Francisco Tussolini comunicou sobre a 9ª Jornada de cirurgias em Parintins, 

atendendo 58 cirurgias, totalizando 500 pacientes em 2006, sendo 350 de 

cataratas. 3) O membro Manoel Jesus Pinheiro Coelho informou sobre o 

atendimento de 58 itens de medicações nas unidades de saúde do município 

independente das zonas de procedência do usuário, mediante a receita do SUS. 

4) A membro Elorides de Brito, solicitou informações sobre projeto de Cirurgias 

Eletivas do município, indagando ao senhor presidente, o motivo pelo qual não foi 

inserido na pauta. Solicitou também que a CIB ajude também a resolver as 

questão dos pacientes que a unidade mista de Boa Vista do Ramos está 

encaminhando aquele município para serem atendidos em procedimentos de 

média e alta complexidade. 5) O Dr. Sergio Ferreira Filho, do HUGV, informou 

que o problema que o hospital está enfrentando para atendimento em 

neurocirurgias, inclusive com fila de espera de 06 meses. 6) O Senhor presidente 

justificou para a membro Elorides de Brito que o projeto de cirurgias eletivas se 



 2 

encontra tramitando nas áreas técnicas, e encaminhou a situação de Boa vista do 

Ramos para a membro Heliana Nunes Feijó tomar as devidas providências. 

ITEM III – Resolução Nº 020/2006 – AD REFERENDUM – Ao membro Elorides 

de Brito solicitou que na próxima reunião seja apresentado o projeto detalhado 

para que os membros com base nas informações possam consensuar sobre o 

assunto. Mencionou também que o Estado solicitou um montante de recursos, 

considerando toda a população, entretanto apresentou projeto apenas para o 

município de Manaus, e não podia concordar com isso. O senhor presidente 

determinou que a Secretária da CIB tome as providências para a apresentação do 

projeto referente à Resolução Nº 020/2006 na próxima reunião. 

ITEM IV – Apresentação da Proposta de Reestruturação e Humanização do Pré-

Natal e Planejamento Familiar no município de Manaus. O Dr. Luís Cláudio Dias, 

apresentou a proposta cuja finalidade principal foi demonstrar a real situação do 

programa no município, assim como os principais, entretanto para o pleno 

funcionamento e com base nessas informações discutir com o Estado uma nova 

pactuação para média complexidade. O senhor presidente encaminhou o projeto 

para análise do DECAV, DEPLAN e FES para após as manifestações posicionar-

se a respeito do assunto.  

ITEM V - PPI/VS – 2006 e Parâmetros para acompanhamento das ações de 

Vigilância em Saúde. O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira apresentou 

as metas pactuadas pelos municípios certificados e informou que as referentes 

aos municípios não certificados serão assumidas pelo Estado. Os membros 

consensuaram pela aprovação. 

ITEM VI – Apresentação sobre o centro de Informações Toxicológicas do HUGV. 

A Drª Taís Freire Galvão fez a apresentação sobre o funcionamento do Centro, 

concluindo que o Centro necessita de apoio para seu funcionamento, no que se 

refere a Recursos Humanos, financeiros e equipamentos, inclusive para a 

instalação do laboratório especializado. A reunião encerrou às quinze horas e 

quarenta e cinco minutos. Estiveram presentes Wilson Duarte Alecrim, Antônio 

Evandro Melo de Oliveira, José Rodrigues, Plínio César Albuquerque Coelho, 

Radja Mary Costa de Melo Lopes, Jesuína de Jesus Costa de Figueiredo, Jarí 
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Guerro Dutra, João Francisco Tussolini, Elorides de Brito, Aurimar Simões 

Tavares, Laene Conceição Gadelha Dias. 


