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RESUMO EXECUTIVO 

183 REUNIAO 

136 ORDINÁRIA 

Data: 11/12/2007  

Hora do Início: 08:30 

Abertura: Dr. Wilson Duarte Alecrim. 

 

ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº182(135 Ordinária), realizada 

no dia 26.11.2007, submetida a apreciação dos membros a ata foi aprovada na forma 

apresentada pela Secretaria Executiva da CIB/AM.  

ITEM II – Comunicações. Além das comunicações expedidas e recebidas. 1) O senhor 

presidente Wilson Duarte Alecrim explicou o motivo de suspender este item,em razão da 

Reunião Conjunta com o CES.   

ITEM - III- Resolução AD Referendum nº056 e 064 - Propostas de Projetos para 

captação de recursos junto ao Fundo Nacional de Saúde.A membro Radija Mary Costa 

de Melo Lopes informou o grande volume de propostas cadastradas pelo estado e 

municípios e se forem aprovadas serão transformadas em convênio,recomendou aos 

gestores pleiteantes em especial aos que solicitaram recursos para reforma ou ampliação 

que providenciem a documentação exigida registrada em cartório pois correm o risco de 

não serem aprovados na análise técnica,do Fundo Nacional de Saúde.Os membros 

consensuaram a aprovação do parecer da Relatora.  
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ITEM IV- Resolução AD Referendum nº 055 – Projeto de Estímulo à Atividade Física no 

Lazer(Município de Manaus),Processo nº 22562/2007 e Projeto de Atividades Físicas 

para crianças Obesas (Estado do Amazonas) Processo nº23020/2007.Relator do assunto 

o membro Antonio Evandro Melo de Oliveira relatou que os projetos apresentados 

representam avanço significativo da gestão Municipal,buscando levantar a mobilização da 

sociedade em torno de plenitude da saúde da população.A Resolução e os projetos foram 

consensuados. ITEM V- Processo nº 22592/2007 –Termos de Compromissos de 

Gestão/2007,para ações de Vigilância em Saúde.Relator do assunto o membro Antonio 

Evandro Melo de Oliveira, concluiu que esta pactuação representa avanço significativo 

por parte dos gestores envolvidos,buscando levantar a mobilização da sociedade em 

torno de questões relativas à prevenção e controle integrado da malária para concretizar 

ações e prevenir a saúde em sua plenitude. Seu parecer foi favorável e submetido a 

apreciação dos membros foi aprovado.  

ITEM VI -  Processo nº 23524/2007-Credenciamento do Hospital Francisca Mendes para  

procedimentos em embolização.Como Relator do assunto o membro José Rodrigues, 

seu parecer foi favorável e relatou que o hospital encontra-se apto a fazer este tipo de 

procedimento,submetido a apreciação dos membros foi aprovado pelos membros.  

ITEM VII – Processo nº 22163/2007–FCECON- Situação do Mamógrafo cedido pelo 

Ministério da Saúde em 2001 e alocado para o município de Tabatinga.Como Relatora do 

assunto a membro Heliana Nunes Feijó, destacou que o Município não tem condições 

físicas,financeiras e de Recursos Humanos para manter o equipamento em 

funcionamento.e sugeriu que a CIB faça consulta formal aos municípios em Gestão Plena 
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prioritariamente Itacoatiara,Manacapuru e Presidente Figueiredo,por se encontrarem 

próximo de Manaus para receber suporte para o funcionamento do equipamento.Os 

membros consensuaram a aprovação do parecer. 

ITEM VIII – Processo nº 232923/2007-FVS/Plano de Ação de Vigilância 

Sanitária.Relatora do assunto a membro Heliana Nunes Feijó leu seu parecer favorável e 

não havendo manifestação dos demais membros, foi consensuado.  

.ITEM -IX –Processo nº 23170/2007 –SEMSA/APUÍ –Plano de ação de Vigilância 

Sanitária.Como Relator do assunto o membro Antonio Evandro de Melo concluiu que a 

proposta representa um avanço da gestão Municipal ,buscando levantar a mobilização da 

sociedade em torno de questões relativas a Vigilância Sanitária. Seu parecer foi favorável 

e consensuado pelos membros.  

ITEM X – Proposta do calendário Das Reuniões da CIB para 2008- Aprovado por 

consenso dos membros sem alterações. 

Extra-pauta- 1)Processo nº 24243/2007 –DERCAV – Referente ao memo .201/2007-

DRCAA,sobre a necessidade de atualizar a base de dados da PPI/AM-2005 obedecendo 

as decisões contidas nas Resoluções da CIB/AM,concernente as Portarias GM/MS NºS 

172,217,321,1280,1633e2386/2006e 1095,,1156,1820,2086,2090,2438,2640,2655,2881,e 

2924/2007.O membro José Rodrigues complementou as informações ressaltando a 

necessidade da publicação dos quadros 1 A,1B e 1D,os membros consensuaram a 

aprovação da atualização.   

2) Plano de Trabalho sobre o incentivo referente à Implementação do Componente 

para Qualificação da Gestão no SUS/AMAZONAS – Como Relatora do assunto a 
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membro Radija Mary Costa Melo Lopes esclareceu sobre a urgência de apresentar um 

plano de trabalho ao Ministério da Saúde para que o Estado possa se habilitar ao 

recebimento do incentivo, tendo em vista que se trata de recursos referente ao 2007, cujo 

prazo de apresentação da proposta na área técnica correspondente é até o dia 

14.12.2007..Os membros consensuaram a aprovação.  

A reunião foi encerrada às nove horas e quarenta e cinco minutos. Estiveram presente os 

membros   Wilson Duarte Alecrim,Manuel Barbosa de Lima,Antonio Evandro Melo de 

Oliveira,José Rodrigues,Jandira Pinheiro de Farias, Radija Costa de Melo Lopes, 

Heliana Nunes Feijó,José Raimundo Guimarães, Maria Núbia dos Santos Ferreira e 

Laene Conceição Gadelha Dias. 

 


