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RESUMO EXECUTIVO
224ª REUNIÃO
174ª ORDINÁRIA
Data: 25/07/2011
Hora do Início: 14h 10min
Abertura: Wilson Duarte Alecrim
Local: Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, localizado na sede da SUSAM

ITEM I – Apreciação e Aprovação da ATA 223ª (173ª Ordinária)
realizada no dia 20/06/2011. A Ata foi aprovada na forma apresentada por consenso
do colegiado.
ITEM II – Comunicações: O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira
comunicou a todos os presentes que hoje está sendo concluído 35º município a ser
atendido no mutirão de catarata.
O membro José Rodrigues contribuiu com a informação do Membro
Antônio Melo de Oliveira e comunicou ainda, que hoje foi dado entrada no processo,
e somente no dia 20 de julho é que o Ministério da Saúde liberou recursos para as
cirurgias eletivas do mês de abril.
O membro Januário Carneiro Neto comunicou a situação da CIB junto
aos demais participantes, sobre o relatório de Gestão dos municípios do Amazonas,
que muitos ainda não entregaram o seu relatório devido à falta de alimentação na
informação no SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde.
ITEM III -

Processo nº 07824/2011 – Planilha com recursos anuais

destinados às Campanhas de Vacinação contra a Influenza Sazonal no Estado do
Amazonas. O Relator Bernardino Cláudio de Albuquerque apresentou manifesto de
parecer favorável em relação à anuência desse colegiado, quanto à aprovação do
pleito, considerando que o processo se encontra instruído na conformidade da proposta
apresentada, com as respectivas planilhas demonstrativas de recursos pertinentes e
procedidos os trâmites de pertinência, a CIB-AM, aprovou AD REFENDUM, a
Resolução CIB nº 025/2011, de 12 de abril de 2011.
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O presidente Dr. Wilson Duarte de Alecrim esclarece que o documento
será encaminhado a FVS, pois é ela quem faz os cálculos e as revisões. Aprovado por
consenso do colegiado com as revisões dos cálculos. Aprovado por consenso do
Colegiado.
ITEM IV – Processo nº 08745/2011 - Planilha com recursos anuais
destinados às Campanhas de Vacinação contra Sarampo e Rubéola no Estado do
Amazonas. O relator Bernardino Cláudio de Albuquerque apresenta manifesto de
parecer favorável em relação à anuência desse colegiado, quanto à aprovação do
pleito considerando, que o processo se encontra instruído na conformidade da proposta
apresentada, com as respectivas planilhas demonstrativas de recursos pertinentes, e
procedidos os trâmites de pertinência, a CIB-AM, aprovou AD REFENDUM, a
Resolução CIB nº 031/2011, de 27 de abril de 2011.
O membro José Rodrigues recomendou que siga a linha de raciocínio do
processo anterior que seja corrigido os valores. Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM V Processo nº 07825/2011 - Planilha com recursos anuais
destinados às Campanhas de Vacinação contra Poliomielite no Estado do
Amazonas. O relator Bernardino Cláudio de Albuquerque apresenta manifesto do
parecer favorável em relação à anuência desse colegiado, considerando que o
processo encontra-se instruído na conformidade da proposta apresentada, com as
respectivas planilhas demonstrativas de recursos pertinentes e procedidos os trâmites
de pertinência, a CIB-AM, aprovou AD REFENDUM, a Resolução CIB nº 024/2011, de
12 de abril de 2011. Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM VI Processo nº 07289/2011 – Projeto da Campanha de
Vacinação Antirrábica Animal/2011 para o Estado do Amazonas. O relator
Bernardino Cláudio de Albuquerque apresenta manifesto de parecer favorável em
relação à anuência desse colegiado, considerando o processo encontra-se instruído na
conformidade da proposta apresentada e procedidos os trâmites de pertinência, a CIBAM, aprovou AD REFENDUM, a Resolução CIB nº 023/2011, de 11 de abril de 2011.
Aprovado por consenso do colegiado.
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ITEM VII – Processo nº 15816/2011 – Credenciamento da Fundação
de Medicina Tropical Dr. Heitor V. Dourado no CNES, para tratamento da
Lipodistrofia do portador de HIV/AIDS.

A relatora Radija Mary Costa de Melo

Lopes é parecer favorável pela aprovação do pleito, embasado nos pareceres das
áreas técnicas competentes, que a FMT-HVD atende as exigências legais para a
realização dos procedimentos solicitados e considerando a relevância do tratamento
para a autoestima dos portadores de HIV/AIDS. Aprovado por consenso do Colegiado.
ITEM VIII – Processo nº 12346/2011 – Projetos para Captação de
recursos junto ao Fundo Nacional de Saúde/MS para aquisição de equipamentos
e material permanente para a Fundação CECON. A relatora Radija Mary Costa de
Melo Lopes

é de parecer favorável pela aprovação do pleito, considerando a

importância e a necessidade de investimento para a modernização tecnológica e
atendimento à demanda reprimida da FCECON, referência em na Área de Oncologia
no Estado do Amazonas. Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM IX – Processo nº 13544/2011 – Projeto para aquisição de
Equipamentos

e

Material

Permanente

através

da

Emenda

Parlamentar

cadastradas no SICONV/2011 para Unidades Básicas de Saúde no município de
Presidente Figueiredo. O relator Antônio Evandro de Melo é de parecer favorável,
considerando que a Proposta de Projeto apresentada está em consonância com a
Portaria GM/MS Nº 2.198 de 17 de setembro de 2009, somos de Parecer favorável.
Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM X - Processo nº 24548/2010 – Projeto de Implantação do Centro
de Atenção Psicossocial CAPS Tipo I no município de Guajará. A Relatora Maria
Adriana é de parecer favorável em relação ao pleito, em face ao Relatório de Vistoria e
do Parecer Técnico da Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do
DABE/SUSAM datados de 02 e 06 de junho de 2011, respectivamente, o CAPS tipo I
de Guajará encontra-se em conformidade com a base legal supracitada dentro da
concepção dos CAPS. Terapêutico Institucional e Individual dos usuários, uma vez que
já existe na estrutura física. Aprovado por consenso do colegiado.
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ITEM XI - Processo nº 12260/2011 – Projeto de implantação de
Estratégia Saúde da Família para População Ribeirinha em Saúde Bucal no
município de Humaitá. O relator Ildnav Mangueira Trajano é favorável em relação ao
pleito, considerando o Parecer Técnico N˚. 12.260 de 04 de julho de 2011, favorável e
assinado por Maristela Olazar Alecrim, Gerente de Atenção Básica do DABE/SUSAM,
após atendimento do município às exigências/ressalvas do parecer anterior em virtude
da Portaria N˚. 2.191/2010. Aprovado por consenso do colegiado.
ITEM XII – EXTRA-PAUTA I – Processo nº 17032/2011 – Proposta para
Aquisição de Recurso junto ao Fundo Nacional de Saúde para construção e
reforma de Unidades Básicas de Saúde, portes I e II no município de Manacapuru.
O relator Bernardino Cláudio de Albuquerque manifesta parecer favorável em
relação à anuência desse colegiado, quanto à aprovação do Projeto para a aquisição
de Equipamentos Hospitalares, na forma do pleiteado, considerando que o município
atendeu as exigências e cumpriu todos os requisitos da legislação vigente. Aprovado
com o consenso do colegiado.
XIII - EXTRA-PAUTA II – Processo nº 17033/2011 – Proposta de
Aquisição de Material Permanente para as equipes de Saúde Bucal e Estratégia
de Saúde da Família no município de Manacapuru. O relator Bernardino Cláudio
de Albuquerque manifesta parecer favorável em relação à anuência desse colegiado,
quanto à aprovação do Projeto para a aquisição de Equipamentos Permanentes, na
forma do pleiteado, considerando que o presente Processo se encontra com o parecer
favorável por parte da área Técnica do DABE/SUSAM, considerando que o município
atendeu as exigências e cumpriu todos os requisitos da legislação vigente Ofício e no
processo anterior citar os valores das UBS’s. Aprovado com a substituição dos Ofícios
por consenso do colegiado.
A reunião foi encerrada às quinze horas e trinta minutos. Esteve presente
o presidente Dr. Wilson Duarte Alecrim e o vice-presidente Ildnav Mangueira
Trajano e os membros: Bernardino Claudio Albuquerque, José Rodrigues, Radija
Mary Costa de Melo Lopes, Antônio Evandro Melo de Oliveira, Geilane
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Evangelista de Oliveira, Denise Machado dos Santos, Januário Carneiro Neto,
Nara Maria Reis Kóide e Maria Adriana Moreira.
O presente Resumo Executivo foi elaborado e digitado pela Agente
Administrativo Marlene Correia Monteiro. Manaus, 25 de julho de 2011.
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