CONSÓRCIO DE SAÚDE ENTRE ENTES PÚBLICOS DO ALTO SOLIMÕES
– ALTO SOLIMÕES SAÚDE E VIDA – ASAVIDA

ATA – 2a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE
ENTRE ENTES PÚBLICOS DO ALTO SOLIMÕES – ALTO SOLIMÕES SAÚDE E
VIDA – ASAVIDA
Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária do
Consórcio de Saúde entre Entes Públicos do
Alto Solimões – Alto Solimões Saúde e Vida –
ASAVIDA, no ano de 2013.
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ABERTURA - Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dez
horas, no Auditório da Secretária Municipal de Saúde - SEMSA - situado à Rua
Marechal Mallet, s/nº, Prédio Comercial, 2° Andar - Bairro Centro, no Município de
Tabatinga/AM. A Secretária Executiva do ASAVIDA, Senhorita Valderice Mendes
Leite cumprimentou os presentes e deu inicio a Segunda Assembleia Geral
Extraordinária do ASAVIDA, convidando para compor a mesa, a Excelentíssima
Senhora Maria Adriana Moreira, Secretária Adjunta de Atenção Especializada do
Interior da Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM, neste ato representando o
Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, o Excelentíssimo Senhor
Raimundo Carvalho Caldas, do município de Tabatinga, Prefeito anfitrião, o
Excelentíssimo Senhor Nonato do Nascimento Tenazor, Prefeito do município de
Atalaia do Norte, Presidente Interino do ASAVIDA, a Excelentíssima Senhora
Cleuda Maria Salvador, Secretária Municipal de Saúde, neste ato representando a
Prefeita municipal de Benjamin Constant, o Excelentíssimo Senhor André de
Souza Alves, Secretário Municipal de Saúde, neste ato representando o Prefeito
municipal de São Paulo de Olivença, o Excelentíssimo Senhor João Braga Dias,
Prefeito do município de Amaturá, o Excelentíssimo Senhor Francisco Ferreira
Azevedo, Secretário Municipal de Saúde, neste ato representando o Prefeito do
municipal de Santo Antônio do Içá, a Excelentíssima Senhora Clícia Cruz
Calmont, Secretária Municipal de Saúde, neste ato representando o Prefeito do
municipal de Tonantins, o Excelentíssimo Senhor Raimundo Josenildo Pereira da
Silva, Secretário Municipal de Saúde, neste ato representando a Prefeita municipal
de Jutaí. Posteriormente, a Senhoria Valderice Mendes Leite cumprimentou a
mesa e agradeceu a presença dos membros do ASAVIDA, e convocou o senhor
Rabi Graça Castro Pinto para redigir a ATA da Assembleia. A mesma aludiu que o
Prefeito Nonato Tenazor, como vice presidente eleito está assumindo interinamente
a Presidência do ASAVIDA, considerando a renuncia da Prefeita Iracema Maia da
Silva, do Município de Benjamin Constant, em decorrência de problemas particulares
que o município vem passando e não havendo como conciliar as ações do município
com as do ASAVIDA. A secretária Informou ainda, que a legislação do Consórcio,
não prever esta particularidade, neste caso, havendo a necessidade da realização
da nova Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Consórcio. Está minudência
poderá ser acrescentada posteriormente no Estatuto do Consórcio. A Senhorita
Valderice Leite, informou que a assembleia tem como pauta os seguintes itens:
ITEM I – Eleição do Presidente e Vice-Presidente do ASAVIDA. ITEM II –
Planejamento 2014. Antes de iniciar a primeira pauta, em decurso ao momento, será
exposto aos demais, os conceitos de consórcio público de saúde, a importância e as
principais vantagens do Consórcio Público, e logo após será aludido às
competências de presidente e vice-presidente do Consórcio. A Senhorita Valderice
Leite, prestou os devidos esclarecimentos para toda a plenária, identificando
algumas peculiaridades da região, enfatizando os principais problemas que os
municípios enfrentam, colocando em destaque as ações que poderão ser realizados
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através desta ferramenta de gestão coletiva, que é o Consórcio. Declarando que, os
recursos do município destinado às ações do consórcio, serão apenas para a
execução do que for planejado e que for rateado. A mesma ressaltou que o
Consórcio não poderá está utilizando recursos para pagamento de despesas
genéricas, como é definido por Lei, ou seja, são ações que estão fora do
planejamento. Portanto, nada que estiver fora do plano de trabalho, convênio ou
contrato de rateio, poderá ser pago com recursos do Consórcio, pois assim como as
prefeituras, o estado e qualquer ente público, o consórcio responde também a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Destarte, o Consórcio garante maior cooperação,
descentralização e mais prestígios para os municípios, destacando o ganho em
escala, melhoria da capacidade técnica, gerencial, financeira de grupos de
municípios. Contribuindo para a transparência das ações das esferas de poder
envolvidas e para a racionalização e otimização de recursos públicos. Dispondo de
peculiaridades, como flexibilidade em relação à administração direta, podendo
celebrar contrato de gestão, nos termo da Lei estadual pertinente, contrato de
programa ou termo de parceria, mais sempre respeitando os critérios e as
disposições da legislação federal aplicada. Podendo ainda, licitar serviços de obras
públicas, visando à implementação de políticas de interesse dos entes consorciados,
desde que aprovado pela assembleia geral. Dispondo de maiores valores no limite
da licitação, os valores são contratados em dobro quando o consórcio é constituído
por até 03 (três) entes, ou triplo se for formando acima de três entes consorciados.
Neste caso o ASAVIDA tem 03 vezes o limite maior que permite da Lei 8.666/1993.
Podendo ainda firmar convênios, contratos em acordo, receber auxílios,
contribuições e subvenção, celebrar concessões, permissões e autorizações de
serviços públicos, gozando de maior flexibilidade no poder de compra, na
remuneração de pessoal, pagamentos e incentivos. Destacou ainda, que o
Consórcio pode ser contrato pela administração direta ou indireta sem necessidade
de licitação. Em meio a seu pronunciamento, a secretária colocou em destaque,
exemplificando, que serviços de saúde oferecidos pelo ASAVIDA, os municípios
consorciados poderão contratar os serviços mediante contrato de rateio,
dispensando a necessidade de licitação. Após esta elucidação, a Secretária
Executiva focou nos resultados positivos que poderão ser atingidos, e destacou
cinco em particular. Primeiro: o aumento da capacidade de realização, nesta
situação, os governos municipais podem ampliar o atendimento ao cidadão, no
alcance das políticas públicas de saúde, por conta da disponibilidade de maior
recurso e apoio dos demais municípios. Segundo: maior eficiência do uso dos
recursos públicos, sendo que o volume dos recursos aplicados como investimentos
no consórcio e o custeio de sua utilização, é menor que a soma dos recursos que
seriam necessários para cada município realizarem a mesmas ações sozinhos. A
articulação de esforços em um consórcio poderá criar condições para que seja
possível atingir resultados que não seria possível nenhuma prefeitura atingir
isoladamente. O grande exemplo disto é aquisição e a manutenção de
equipamentos de alto custo. Terceiro: o aumento do poder de diálogo, pressão e
negociação dos municípios, junto aos governos estaduais e federais, ou junto das
entidades da sociedade, empresas e agências estaduais. Com isso, há um
fortalecimento da autonomia municipal, sendo que uma das grandes vantagens
deste consórcio de saúde é ter o Estado como ente consorciado. Quarto: aumento
da transparência das decisões públicas, uma vez que as decisões são tomadas pelo
consórcio de âmbito regional e que envolve vários atores, naturalmente elas se
tornam mais visíveis, pois exigem um processo de discussão mais aprofundado em
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cada município e em termos regionais. Desde modo, abre-se um espaço para uma
maior fiscalização da sociedade sobre as ações do governo, e neste caso,
atendendo também a Lei da transparência. A senhorita Valderice Leite, corroborou,
que todo recurso repassado ao ASAVIDA, adotará o mesmo sistema das Câmaras
municipais, a prestação de conta, será parte integrante do orçamento das
prefeituras, e prestando conta com os tribunais de conta e ao conselho de saúde,
quando solicitado. A Secretária Executiva, também conjeturando sobre a
participação do Governo do Estado, que o mesmo deverá prestar quando solicitado,
apoio consistente em cooperação técnica e profissional, em vista a orientar a
organização de consórcio, sua implementação e análises de condições adequadas,
para a avalição de investimentos em funções, áreas e setores, a serem
determinados em conjunto com as municipalidades. O estado poderá celebrar
convênios de consórcio públicos a serem instituídos legalmente, visando participar
de esforço conjunto ao interesse comum. Ou para a execução descentralizada de
função, serviço, obra ou de ventos de sua competência. A senhorita Valderice Leite,
enfatizou a necessidade de maior participação das prefeituras, pois, não será o
governo do estado o responsável pelas mudanças, e sim, a ação conjunta com
todos os entes, sendo preciso aumentar o diálogo e ampliar as discussões, em
busca de soluções cabíveis para problemas de saúde encontrados na região. A
Secretária Executiva notificou que as reuniões dos secretários de saúde estão
acontecendo periodicamente, mas comunicou, que as reuniões com os prefeitos não
estão acontecendo. Portanto, é preciso planejar uma agenda de reuniões com os
prefeitos municipais. E que os secretários presentes, que estão representando o
gestor executivo de seus municípios, levem esta discussão aos prefeitos.
Posteriormente, a secretária executiva passou para primeira pauta: ITEM I – Eleição
do Presidente e Vice-Presidente do Consórcio de Saúde - ASAVIDA.
Consecutivamente a Secretaria Executiva do ASAVIDA, deu inicio a apresentação
da Primeira Pauta, fazendo leitura das competências do Presidente e Vicepresidente do ASAVIDA, conforme Contrato de Consórcio, e Estatuto Social. Em
seguida, comunicou que o mandato de Presidente e Vice-presidente eleito iniciaria
nesta data, com término em Dezembro de 2014, passando a palavra à mesa, para
as manifestações dos candidatos. Em seguida prontificou-se o Excelentíssimo
Senhor Nonato do Nascimento Tenazor, saldando a todos, cumprimentou a
Secretária Adriana Moreira na pessoa do Governador, a Senhora Jorgete Gama,
representante a Sea-Interior da SUSAM, ao Prefeito anfitrião e dos demais que
compunham a mesa, enfatizou a sua candidatura a vaga de Presidente do
ASAVIDA, com o compromisso de honrar o cargo de presidente, respeitando
princípios legais, estuários e regimentais que norteiam este Consórcio. Aproveitou o
ensejo, para convidar o Excelentíssimo Senhor Raimundo Carvalho Caldas,
prefeito de Tabatinga para compor a chapa. Em seguida o Excelentíssimo Senhor
Raimundo Caldas, pediu a palavra, cortejou a mesa, saudou a todos e externou o
seu compromisso como vice-presidente junto com o Senhor Nonato Tenazor,
destacando o seu sentimento de esperança no ASAVIDA, ele tem visto o esforço
que o Consórcio tem feito para funcionar de forma operante, para que todos os
Entes usufruam de tudo que ele pode oferecer. E o mesmo, se comprometeu com os
demais, em criar sinergia, destacando a sua boa vontade, pediu apoio aos
consorciados, porque juntos os resultados acontecerão1q. Também fez destaque,
na contratação da especialidade médica, acreditando que quando se tem boa
vontade e com trabalho, tudo se pode fazer. O mesmo informou que é
extremamente crítico o problema da saúde no município de Tabatinga, pois quase
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todo o paciente encaminhado dos demais municípios é para Tabatinga. E isto tem
acarretado em um problema maior, mencionou que o outro grande problema é o
limite para se comprar medicamento, pois pela capacidade que o município dispõe
não dar para comprar mais de 20mil medicamentos ao mês, restringindo a sua
capacidade de ação. Corroborou, que tudo isso, poderá ser amenizado através do
ASAVIDA. Finalizou o seu pronunciamento agradecendo e pedindo contribuição a
mesa. Posteriormente a Senhora Clícia Calmont, de Tonantins pediu a palavras,
cumprimentou a mesa, parabenizou o Prefeito de Tabatinga pelo seu
pronunciamento, fazendo destaque a situação que os municípios vivenciam na área
da saúde. Pediu ao Presidente que for eleito, a criação de uma agenda para visitar
aos demais municípios, para externar para os Prefeitos o grau de importância que
terá Consórcio de Saúde em atuação ao cenário do Alto Solimões. Buscando
alternativas, para que os problemas sejam mitigados, aproveitou o seu
pronunciamento, para fazer referência ao programa Mais Médico, a mesma, ver com
bons olhos, para diminuir essa carência de profissionais no interior do Estado.
Finalizou o seu discurso agradecendo a atenção de todos e desejando boa sorte
para os membros que se candidatarem. Logo em seguida, o Prefeito João Braga,
de Amaturá, manifestou-se, agradecendo a presença de todos, congratulou a mesa
e todos que estavam na plateia. Ressaltou a parceria que deve existir, imbuído do
espírito de coesão e sinergia, para que os desígnios aconteçam. Agradeceu a
gentileza, pois o Estado está ajudando expressivamente com o apoio na construção
de Unidade Básica de Saúde - UBS no município de Amaturá, sem este apoio,
tornaria complicado a execução deste projeto no município, que irá ter uma grande
utilidade aos munícipes. O senhor João Braga afirmou que conta com a parceria do
Consórcio, pois também existe uma grande dificuldade para fazer aquisição dos
medicamentos. Em seu discurso, enfocou sobre a baleeira que foi adquirida pelo
Consórcio, para os municípios de Benjamin Constant, Tabatinga e Atalaia do Norte,
e em sua opinião, a mesma deveria atender os demais municípios consorciados,
pelo um princípio de justiça, e as despesas de combustível seria custeado pelo ente
que a utilizasse, para não onerar o orçamento do ASAVIDA. Não havendo mais
manifestações, a Secretária colocou para votação, tendo o Prefeito de Atalaia do
Norte como candidato à presidente, e o Prefeito de Tabatinga, candidato à Vicepresidente do ASAVIDA. Não havendo objeções e por unanimidade, a Secretária
Executiva do ASAVIDA declarou eleito o Prefeito de Atalaia do Norte, Senhor
Nonato do Nascimento Tezanor, Presidente e o Prefeito de Tabatinga, Senhor
Raimundo Carvalho Caldas, Vice-Presitente do Consórcio de Saúde entre
Entes Públicos do Alto Solimões, Alto Solimões Saúde e Vida – ASAVIDA. Em
seguida, a Senhorita Valderice Leite, passou a palavra à mesa. A Secretária
Adriana Moreira, fez uso da Palavra, saldou a mesa e os demais presentes.
Desejou muito sucesso na gestão da atual Presidência e Vice-Presidência do
ASAVIDA. Informou que conhece a problemática da região do Alto Solimões e tem
dado um olhar especial para esta região. Disse ainda, que os recursos são
escassos, mas se aplicado corretamente é possível atingir bons resultados.
Ressaltou que o consórcio é uma ferramenta que precisa ser potencializada, pois
está na hora do Alto Solimões acordar e fazer diferença no Estado do Amazonas.
Sendo que hoje o atual presidente e vice-presidente têm a missão de estar levando
aos demais prefeitos a importância do consórcio, e cobrando do grupo a devida
participação ativa nas assembleias. Se todos entrarem em concessão que a
aproxima assembleia seja realizada dia 16 de agosto, e que todos os prefeitos
estejam presente, porque os prefeitos colocarem somente os Secretários para
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participar, o consórcio não irá sair de onde estar. Exemplificou a doação da
baleeira, que ainda não foi concluído o processo de doação por impedimentos legais
aguardando a legalização da presidência do ASAVIDA. A senhora Adriana Moreira,
fez alusão à questão dos medicamentos, informou que estará sendo entregue à
Secretária Executiva do ASAVIDA, a lista de laboratórios oficiais do governo, que dá
dispensação da licitação e o valor é muito menor do que outros laboratórios,
podendo fazer compra direta, independente de valor, orientando a secretária a entrar
em contato e verificar a metodologia para cadastrar o ASAVIDA junto a tais
laboratórios. E com isso, o ASAVIDA terá condições de comprar muito mais itens do
que se pode hoje e adquirindo com o um preço bem mais em conta. O consórcio
está deixando de receber a contribuição da compra de medicamento do Estado, que
irá amortizar bem mais a contribuição financeira dos municípios. Por diante, a
senhora Adriana Moreira em seu pronunciamento, se comprometeu em ligar
pessoalmente para os Prefeitos, pois, são necessários que todos eles estejam na
próxima assembleia, nem que seja preciso adiar a data. Concluiu a sua alocução,
colocando a Secretaria do Interior da SUSAM à disposição no que possível fazer, a
pessoa da Senhora Jorgete Gama e ao Secretário Wilson Alecrim. Em seguida a
Senhorita Valderice Leite, passou para segunda pauta: ITEM II – Planejamento
2014. Fez destaque a aquisição coletivas dos medicamentos, informou que por
decisão do Conselho Consultivo de Apoio a Gestão do Consórcio, que é constituído
pelo os Secretários Municipais de Saúde, em reunião no dia 19 de julho de 2013,
ficou determinado que aquisição de medicamentos serão realizadas a partir de
janeiro de 2014, porque os municípios já fizeram o processo de licitação para
atender a demanda até dezembro. Ficou acordado, que a demanda anual será
entregue no mês setembro, e será discutido o cronograma com prazo de entrega e
como se dará o processo na próxima reunião do Conselho Consultivo, que se
realizará no dia 16 de agosto, considerando a reunião da CIR-Alto Solimões. Todo
este processo de licitação será feito pela equipe de licitação da CIAMA, que o órgão
do governo do Estado Amazonas que tem nos apoiado e dado todo o suporte e
custeio ao ASAVIDA. O processo de licitação poderá ser acompanhado por qualquer
membro consorciado, o cronograma das ações será enviado aos municípios, e o
consórcio acompanhará a entrega dos medicamentos e o pagamento, que será
direto do município ao fornecedor. Em seguida o Senhor André Alves, de São Paulo
de Olivença, obsecrou a palavra, enfatizando que seria interessante fazer um
registro de preço, pois se algum prefeito renunciar, decidindo em não aderir à
compra coletiva, a secretaria de saúde sairia prejudicada. Declarou mais, que o
Município de São Paulo de Olivença já faz compra direta de laboratórios oficiais. A
senhora Adriana Moreira, pediu a palavra, dizendo que é preciso fazer um
levantamento dos medicamentos nos laboratórios oficiais para que se possa ter uma
visão mais holística desta situação, podendo ser feito um contrato de até um ano em
cima da demanda que será apresentada, sendo que será extremamente vantajoso
pela questão do preço. A mesma fez destaque, que se o ente consorciado se
comprometer em participar, o mesmo terá que ir até o final do contrato, pois poderá
prejudicar os demais, pois o recurso para investir existe, a parte do Ministério da
Saúde é repassada e a obrigação do município é empregar. O senhor André Alves,
fez uso da palavra, afirmando que atualmente a grande preocupação, é com a
contratação de profissionais médicos especialistas, pois buscar as especialidades
médicas tem sido o grande desafio regional, deixando esta questão para um
segundo momento, neste instante é preciso começar a criar o fundo rotativo para
que se possa iniciar as contratações de serviços médicos especialistas, e chamou
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atenção da mesa para que os demais se coadunassem com a ideia proposta.
Inteirou ainda, que o grande problema que o município enfrenta é com os
encaminhamentos, principalmente em cardiologia e ortopedia, essa foram a
sugestões abordadas pelo Secretário. Posteriormente a Secretária Executiva,
corroborou aos demais que a especialidade médica escolhida nas reuniões do
Conselho Consultivo de Apoio a Gestão do Consórcio, ficou acordo que a
especialidade médica a ser contratada via Consórcio de Saúde, seria cardiologia. A
mesma comunicou que o Consorcio já entrou em contato com as empresa do ramo
e estão aguardando o retorno das solicitações de orçamento, e logo que houver
retorno, os municípios serão contatados. A secretária de Tonantins, senhora Clícia
Calmont, enfatizou que o Governo do Estado está oferecendo algumas
especialidades aos municípios nos dias de mutirão de cirurgia. Em Tonantins, por
exemplo, estará acontecendo no dia 20 a 23 de agosto, o mutirão de cirurgia, sendo
que haverá duas especialidades, pediatria e cardiologia. A secretária de saúde
aproveitou o momento para informar os colegas. O senhor André Alves, ressaltou
que é preciso criar uma rotina via consórcio de saúde, pois é preciso ter um serviço
médico ativo, considerando que não é todo o semestre que os mutirões acontecem
nos municípios, fazendo-se necessário criar rotinas de especialidades, para que isto
aconteça com mais frequência. Se não for desta forma, o Consorcio não conseguirá
resolver os problemas. A secretária executiva comunicou aos Prefeitos, que na
reunião do conselho consultivo, foi discutido a criação do Fundo Rotativo do
Consórcio, uma das finalidades do ASAVIDA, conforme citado pelo doutor Wilson
Alecrim, na Assembleia do mês de janeiro. Este fundo é o rapasse que os Entes
destinarão ao consorcio, através do contrato de rateio. E para poder ser executado
em 2013, terá que entrar como crédito suplementar nos orçamentos dos municípios.
Visando 2014, o consórcio já sugere determinar valores específicos deste fundo
rotativo, no qual uma das alternativas é pelo cálculo per capta de cada município,
por uma questão de equidade. Pois, existem municípios com maiores e outros
menores número populacional. E para iniciar a partir de Janeiro de 2014, essa
transferência de recurso e os valores deverão ser decididos pelos membros
imediatamente. Exemplificando, se cada Ente consorciado doar um real por
habitante, sendo que isto acarretará em um total de R$ 244.000,00 e o Estado
contribuir com 50% deste valor, que equivale a um total a de R$ 336.000,00, que
poderá ser anual com repasses mensais, a ser definido pelos membros. A secretária
construiu uma tabela para melhor explicitar a destinação de recurso. Se for por ano,
divido em 12 parcela, pois as transferências são mensais. Atalaia do Norte, iria
transferir R$1.894,00, Benjamin Constant, R$ 4.176,00 e assim sucessivamente. A
mesma enfatizou para os membros que os municípios unidos poderão executar
ações, que não são possíveis realiza-las sozinhos, ressaltando a importância do
Consórcio de Saúde na região, como ferramenta de gestão. A senhorita Valderice
Leite, sugeriu que todas essas discussões sejam levados pelos representantes aos
prefeitos de seus respectivos municípios, para que todos entendam o grau de
importância que tem essa poderosa ferramenta de gestão. Transmitiu à plenária,
que a Ata da Assembleia será encaminhada a todos postumamente. A Secretária
informou que o consórcio realizará a aplicação dos recursos através de um plano de
ação, que o planejamento será realizado a nível regional, como exemplo a prestação
de serviços médicos especialistas, atenderá por micro região, ou por município,
podendo ser um período em cada município, tudo a ser decidido pelos membros. E
sobre os vários tipos de especialidades médicas, também ficará de acordo com as
demandas que os municípios apresentarão. Se no final todas as atividades que
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foram planejadas forem cumpridas e sobrar recurso na conta do Consórcio, tal
recurso deverá ser devolvido para as contas de origem. Logo após, a mesma fez
referência a próxima reunião no dia 16, pois nesta data também estará acontecendo
a reunião da CIR-Alto Solimões, onde o estado se fará presente, junto com a
Coordenação regional do Quali-SUS e o Ministério da Saúde. Sendo que a reunião é
pela manhã, a Assembleia poderá acontecer à tarde, definindo nesta Assembleia os
valores referente ao fundo rotativo do ASAVIDA, considerando o prazo para
elaboração e aprovação dos orçamentos dos municípios. O Secretário de Saúde do
município de São de Olivença sugeriu que a reunião aconteça pela manhã, em
função do tempo, considerando o retorno para os municípios. Devido ao horário, a
secretária executiva sugeriu que a reunião do Conselho Consultivo de Apoio à
Gestão do ASAVIDA, acontecesse dia 15 às 19:00h, na Secretaria Municipal de
Tabatinga, sendo acordado por todos. A secretaria executiva aludiu que as
despesas que atualmente o consórcio está tendo, são referentes à legalização da
pessoa jurídica, sendo custeado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado do
Amazonas - CIAMA, bem como o pessoal, ela como Secretária Executiva e o
Senhor Rabi Graça como Diretor Administrativo Financeiro. Foi solicitado através de
um acordo entre CIAMA e SUSAM, recursos para custeio do Consórcio, e a
secretária informou que o processo encontra-se atualmente na Gerência de
Convênios da SUSAM, Processo número 18540/2012, estimado em R$ 455.224,00.
Este recurso seria para custeio no prazo de doze meses, sendo enfatizado que
posteriormente o custeio deverá ser de competência dos entes consorciados. Em
referência a Lancha, a Secretária Executiva, externou a todos, que é uma Lanche
tipo baleeira, equipada com motor 200HP, que será repassada da Fundação de
Vigilância em Saúde – FVS/AM, para o ASAVIDA, através de Termo de Doação,
especificamente para as ações de vigilância dos Municípios de Atalaia do Norte,
Benjamin Constant e Tabatinga, porque a solicitação foi feita à FVS/AM pelos
secretários municipais de saúde destes três municípios, e o critério para ser doado
seria através do ASAVIDA, foi então que o Consórcio entrou na negociação, com
termo de doação em fase de conclusão na FVS, aguardando os documentos do
novo representante legal do ASAVIDA. O cronograma de utilização da lancha será
definido pelos entes contemplados, bem como rateio de recursos para manutenção.
E os demais municípios também poderão utilizar o ASAVIDA como ferramenta no
processo de negociação para aquisição de bens permanentes para Região. Com
relação ao treinamento, a senhorita Valderice Leite, ressaltou que existe uma
proposta de trazer um colaborador de outro Consórcio Público de Saúde, para
passar uns dois dias aqui na região, de preferência no período de realização das
reuniões da CIR-Alto Solimões, para está explicando aos Secretários de Saúde e
Prefeitos que puderem participar, como se dá a metodologia do dia a dia dos
Consórcios públicos, como é, o processo de trabalho, aquisição de medicamentos, a
transferências de recursos e a gestão de pessoal. Primeiramente, foi sugerido o
Consórcio Paraná Saúde, pois de 399 municípios, 388 municípios são consorciados,
sendo que todos eles fazem aquisição de medicamentos através do consórcio. O
outro consórcio sugerido é o Consórcio de Minas Gerais, que é o Consorcio
Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba - CISMEP, o qual tem orientado o
ASAVIDA até o momento, principalmente juridicamente, através da pessoa do
Luciano. A CIAMA está em processo de contratação de um consultor jurídico, que
estava publicado no site da CIAMA, o candidato precisará ter formação em direito,
com experiência em Consórcio Público. A vinda do colaborador de outro consorcio
ainda precisa ser definido as datas, pois a única data disponível para o Consórcio
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Paraná Saúde é para o mês de outubro, mas logo que estiver uma posição mais
sólida, será também enviada uma agenda para que todos os secretários de saúde
possam participar. A Secretária Executiva do Consórcio passou a palavra a mesa,
enfatizando que este é o momento para colocar em discussão o que for necessário e
se caso houver alguma dúvidas, a plenária também poderá indagar. O senhor André
Alves solicitou a palavra, dizendo que quem vier representando seus Municípios,
que possam vim trazendo valores deliberados e com poder de decisão no que for
preciso fazer. Logo em seguinte a Senhorita Valderice Leite, complementou, que
quando um Prefeito determina o representante de seu município, delega a ele o
direito e a voz e voto, segundo a legislação em vigor. A secretária Adriana Moreira,
informou que os medicamentos da atenção básica, o município tem um recurso que
é recebido fundo a fundo, ministério, que é o valor de 2,36% habitante ano, que o
município tem que empregar e mais o valor do estado que é de 2,36%, mas isso só
para medicamentos da atenção básica, e tudo isto, está na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais - RENAME. A senhorita Valderice Leite, ressaltou que
além da atenção básica, estão incluso os medicamentos da média e alta
complexidade também, por deliberação do Conselho Consultivo, que a aquisição via
Consórcio de Saúde atendesse a demanda total. A senhora Adriana Moreira,
reiterou dizendo, que os municípios precisam trazer para próxima reunião, o valor
que os membros irão entrar com recurso de média e alta complexidade, pois os
medicamentos não poderão ser comprados com o repasse fundo a fundo e nem com
o recurso do Piso de Atenção Básica - PAB, mais sim com recurso próprio. A
senhora Adriana Moreira destacou essa questão, para mais tarde os municípios não
possam ter problemas com as auditorias que poderão surgir. A secretária Executiva
do ASAVIDA aludiu que é muito importante os membros estarem nesta comunicação
constante e efetiva, para esclarecimentos, mesmo porque a consorcio não está com
a equipe técnica formada e o único apoio de saúde ao consorcio, tem sido a
Unidade de Coordenação do Projeto Alto Solimões, na pessoa da Enfermeira
Roxana, mas para questões especificas o Consórcio conta com o subsídio dos
demais membros consorciados, para que os municípios e nem o consórcio possam
ter problemas desta gravidade. Logo em seguida, a Secretária passou a palavra ao
Presidente Eleito. O Sr. Nonato Tenazor, agradeceu os votos de confiança dos
demais confrades, destacando a consciência do desafio que o Consórcio de Saúde
– ASAVIDA tem e o mesmo como Gestor, citando que é mais uma missão, não
somente sua, pois acredita na gestão participativa. E observando as discussões que
ao decorrer da reunião sucederam, e entendo o grau de complexidade que é fazer
saúde nesta região, mais acredita que é possível solucionar estas dificuldades com
o trabalho coletivo e na busca de soluções cabíveis para alcance dos objetivos.
Sabe, que quando se trata de saúde e educação, é o que poderá fazer a diferença
em qualquer município ou estado, se não for possível resolver, mas será amenizado.
Tudo isso será reflexo para outras regiões, neste momento aproveitou para
agradecer o Secretário de Municipal de Saúde de Tabatinga, pelo apoio que sempre
o mesmo dispõe nos encaminhamentos de Atalaia do Norte para Tabatinga. E diante
de todas as possiblidades possíveis e da responsabilidade diante da região do Alto
Solimões, e sem sombra de dúvida, juntos poderão fazer a diferença. Contando com
o apoio da Secretária Adjunta do Interior, senhora Adriana Moreira, comprometeu-se
em realizar um trabalho eficiente na região. Colocou-se à disposição, ele e seu vice,
e diante de todas as autoridades presentes, disse que irá se inteirar melhor sobre o
Consórcio, para poder utiliza-lo da melhor forma possível, o mesmo contará com
todos os entes consorciados para fazer um bom trabalho. Finalizou o seu
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pronunciamento, agradecendo a participação de todos e, realizando assinatura do
Termo de Posse, bem como seu vice-presidente. Em seguida a mesma, agradeceu
a presença dos que se dispuseram em está na Assembleia Extraordinária,
informando que o Consórcio estará sempre em comunicação efetiva com os demais,
o Consórcio Saúde - ASAVIDA predispõe para maiores informações, reconhecendo
o apoio dado pelo Governo do Estado, a CIAMA, ao Projeto Solimões e todos que
contribuíram para a realização desta Assembleia. A presente ATA foi elaborada pelo
Secretário Administrativo Financeiro Rabi Graça Castro Pinto e será arquivada
para fins documentais, após ser submetida à apreciação do Consórcio de Saúde
entre Entes Públicos do Alto Solimões, Alto Solimões Saúde de Vida - ASAVIDA
Auditório da Secretária de Saúde - SEMSA - situado à Rua Marechal Mallet, s/nº,
Prédio Comercial, 2° Andar - Bairro Centro, no Município de Tabatinga – AM, 06 de
agosto de 2013.
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