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ATA – 2a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE
ENTRE ENTES PÚBLICOS DO ALTO SOLIMÕES – ALTO SOLIMÕES SAÚDE E
VIDA – ASAVIDA
Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária do
Consórcio de Saúde entre Entes Públicos do
Alto Solimões – Alto Solimões Saúde e Vida –
ASAVIDA.
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ABERTURA - Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às dez
horas, no Auditório do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas IFAM - situado à Rua Santos Dumont s/nº, Bairro Vila Verde, no Município de
Tabatinga/AM. O Diretor Administrativo Financeiro do ASAVIDA, Sr. Rabi Graça
Castro Pinto cumprimentou os presentes e deu inicio a Segunda Assembleia Geral
Ordinária do ASAVIDA, convidando para compor a mesa, o Presidente do
ASAVIDA, Excelentíssimo Sr. Davi Nunes Bemerguy, Prefeito do Município de
Benjamin Constant, o Vice-Presidente do ASAVIDA Excelentíssimo Sr. Raimundo
Nonato de Souza Martins, Prefeito do município de São Paulo de Olivença, o
Excelentíssimo Sr. Antônio Evandro Melo de Oliveira, Secretário Adjunto de
Atenção Especializada do Interior, neste ato representando o Excelentíssimo Sr.
Governador do Estado do Amazonas, o Excelentíssimo Sr. Saul Nunes
Bermeguy, do município Tabatinga, Prefeito anfitrião, o Excelentíssimo Sr. João
Braga Dias, Prefeito de Amaturá, o Excelentíssimo Sr José Suedney de Souza
Araújo, Vice Prefeito de Fonte Boa, o Excelentíssimo Sr. Simeão Garcia
Nascimento, Prefeito de Tonantins. O mesmo ressaltou na plenária, a presença
das seguintes autoridades, o Coordenador Executivo da Unidade de
Coordenação do Proderam, Sr. Laércio da Costa Cavalcante, os Senhores
Secretários Municipais de Saúde dos Municípios Consorciados, Presentes,
também, os Prefeitos Eleitos no ano de 2012, representantes do QualiSUS e da
Comissão Intergestores regional – CIR/Alto Solimões e Diretores de Hospitais
dos entes Consorciados. Logo em seguida o Sr. Rabi Graça Castro Pinto,
convidou todos a ficarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Posteriormente, passou a palavra ao Excelentíssimo Sr. David Nunes Bemerguy,
Presidente do ASAVIDA, para dar continuidade nos trabalhos. O Sr. David Nunes
Bermeguy, cumprimentou a mesa e a plenária e todas as autoridade presentes, aos
Prefeitos eleitos de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tonantins, aos demais
municípios presentes, os Secretários de Saúde, o representante do PRODERAM,
Sr. Laércio Cavalcante, cumprimento a mesa na presença do Excelentíssimo Sr.
Evandro Melo, na pessoa do Governador, ao anfitrião Prefeito Saul e os demais
Prefeitos da Região do Alto Solimões. O Presidente do ASAVIDA convidou a
Secretária Executiva do ASAVIDA, para leitura e apresentação da Pauta. A Srta.
Valderice Mendes Leite cumprimentou a mesa, o Senhor Evandro Melo,
Presidente e Vice-Presidente e autoridades presente, se apresentou diante da
plenária e informou a mesa que todas as alterações seriam apresentadas em slide e
que poderão ser acompanhada em via impressa, mencionou ainda, que a
assembleia tem como pauta os seguintes itens: ITEM I – Apresentação, discussão e
aprovação de proposta de alteração do contrato de consórcio público. ITEM II –
Apresentação, discussão e aprovação de proposta de alteração do estatuto social do
consórcio. ITEM III – Apresentação, discussão e aprovação de proposta de alteração
do regimento interno do consórcio. ITEM IV – Apresentação, discussão e aprovação
da Minuta do Orçamento do Consórcio para o exercício de 2013. ITEM V –
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Apresentação, discussão e aprovação de proposta de realização de Assembleia
para eleição do Presidente e Vice-Presidente ainda no ano de 2012 e ITEM VI –
Apresentação, discussão e aprovação de proposta do endereço do Consórcio. Logo
em seguida a Secretaria do ASAVIDA, aludiu o inicio de apresentação da Primeira
Pauta, afirmando que os itens alterados estavam em destaque na cor vermelha na
apresentação, os que não estiverem destacados foram apenas excluídos algumas
palavras. Dando continuidade passou-se para leitura da Primeira Pauta:
Apresentação, discussão e aprovação de proposta de alteração do contrato de
consórcio público: Exclui o parágrafo quarto da cláusula sétima, a cláusula décima
nona e seu parágrafo único, a alínea b da cláusula vigésima sexta, o inciso IV da
cláusula trigésima oitava, os incisos I e II e parágrafo único da cláusula
quadragésima, e Altera O inciso I da cláusula oitava, as cláusulas décima quarta e
décima quinta, o título da subseção II, a cláusula vigésima e seu parágrafo primeiro,
o parágrafo quinto da cláusula vigésima primeira, cláusula vigésima terceira, o
parágrafo segundo da cláusula trigésima segunda, o parágrafo primeiro da cláusula
trigésima terceira, a cláusula trigésima quarta, parágrafo segundo da cláusula
trigésima quinta, inciso I e II da cláusula trigésima oitava, cláusula trigésima nona,
cláusula quadragésima segunda, parágrafo §2.º da cláusula quadragésima sétima, e
o anexo único do Contrato de Consorcio celebrado entre o Estado do Amazonas e
os Municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí,
Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, ratificado pela
Lei nº 3.626/2011. Logo em seguida a Secretaria, passou a palavra para a mesa,
para aprovação do contrato de consórcio. O Presidente do ASAVIDA, perguntou a
mesa e a plenária se alguém gostaria de fazer algum destaque, não havendo
manifestação o mesmo colocou a pauta em votação. Não havendo objeções, o
Presidente decretou aprovada a primeira pauta. Em seguida passaram para a
Segunda Pauta, passando a palavra novamente para a Srª Valderice Leite, que
retomou a leitura, Apresentação, discussão e aprovação de proposta de
alteração do estatuto social do consórcio. A Srta. Valderice Mendes Leite fez a
leitura dos artigos que sofreram alterações: Artigos 1 º; Parágrafo Único do Artigo
2º; artigo 4º e seu parágrafo único, artigo 5 º, parágrafo 1 º, inciso III do
parágrafo 2 º, parágrafo 5 º e parágrafo único, parágrafo 2 º do Artigo 8 º, artigo
14 º, artigo 17 º, artigo 23 º e seu inciso I, parágrafo 1 º, artigo 24, artigo 33 ,
artigo 35, inciso II e seu parágrafo único, Parágrafo Único do artigo 39, artigo
45, artigo 49 e seu parágrafo único, artigo 51, artigo 53, artigo 55, artigo 58 e
seu parágrafo único e inciso IV do artigo 61, passam a vigorar as seguintes
redações. Em seguida a Secretária passou a palavra para a mesa para alguma
observação ou objeção. O presidente colocou em discussão e analise na mesa,
perguntando se havia alguma duvida, sobre o estatuto. Não houve manifestação e
o Presidente declarou aprovada a segunda pauta. Consecutivamente, a
Secretaria passou para a Terceira Pauta: Apresentação, discussão e aprovação
de proposta de alteração do regimento interno do consórcio. Afirmou também
que houve exclusão e alteração dos seguintes textos: Exclui os Incisos VIII, XI e
XIII do Art. 16 º. Altera o Artigo 2º, Artigo 4º, Inciso V do artigo 6º, Artigo 7 º e o
seu parágrafo 3, Artigo 8º, Inciso VII do artigo 16º, Artigo 25º, Artigo 27º, Artigo
28º, Parágrafo único do artigo 30º, Artigo 32º e o Artigo 34º, passam a vigorar
as seguintes redações. Após o termino da leitura a Secretária Executiva passou a
palavra à mesa para analise e discussão de exclusões e alterações citadas. O
Presidente do ASAVIDA, Sr. David Bemerguy, sugeriu e que colocou em destaque
que a possibilidade de eleição para o Presidente do Consórcio fosse realizada no
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final de dezembro, ou no começo de janeiro, considerando o encontro dos Prefeitos
do Alto Solimões a ser realizado no mês de Janeiro, em detrimento do Consórcio da
Mesorregião, ficando para a primeira quinzena de janeiro a eleição para presidente,
fariam a eleição dos dois consórcios no mesmo período, bem como do Consórcio de
Saneamento também. A Secretaria Executiva se prontificou dizendo que esta era a
quinta pauta da Assembleia, e seria melhor discutir e priorizar as ordens das pautas.
Posteriormente o Sr. Evandro Melo, manifestou-se dizendo que seria melhor aprovar
o regimento, mas com destaque desta pauta e colocar em destaque essa discussão
para o final e perguntou se a mesa concordava. O vice-presidente do ASAVIDA, Sr.
Raimundo Nonato, se prontificou dizendo que votava a favor. Posteriormente a mesa
chegou ao consenso, que deixaria a discussão sobre realização da Assembleia para
o final. O presidente retomou a palavra perguntando, aqueles que não concordam se
manifestassem e aqueles que concordam mantinham-se calados. Sem nenhuma
manifestação, o Presidente decretou aprovada a terceira pauta. E em seguida
passou a palavra para a Secretária, no qual iniciou a leitura da Quarta Pauta:
Apresentação, discussão e aprovação da Minuta do Orçamento do Consórcio
para o exercício de 2013. Foi dado o início da leitura da Minuta do Orçamento,
Resolução n. 03, de 09 de novembro de 2012. E logo em seguida foi explicada para
melhor elucidar o entendimento orçamentário. Por diante a Secretaria Executiva fez
a explicação das despesas correntes que está subdividas com as despesas
orçamentárias de receitas e serviços e transferências correntes. Explanou que o
valor de R$ 17.890.886,00 (dezessete milhões, oitocentos e noventa mil, e
oitocentos e oitenta e seis reais), originou-se a partir de previsão de custeio
administrativo do Consórcio e demanda de serviços apresentada pela SUSAM ao
Consórcio. Para custeio do Consórcio, havia sido acordado anteriormente entre
Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM e CIAMA através do Projeto PRODERAM,
que ambos irão custear essas despesas para o exercício de 2013, sendo que a
SUSAM, se comprometeu em 40% e a CIAMA 60% do total desse valor, onde os
40% da SUSAM equivalem a R$ 455.224,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco
mil, duzentos e vinte quatro reais), destinados a custeio do consorcio, ou seja,
despesas administrativas, como por exemplo, contratação do pessoal administrativo,
compra de equipamentos, materiais permanentes e material de consumo, sendo
repassados através de Contrato de Rateio. Os 60% do custeio total acordado com a
CIAMA, não consta no Orçamento, considerando não serão repassados recursos
financeiros, mas cessão de pessoal, e repasse de materiais permanentes e de
consumo. O valor de R$ 17.435.662,00 (dezessete milhões quatrocentos e trinta e
cinco mil e seiscentos e sessenta e dois reais) referem-se à demanda apresentada
ao Consórcio pela SUSAM, resultando em um Contrato de Prestação de Serviços
entre SUSAM e ASAVIDA, para contratação de especialidades médicas, aquisição
de medicamentos e prestação de serviços terceirizados, como por exemplo: serviços
de limpeza e de segurança. A partir da aprovação da Minuta da Resolução
apresentada, o Contrato de Rateio e Contrato de Prestação de Serviços deverão ser
encaminhados à SUSAM, e assinados em Janeiro de 2013, por se referir ao
exercício financeiro de 2013. Logo em seguida o Sr. Evandro Melo se manifestou,
prestando uma informação aos companheiros da mesa, aos novos prefeitos e
prefeitos reeleitos, que o custeio administrativo do consorcio deste primeiro ano, não
vai ter a distribuição com os municípios, será rateado entre a Secretaria de Estado
da Saúde e o Proderam, e ainda, a Secretaria de Estado da Saúde está contratando
o consorcio, para a gestão do SPA / Maternidade de Tabatinga, bem como auxiliar
na gestão do Hospital de São Paulo de Olivença, para a contratação de
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especialidades e serviços médicos, para o funcionamento destas unidades, e todo
recurso será do governo do Estado, e quaisquer possibilidades de novos serviços,
terá que ser apresentado ao consorcio. A Srta. Valderice Leite se manifestou
comunicando que já foi discutido em outras reuniões com Conselho Consultivo de
Apoio à Gestão do Consórcio, constituído pelos Secretários Municipais de Saúde, a
definição de uma especialidade médica a ser trabalhada pelo consorcio, como
também a aquisição conjunta de medicamentos, informando, ainda, que o consorcio
está acessível ao dialogo para conversar com os municípios, para definições e
esclarecimentos. O Sr. Evandro Melo, informou aos Prefeitos, que no dia 08 de
Novembro do corrente mês, foi aprovado de forma definitiva a implantação de uma
fábrica de medicamentos genérico, em Manaus, uma das maiores empresas do
ramo, que corresponde 35% dos medicamentos genéricos brasileiros, viabilizando,
assim, a compra de medicamentos para atender a demanda do Alto Solimões na
disponibilização de medicamentos para população dentro do Sistema Único de
Saúde – SUS. Logo em seguido o Presidente do ASAVIDA, ressalvou com uma
pergunta, dentro o que foi discutido sobre a contratação de especialidade médica, se
caso fosse apresentada demanda pelos municípios, estes entrariam com algum
aporte de capital e o Estado iria contribuir os municípios para a contratação desta
especialidade, pergunta feita diretamente ao Sr. Evandro Melo, o qual respondeu
que atualmente há constituída uma regional, e tudo que for identificado como
necessidade de atendimento para a regional, sendo aprovado dentro do plano de
ação da regional, será possível ser rateado entre os entes, não só o Estado, mas
também o Governo Federal poderá participar do rateio, sendo importante porque
todos os serviços contratos desta forma, será disponibilizado para todos os
componentes, e será regulado pela central de regulação que está sendo implantada
na região. Retomando a palavra a Secretária Valderice Leite, voltou à explicação do
quadro orçamentário e relatou que antes de passar a palavra para a mesa, explicaria
as despesas previstas, informando a mesa e aos demais presentes que os dados
estavam disponíveis somente nos slides. Referente ao contrato de rateio, do total de
R$ 455.224,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro
reais), R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), refere-se às Vantagens e
Vencimentos Fixos. R$ 130.715,64 (cento e trinta mil, setecentos e quinze reais e
sessenta e quatro centavos), refere-se às Obrigações Patronais. R$ 12.000,00 (doze
mil reais), refere-se a Diárias Pessoal Civil. R$ 7.708,36 (sete mil, setecentos e oito
reais e trinta e seis centavos), refere-se a Material de Consumo. R$ 10.800,00 (dez
mil e oitocentos reais), refere-se a Serviços de Consultoria. R$ 14.400,00 (quatorze
mil e quatrocentos reais) refere-se a Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.
R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais) refere-se a Outros Serviços de
Terceiro – Pessoa Jurídica. R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), refere-se a
Equipamentos e Material Permanente. R$ 12.000,00 (doze mil reais), refere-se a
Passagens e Despesa com Locomoção. Quanto ao Contrato de Prestação de
Serviços, do total de R$ 17.435.662,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e
cinco mil e seiscentos e sessenta e dois reais), R$ 16.571.662,00 (dezesseis
milhões, quinhentos e setenta e um mil e seiscentos e sessenta e dois reais),
referem-se a Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. R$ 864.000,00
(oitocentos e sessenta e quatro mil reais), referem-se a Material de Consumo. Após
a explanação, a Secretária Executiva passou a palavra a mesa para discussão e
aprovação. O presidente colocou em votação, dizendo, aqueles que forem contra se
manifestem e os que forem a favor permaneçam como estão. Não havendo
objeções, o Presidente declara a Quarta Pauta Aprovada, passando a palavra à
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Secretária Executiva, que retoma com a Quinta Pauta: Apresentação, discussão e
aprovação de proposta de realização de Assembleia para eleição do
Presidente e Vice-Presidente ainda no ano de 2012. Em reunião com o Conselho
Consultivo de Apoio a Gestão do Consorcio realizada no dia 08 de Novembro de
2012, deliberaram para ser apresentada e discutida como Pauta na Assembleia, a
realização de eleição de Presidente e Vice Presidente do ASAVIDA, ainda no ano de
2012, considerando que o atual mandato do Presidente e Vice se encerraria no dia
31 de Dezembro de 2012. Após leitura, a Secretária Executiva enfatizou que no
Regimento Interno do ASAVIDA, Artigo sétimo, parágrafo terceiro, consta que a
eleição do presidente e do vice-presidente, será realizada juntamente com a
assembléia geral ordinária e será realizada em fevereiro a cada dois anos. E o
Estatuto Social do consorcio no seu Artigo 34, que o exercício do cargo iniciar-se-á,
em data ser definida em assembléia geral, no primeiro trimestre de posse e
prorrogando-se se for o caso, até que os sucessores sejam empossados. De
conformidade com isso, a sugestão da Diretoria é que seja prorrogado o mandato de
Presidente, pelo período de trinta dias ou mais, até que seja feita a nova eleição,
sendo no mês de fevereiro de 2013. A mesma passou a palavra para mesa para
discussão e aprovação. O presidente do ASAVIDA, enfatizou que o assunto que ele
mesmo destacou no regimento e afirmou que manterá a sua mesma opinião de
antes, que a melhor data seria na primeira quinzena de Janeiro, porque os consórcio
dos municípios já estaria em Tabatinga, facilitando a realização da Assembleia, e
quem presidiria a reunião seria o representante do governo do estado. A secretaria
Executiva, fez a seguinte observação, que a eleição deve ser feita, em uma
Assembleia Ordinária e em Janeiro seria uma Extraordinária, indo contra o estatuto
do consorcio. O presidente voltou a se manifestar, passando a palavra para a mesa
decidir sobre o debate em questão. A Secretaria Executiva enfatizou que os meses
de Fevereiro e Julho foram sugeridos considerando que no mês de Julho é o período
do planejamento orçamentário para o ano seguinte e o mês de Fevereiro para a
prestação de contas do ano anterior, caso fosse alterado de Fevereiro para Janeiro,
seria pouco tempo para preparar a Assembleia e prestar contas. A Secretaria
Executiva passou a palavra à mesa para decisão. O Sr. Evandro Melo, pediu a
palavra e sugeriu que a mesa alterasse o que já havia sido aprovado, mas não
alterando as reuniões ordinárias, e excepcionalmente, verificando a possibilidade da
convocação em uma extraordinária e tendo que constar em todos os dispositivos, e
mais, essa assembleia extraordinária pudesse ser convocada ao mesmo tempo com
os prefeitos eleitos para o outro consorcio. Salientou novamente, que além do
consorcio da saúde existe o consorcio do saneamento, o qual deverá realizar nova
eleição para Presidente e Vice. O Presidente o ASAVIDA, afirmou que seu voto era
para a proposta sugerida pelo senhor secretario Evandro Melo, e os demais
prefeitos concordaram unanimemente. O presidente do ASAVIDA declarou
aprovada a Quinta Pauta. A Secretaria Executiva do ASAVIDA deu continuidade na
Assembleia, passando para Sexta Pauta: Apresentação, discussão e aprovação
de proposta do endereço do Consórcio. O qual está funcionando, atualmente, no
Escritório de Administração Regional do PRODERAM em Tabatinga, situado à Rua
Osvaldo Cruz, n. 58, bairros das Comunicações – Tabatinga / Amazonas, passando
em seguida a palavra à mesa para aprovação. Não havendo objeções o presidente
do ASAVIDA declarou aprovada a sexta pauta. O Sr. Evandro Melo, se
manifestou em nome do Governador, agradecendo a todos os prefeitos presentes, a
parceria que foi construída entre o governo do estado e as prefeituras, construindo
um instrumento novo, onde já vem ocorrendo em outras partes do Brasil e só agora
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o Amazonas se alertou para essa ferramenta poderosa que é o consórcio, que vem
para facilitar e baratear muito a gestão na região do Alto Solimões, agradeceu aos
prefeitos que contribuíram significativamente com esse momento histórico,
agradecer ao Presidente do ASAVIDA, Sr. Davi Bemerguy em sua participação
nesse processo, agradecer aos prefeitos eleitos de Tabatinga, Benjamin Constant,
Atalaia do Norte e Fonte Boa, que darão continuidade a este trabalho, destacando
que essa parceria tem que continuar para que cada vez mais, o governo do estado
junto com os municípios possam esta melhorando a vida do povo da região. O
presidente pediu a palavra para encerrar essa assembleia, agradecendo a todos os
prefeitos, ao Governo do Estado, a SUSAM e ao Sr. Laércio Cavalcante. Destacou
ainda, que o ano de 2012 foi para implantação do Consórcio, e em 2013 as ações
começam a surgirem efeitos e fez um pedido aos demais prefeitos eleitos,
participação constante, desejando sucesso nessa nova jornada que se inicia dentro
das atividades do consorcio, e que a região do Alto Solimões possa alcançar os
objetivos, se tornando um Plano Piloto, ou seja, o inicio de uma ferramenta nova,
onde o sucesso do consorcio será multiplicado para outros locais do Estado do
Amazonas, sendo de grande importância essa idéia, destacou que o governo do
Estado participa de forma direta, compromissada e dando um olhar especial para
essa região, e que tudo isso sirva para o bem da sociedade do alto Solimões, para
que a sociedade seja melhor atendida e que os serviços públicos sejam cada vez
melhores, o presidente do ASAVIDA se despede deixando sucesso e sorte para os
novos gestores que conduziram essa ferramenta. A plenária aplaudiu as palavras do
Presidente do ASAVIDA. A secretaria executiva, Srta. Valderice Leite, solicitou que
os membros da mesa assinassem os documentos que foram aprovados, solicitando
ainda, apoio aos Secretários Municipais de Saúde para a aprovação da Minuta que
aprova essas alterações. A mesma se despede agradecendo a presença de todos,
informando que o consórcio ASAVIDA esta acessível para contatos, finaliza
agradecendo ao apoio do Governo do Estado, ao Projeto Proderam e todos que
contribuíram para a realização desta Assembleia. Eu, Roxana Maribel Santillán
Espinar lavrei a presente ata que será por mim assinada, e posteriormente
arquivada para fins documentais. Tabatinga, 09 de novembro de 2012.
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