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

ATA – 1a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE
ENTRE ENTES PÚBLICOS DO ALTO SOLIMÕES – ALTO SOLIMÕES SAÚDE E
VIDA – ASAVIDA
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária do
Consórcio de Saúde entre Entes Públicos do Alto
Solimões – Alto Solimões Saúde e Vida –
ASAVIDA.
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ABERTURA - Ao vigésimo terceiro dia do mês de Janeiro de dois mil e quinze, às nove
horas da manhã, na Sala de Reunião da sede do Consórcio dos Municípios do Alto
Solimões, situada à Rua Ernesto Pinto Filho, nº 46 – Sala 204. Quadra B – Bairro
Parque 10, na cidade de Manaus/AM. A Secretária Executiva do Consórcio, Senhorita
Valderice Mendes Leite cumprimentou os presentes e deu inicio a Terceira
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 Senhor Governador do Estado do Amazonas; o
Excelentíssimo Senhor Nonato do Nascimento Tenazor, Prefeito do município de
Atalaia do Norte, Presidente do ASAVIDA; o Excelentíssimo Senhor Walmir Lima
do Nascimento, Secretário Municipal de Saúde, neste ato representando a Prefeita do
Município de Benjamin Constant; o Excelentíssimo Senhor Raimundo Nonato de
Souza Martins, Prefeito do Município de São Paulo de Olivença; o Excelentíssimo
Senhor Abraão Magalhães Lasmar, Prefeito do Município de Santo Antônio do Içá; a
Excelentíssima Senhora Marlene Gonçalves Cardoso, Prefeita do Município de Jutaí;
o Excelentíssimo Senhor Simeão Garcia do Nascimento, Prefeito do Município de
Tonantins; Ausentes os Prefeitos o João Braga Dias, do Município de Amaturá;
Raimundo Carvalho Caldas, do Município de Tabatinga, e José Suedney de Souza
Araújo, do Município de Fonte Boa. Posteriormente a Secretária Valderice Leite, deu
continuidade à reunião, mencionando a I Pauta: Eleição de Presidente e Vice
Presidente do Consórcio. A secretária passou à palavra à mesa para manifestações
de candidatura e discussões. Não havendo manifestações, o senhor Walmir Lima,
apresentou-se como novo Secretário de Saúde do município de Benjamin Constant, e
declarou sua preocupação quanto ao funcionamento das ações do consórcio,
considerando a falta de interesse na presidência. O Prefeito Abraão Lasmar,
mencionou que quando pactuado a aquisição dos medicamentos via consórcio, a
proposta é para que fossem realizadas compras diretas nos laboratórios públicos, mas
não procede-se desta forma, sendo que com os fornecedores de Manaus, continuam
os mesmos problemas enfrentados pelos Municípios anteriormente, e afirma que a
proposta deve ser revista e analisada a viabilidade, para que os municípios não sejam
prejudicados. A Secretária Valderice Leite explica que apesar da proposta acordada
para as aquisições de medicamentos da Farmácia Básica via Consórcio, pactuado em
Assembleia Geral no ano de 2013, com aprovação em Resolução da Comissão de
Intergestores Bipartite – CIB e Portaria do Ministério da Saúde, a disponibilidade dos
itens dos laboratórios públicos não contemplava a demanda do elenco de
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medicamentos dos municípios, e com isso, a diretoria realizou licitação com apoio da
Comissão de Licitação do Município de Tabatinga. Os repasses dos recursos
financeiros iniciaram a partir do mês de Julho de dois mil e quatorze. E apesar de o
Edital do Processo Licitatório ser publicado em âmbito Nacional, só houve participantes
da Cidade de Manaus. Infelizmente as entregas pelos fornecedores foram parciais, e
duas das empresas apresentaram problemas, onde uma delas desistiu do processo, e
outra iniciou após notificação jurídica, esta com entrega em Tabatinga, e não nos
municípios. O município de São Paulo de Olivença demorou mais a receber os
medicamentos porque o pedido deste referia-se aos itens das empresas que
apresentaram problemas, ressaltando que este foi o único município a realizar o
repasse das duas parcelas do Convênio. A solicitação da segunda parcela já foi
solicitada, o Estado já repassou a segunda parcela, e os municípios de Benjamin
Constant e Atalaia do Norte não realizaram nenhum repasse. Além deste recurso, o
Consórcio recebeu R$ 113.800,00 (cento e treze mil e oitocentos reais), referente ao
Contrato de Rateio firmado entre a SUSAM e o ASAVIDA, para custeio do Consórcio.
Deste recurso, foi gasto em média 20%, em detrimento das dificuldades administrativas
ocorridas no segundo semestre de dois mil e quatorze. A Secretária ressalta ainda, que
o Consórcio é a união de todos os municípios membros, e deve ser aproveitado o
mento de discussão para deliberar sobre resolução dos problemas apresentados. Fazse necessário empenho maior dos membros, e que as reuniões do Conselho
Consultivo não fiquem vinculadas às reuniões da CIR, porque há meses que não
acontecem, ou não dar tempo para realizar a reunião do Consórcio com os Secretários
de Saúde. Ressalta que a ferramenta Consórcio funciona, é viável, e já foi repassado
isso anteriormente, no Alto Solimões, está funcionando, não foi alcançada a eficácia
porque não foi garantida a entrega dos medicamentos em caráter imediato e na
totalidade, mas o sucesso desta ferramenta depende também da integração de todos
os membros. O saldo dos recursos financeiros está aplicado, e os pagamentos são
realizados mediante entrega dos itens. O Prefeito Abraão Lasmar, reforça que existe a
cobrança por parte da comunidade. O Prefeito Simeão Garcia, afirma que o problema
está nos fornecedores, que não estão garantindo as entregas. A Secretária Adjunta da
SUSAM, Adriana Moreira, afirma que a diretoria precisa ter mais agilidade nas tomadas
de decisões, e que os repasses devem acontecer conforme planejamento. O Prefeito
Raimundo Nonato Martins, assegura que o Ministério Público já está fiscalizando o
Município de São Paulo de Olivença, já foram repassadas as informações, e orientação
para entrar em contato com o Consórcio. Sugere que os recursos do exercício vigente
voltem a ser repassados aos municípios, e que sejam entregues medicamentos
somente referentes ao saldo existente, até que o Consórcio amplie sua capacidade de
gestão, reconhece o empenho da Secretária Executiva, mas sem o corpo técnico fica
difícil garantir a efetivação do Consórcio. A Secretária Executiva esclarece que o
recurso Federal passou a ser repassado a partir da competência de Fevereiro, e
sugere que a deliberação sobre a continuidade da farmácia básica via consórcio seja
realizada em outra reunião, com presença do Secretário Estadual de Saúde,
considerando que deverá ser realizada Assembleia Geral no mês de Fevereiro para
aprovação da prestação de contas. A Secretária Adriana Moreira solicita que o
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consórcio entre em contato com todos os laboratórios oficiais para refazer o pedido dos
medicamentos disponíveis, e que seja apresentado na próxima reunião. Por consenso
dos membros presentes, fica programado a deliberação sobre a continuidade da
farmácia básica para próxima reunião, acordada para ser realizada no dia vinte e nove
de janeiro de dois mil e quinze. O prefeito Nonato Tenazor afirma que tem sido difícil
realizar as reuniões da diretoria em detrimento das demandas dos municípios, e,
portanto, deixa aberto para candidatura dos demais prefeitos para Presidência do
Consórcio. Não havendo manifestações, o Prefeito Nonato Tenazor manifesta a
candidatura, com prefeito Raimundo Carvalho Caldas como vice presidente, desde que
haja participação e apoio dos demais membros. Aprovado por consenso, Prefeito
Nonato do Nascimento Tenazor, Prefeito do Município de Atalaia do Norte, como
Presidente do ASAVIDA, e Prefeito Raimundo Carvalho Caldas, Prefeito do
Município de Tabatinga, como vice presidente do ASAVIDA. O Presidente
agradece a confiança e apoio de todos. Não havendo outras manifestações, a
Secretária Executiva agradeceu a presença dos membros na Assembleia
Extraordinária. A presente ATA foi elaborada, digitada e revisada pela Secretária
Executiva, Valderice Mendes Leite 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.. Sala de Reunião da sede do Consórcio dos
Municípios do Alto Solimões, situada à Rua Ernesto Pinto Filho, nº 46 – Sala 204.
Quadra B – Bairro Parque 10, na cidade de Manaus/AM, 23 de Janeiro de 2015.
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