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 - Aos quatorze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze, às
quinze horas, no Auditório da Universidade do Estado do Amazonas - UEA - situado
à Avenida da Amizade s/nº, Bairro Centro, no Município de Tabatinga/AM. A
Secretária Executiva do ASAVIDA, Senhorita Valderice Mendes Leite
cumprimentou os presentes e deu inicio a Primeira Assembleia Geral Extraordinária
do ASAVIDA, convidando para compor a mesa, Excelentíssimo Senhor Wilson
Duarte Alecrim, Secretário de Estado de Saúde – SUSAM, neste ato representando
o Excelentíssimo Senhor 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, a Excelentíssima Senhora Iracema Maia da Silva, 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 João Braga Dias, Prefeito do município de Amaturá, o Excelentíssimo
Senhor Abraão Magalhães Lasmar, Prefeito do município de Santo Antônio do Içá,
o Excelentíssimo Senhor Simeão Garcia Nascimento, Prefeito do município de
Tonantins, a Excelentíssima Senhora Marlene Gonçalves Cardoso, Prefeita do
município de Jutaí, o Excelentíssimo Senhor José Suedney de Souza Araújo,
Prefeito do município de Fonte Boa. A Secretária Executiva ressaltou na plenária, a
presença das seguintes autoridades, o Coordenador Executivo Projeto
PRODERAM, Senhor Laércio da Costa Cavalcante, a Secretária Executiva
Adjunta da Secretaria de Planejamento do Amazonas, Senhorita Andressa H.
B. Oliveira, a apoiadora local do Ministério da Saúde, representantes do
QualiSUS e Comissão Intergestores Regional – CIR/Alto Solimões e os
Secretários Municipais de Saúde dos Municípios Consorciados. Logo em seguida
a Secretária Executiva, convidou todos a ficarem de pé para a execução do Hino
Nacional Brasileiro. Posteriormente, a Secretária Executiva cumprimentou a mesa
e agradeceu a presença de todos os membros do ASAVIDA. Antes de passar para a
I pauta, a mesma aludiu as atribuições e prerrogativas estatutárias e regimentais do
ASAVIDA, aclarando aos membros do Consórcio que se candidatariam ao cargo de
Presidente e Vice-Presidente. Ao final da leitura, a Secretária Executiva, informou
aos membros que ao final da reunião estaria sendo entregue aos novos prefeitos
uma cópia do Contrato Social, Estatuto e Regimento do ASAVIDA, mencionando
logo após, a Pauta da Assembléia: ITEM I – Eleição de Presidente e VicePresidente ASAVIDA. Consecutivamente a Secretaria Executiva, passou a palavra à
mesa, para que os membros se manifestassem para candidatura à Presidência do
Consórcio. Prontificou-se a Excelentíssima Senhora Iracema Maia da Silva,
Prefeita do Município de Benjamin Constant, saudando a todos, cumprimentou o
Secretário Wilson Alecrim na pessoa do Governador, enfatizou a sua candidatura a
vaga de presidente do consórcio, tendo o compromisso de honrar o cargo e tentar
conhecer a realidade dos demais municípios do Alto Solimões, sendo uma forma de
entender para resolver os problemas sociais da região. Em seguida, o
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Excelentíssimo Senhor Nonato do Nascimento Tenazor, prefeito do município
de Atalaia do Norte, pediu a palavra, cumprimentou a mesa, saudou o
Excelentíssimo Senhor Wilson Duarte Alecrim, e externou o seu compromisso como
vice-presidente junto com a Prefeita Iracema Maia em compor essa chapa,
destacando o envolvimento que o consórcio deve ter com os demais entes que
compõem a região do Alto Solimões. A Secretária Executiva indagou a mesa se
alguém gostaria de fazer algum destaque, não havendo manifestações à mesma
colocou a pauta em votação. Não havendo objeções, a Secretária Executiva do
ASAVIDA declarou a Prefeita de Benjamin Constant, Senhora Iracema Silva
Presidente e o Prefeito de Atalaia do Norte, Senhor Nonato Tenazor Presidente
e Vice Presidente do Consórcio de Saúde entre Entes Públicos do Alto
Solimões, Alto Solimões Saúde e Vida – ASAVIDA. A Secretária Executiva
ressaltou que a Presidência do Consórcio é firmada com o município, na ausência
do Presidente, o Vice-Presidente o representa. A Secretária informou aos novos
Prefeitos que foi realizada uma Assembleia Geral no mês de novembro de 2012 em
Tabatinga, onde houveram algumas modificações no Contrato de Consórcio,
Estatuto Social e Regimento Interno, enfatizando que todas as alterações foram
repassadas aos municípios após aprovadas em Assembleia Geral, para a aprovação
nas Câmaras municipais, afirmou que os municípios que enviaram as Leis de
aprovação das alterações foram São Paulo de Olivença, Amaturá e Jutaí, solicitando
que os demais municípios verifiquem junto às Câmaras Municipais, o andamento da
aprovação de tais alterações, comprometendo-se em reencaminhar a Minuta com as
alterações para os municípios que não forem encontrados documentos relativo à
estas alterações. Destarte, a Secretária Executiva, passou a palavra para a
Presidente do Consórcio para fazer os seus pronunciamentos. A Prefeita Iracema
Maia da Silva, agradeceu os votos de confiança dos demais colegas, afirmando
consciência do tamanho desta responsabilidade que o cargo a impõe e prestasse
como um juramento do compromisso que a mesma terá de trabalhar com equidade
com os demais municípios, ou seja, dá uma atenção isonômica para os demais
entes consorciados, destacou o respeito que recebeu com o voto de cada
representante de seu município, e hodiernamente a mesma se sente com o dever e
a obrigação de cuidar com os interesses da coletividade da região do Alto Solimões.
Consecutivamente a Secretária Executiva entregou o Termo de Posse de Presidente
e do Vice-Presidente do ASAVIDA para serem assinados na presença de todos. Em
seguida, pronunciou-se o Excelentíssimo Senhor Wilson Duarte Alecrim,
cumprimentando a todos da mesa e destacando a reeleição dos Prefeitos dos
Municípios de São Paulo de Olivença, Amaturá, e Tonantins. Fazendo destaque e
agradecimentos, também, ao PRODERAM na pessoa do Senhor Laércio
Cavalcante, extremamente engajado desde o início da movimentação deste
consórcio, para que hoje ele estivesse estruturado. Também fez destaque a pessoa
do Senhor Roberto Maia Bezerra, que também faz-se bastante presente nesta
região, enfatizou que hoje o consórcio nada mais é que a união de esforços de
instituições e o governo do estado no sentido de criar flexibilidade e praticidade para
que se possa oferecer melhores condições de saúde para a população do Alto
Solimões, mencionou que este é o primeiro Consórcio de Saúde da região Norte,
tem estados que não tem municípios fora de consórcio, ou seja, todos estão incluído
nesta ferramenta de gestão, o mesmo exemplificou com o estado do Ceará,
informando que todos estão em resultados satisfatório e, desde o início da
construção do projeto PRODERAM, já se procurava uma forma de construir um
Consórcio, e hoje o ASAVIDA é uma realidade plausível e materializada, sendo que
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o ASAVIDA tem a finalidade administrativa funcional, que cria facilidade para aquilo
que não foi possível fazer na área da saúde, no sentido de não ter tantos problemas
que sozinho encontrar-se-ia, isto é, há uma necessidade de se comprar
medicamentos todos os meses, através do consórcio e possível comprar com preços
mais vantajosos, porque estará sendo comprada a demanda de todos os municípios,
com isso, é possível barganhar preços mais vantajosos, até porque a demanda é
maior, e outra série de facilidades que esta ferramenta vai proporcionar. O
Excelentíssimo Senhor Wilson Alecrim ressaltou ainda, que quem pode ser o
presidente é o próprio prefeito que compõem o grupo, porque sobre o cargos do
mesmo existem toda uma confiabilidade do estado e dos municípios nessa
administração de operação financeira. Alem disto, é possível através do consórcio
criar um fundo rotativo para poder suprir as necessidades de especialidades
médicas, que é um dos grandes problemas não só nessa região, mas como outras
partes do estado do Amazonas. O governo do estado identificou que o problema que
o consórcio teve para seu funcionamento, embora a ajuda do PRODERAM seja
significativa, era como funcionar a área administrativa, algo em torno de quinhentos
mil reais e o estado entrará com esse recurso para custeio administrativo, solicitando
a preferência em contratar pessoas da região, como foi realizado com o pessoal
Administrativo que já estão trabalhando no Consórcio. Informou aos demais
membros do ASAVIDA, a realização de reunião com a Secretária Executiva do
ASAVIDA, o Coordenador do PRODERAM e representantes da SUSAM, para
análise do que já foi realizado e o que deve ser executado neste ano de 2013,
ficando agendado para Fevereiro reunião do Conselho Consultivo de Apoio à Gestão
do Consórcio, para deliberação das atividades em 2013. O Secretário solicitou aos
prefeitos que nomeie Secretários Municipais de Saúde que possam responder
técnica e administrativamente com responsabilidade pela saúde, e a mesma coisa
para dirigir os hospitais, gestores que estejam integrados e inteirados com a nova
política do SUS, porque o SUS está com regramentos novos, que é por onde os
órgãos controladores podem colocar os prefeitos na categoria da inelegibilidade. Ou
seja, são os secretários de saúde do município é que reunidos vão trazer a
instrumentação para que o Secretário estadual e os prefeitos desta região possam
trabalhar juntos e fazerem programas combinados que possam trazer melhores
resultados. Informou que o Estado tem feito um esforço significativo, no que diz
respeito a saúde, mas ele em si, não tem sozinho condições de fazer tudo que a
população precisa. É por isso que o consórcio tem que ser utilizado como um meio
de flexibilização das ações, para que se possa produzir mais. E quando os
secretários vierem para as reuniões do Conselho Consultivo, que os prefeitos
possam cobrar dos mesmos, as informações do que foi discutido para que os
prefeitos possam está sabendo o que está programado. Então dito isso, o Sr. Wilson
Alecrim, cumprimentou novamente a Senhora Iracema Silva e o seu vice Senhor
Nonato Tenazor, desejando sorte a ambos. Declarou ainda, que o Governo do
Estado acabou de assinar agora um projeto chamado QualiSUS Rede, no valor de
R$:11.000.000,00 (onze milhões de reais), estão sendo discutidos como este projeto
vai ser implantado nesta região, já está sendo fechado a rede de urgência e
emergência, incluindo o Projeto SAMU. E também será feita a mesma coisa com a
rede Cegonha. Está sendo implantado pela primeira vez, um sistema, onde cada
município poderá fazer a veiculação. Ou seja, o Governo do Estado está implantado
a Regulação, que nada mais é que um sistema de ordenação dos atendimentos,
através de marcação de consulta, exames, ordena as portas de entradas dos
hospitais e das unidades, a partir da atenção primária, isto é feito dentro de um
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sistema bem organizado e com um sistema de informação e conectividade que tem
o governo do estado, e está região é a primeira região que está sendo contemplada
com isso, foi aberta a inscrição e está fechando hoje, a contratação de pessoas que
vão trabalhar aqui em Tabatinga, mas que irá atender toda a região do Solimões. O
Senhor Wilson Alecrim, afirmou veementemente, que todos os hospitais da região
do Alto Solimões terão um mamógrafo até o final de 2014. O mesmo enfatizou, que
o Estado vai continuar lutando para ser parceiros dos municípios, para que se possa
utilizar melhor os recursos e alcançarem melhores resultados. Posteriormente,
apresentou a nova Secretária Adjunta de Atenção Especializada do Interior, Senhora
Adriana Moreira, a qual está a disposição para conversar e discutir o que for preciso.
Solicitou que os prefeitos fossem para a reunião do dia 29 a 30, no dia 31 a noite irá
ter uma reunião exclusiva da saúde, e o dia 01 será o dia inteiro só da saúde. Sendo
provável que neste período possa está conversando com o Ministro e com a
Presidenta Dilma, em negociações que possam permitir falar com mais certeza
quantos barcos mais poderão ser colocado no orçamento de 2013 e garantir o de
2014. Comunicou que o Coordenador do Departamento de Tecnologia de
Informação da SUSAM, Senhor Lincohn Nunes, estará indo para Brasília no dia 16
de Janeiro, porque o Ministro quer assinar o sistema de comunicação VER-SUS, é
um sistema de prontuário eletrônico, o qual funciona desde a unidade básica de
saúde até dentro do hospital, e o Estado vai aderir sendo uma contrapartida do
ministério da saúde. E nesta reunião em Brasília onde todos estarão presentes, será
montado uma bancada para fazer frente aos interesses do Amazonas. Finalizou
agradecendo a todos, desejou muita sorte aos prefeitos e que os municípios do Alto
Solimões possam ter a esperança de melhorar. A Secretária Executiva concluiu a
Assembleia agradecendo a presença de todos e informando que o consórcio
ASAVIDA predispõe para maiores informações, reconhecendo o apoio dado pelo
Governo do Estado através da SUSAM, e do Projeto PRODERAM. Nada mais
havendo a tratar, eu, Rabi Graça Castro Pinto, lavrei a presente ata que será por
mim assinada, e posteriormente arquivada para fins documentais. Tabatinga – AM,
14 de Janeiro de 2013.
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