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1 - Introdução 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas é uma 

associação civil, pessoa jurídica de direito privado, registrada primitivamente 

sob nº 6.284 no livro A nº 43 em 20/10/93, sem fins lucrativos, com autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, de duração por prazo indeterminado, 

com sede e foro em Manaus, Amazonas, regendo-se pelo presente estatuto e 

normas complementares. Entre nossas principais atribuições, destacamos: 

 

1) Funcionar como órgão permanente de intercâmbio de experiências e 

informações de seus associados; promover o fortalecimento da política 

de saúde das Secretarias Municipais nas esferas municipal, estadual e 

federal; 

 

2) Diligenciar no sentido de que as Secretarias Municipais de Saúde 

participem das decisões tomadas pelos órgãos municipais, estaduais e 

federais, que lhes interessem diretamente; 

 

3) Encaminhar aos órgãos competentes propostas para equacionar os 

problemas da área da saúde; promover estudos e propor soluções aos 

problemas relativos ao desenvolvimento da área da saúde; 

 

4) Orientar e promover a realização de congressos, conferências, 

seminários e outros eventos de interesse do setor saúde; 

 

5) Garantir representação das Secretarias Municipais de Saúde em toda e 

qualquer comissão da esfera estadual constituída para tratar de assuntos 
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de interesse do setor saúde, dentre outras citadas no estatuto da 

entidade. 

 

Este relatório traz um resumo das Ações do COSEMS-AM durante o 

quadrimestre de Maio a Agosto de 2020. 

 

2 – Objetivos  

 

1 - Fortalecer a gestão municipal de saúde 

 

1.1) Realizar eventos de interesse da gestão municipal de saúde; 

 

1.2) Monitorar a elaboração dos Instrumentos de Gestão; 

 

1.3) Apoiar s organização das Conferências Municipais de Saúde; 

 

1.4) Fortalecer as regiões de saúde dentro do processo da EPS; 

 

1.5) Elaborar instrumentos informativos sobre assuntos pertinentes aos 

gestores; 

 

1.6) Tratar politicamente assuntos de importância para a saúde municipal. 

 

 

2: Executar o Programa “Apoiador” no Amazonas 

 

2.1) Atuar nos espaços regionais do SUS; 
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2.2) Apoiar os gestores municipais para serem protagonista nos espaços de 

discursão do SUS; 

 

2.3) Fortalecer o processo da Educação Permanente dentro da gestão; 

 

2.4)Participar dos curso de aprimoramento desenvolvido pela Rede 

Colaborativa. 

 

3: Fomentar pauta positiva para saúde municipal na mídia, realizando a 

defesa política da mesma. 

 

3.1) Divulgar notícias, informações e reportagens sobre desafios e avanços no 

âmbito municipal na internet e jornais; 

 

3.2) Estimular os gestores a mostrar alternativas inovadoras e socialmente 

inclusivas que visam ações de promoção da saúde;  

 

3.3) Uso do site da SMS disponibilizada dentro da plataforma do 

COSEMS/AM; 

 

3.4) Divulgação em mídias digitais das notícias e fatos do cotidiano do 

COSEMS/AM. 

 

3 – Desenvolvimento das Ações nos meses de Setembro a Dezembro 

de 2021. 
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SETEMBRO  

 

01 a 10 de SETEMBRO – Continuação de atendimentos na sede com foco 

na pandemia do Covid-19, início do Projeto de Facilitador, com a viagem da 

facilitadora Ester Mourão à Iranduba. Participação no Webinário “Direito à 

saúde, judicialização e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” com a 

participação do professor da FGV,  Daniel Wang e da juíza federal, Ana 

Carolina Morozowski. Viagem dos apoiadores: Laene e Tadeu ao Município 

de Rio Preto da Eva, e viagem da apoiadora Gigellis ao município de Autazes. 

Elaboração da Convocação para a Reunião Ampliada da Diretoria Executiva 

do Cosems-AM e Reunião da CIB. Reunião com os apoiadores para 

atualização do quadro de cronograma da verificação diária do DOU. 

 

13 a 17 de SETEMBRO – Divulgação do boletim diário de casos de Covid-

19 disponibilizado pelo Estado e levantamento de números nos munícipios 

com informações diretas dos gestores. Reunião semanal de planejamento para 

apresentação do diagnóstico das regionais, contendo o instrumento de 

planejamento e Previne Brasil. A segunda pauta foi o treinamento sobre o 

DataSus SIA/SIAH. Viagem do Coordenador de Apoio, Cláudio Pontes à 

Nhamundá para a participação da conferência municipal de saúde. Reunião 

Extraordinária CIB. 

  

20 a 30 de SETEMBRO – Realização de atendimentos aos gestores via 

whatsapp e ligações telefônicas. Levantamento do número de casos de Covid-

19 e vacinados nos Municípios do interior do Estado. Convocação e 

participação na Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite. 

Reunião para alinhamento do projeto SOS CORAÇÃO. Atendimento 
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presencial às Secretárias de Saúde de Ipixuna e Apuí. Reunião Ampliada da 

Diretoria Executiva do COSEMS-AM e Reunião CIB. 

 

OUTUBRO  

 

01 a 08 de OUTUBRO – Contato com os gestores através de ligações 

telefônicas e mensagens no whatsapp. Levantamento diário do número de 

casos de Covid-19 e de vacinados com informações passadas diretamente 

pelos Secretários de Saúde Municipais e pelo Secretaria do Estado. 

Levantamento dos Municípios que ainda não preencheram o formulário de 

pagamento do Programa Mais Médicos. Viagem dos Apoiadores Regionais, 

Tadeu e Ariane ao Município de Barreirinha, e dos Apoiadores Regionais, 

Cláudio e Gigellis à Barcelos. Reunião na Fiocruz para encerramento do 

Projeto Qualifica SUS. Atendimento presencial na sede do COSEMS-AM ao 

Secretário de Canutama. 

 

11 a 15 de OUTUBRO – Contato com os gestores através de ligações 

telefônicas e mensagens no whatsapp. Levantamento diário do número de 

casos de Covid-19 e de vacinados com informações passadas diretamente 

pelos Secretários de Saúde Municipais e pelo Secretaria do Estado. Viagem 

dos Apoiadores Regionais, Tadeu e Ariane ao Município de Parintins. 

Realização do IWORKSHOP DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE em 

Manacapuru com a Apoiadora Liliam. 

  

18 a 22 de OUTUBRO – Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 e vacinação com informações passadas diretamente pelos 
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Secretários de Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado. Reunião com o 

novo Presidente do Cosems-AM para alinhamento de equipe. Viagem dos 

apoiadores Gigellis, Laene  e Cláudio para participar da Conferência 

Municipal de saúde de Autazes. Realização do I Congresso da Regional Juruá, 

com a presença de representantes dos Municípios de Eirunepé, Ipixuna, 

Itamarati, Envira, Carauari e Guajará. 

  

25 a 29 de OUTUBRO – Fechamento da campanha do Outubro rosa nos 

Municípios. Realização de atendimentos aos gestores via whatsapp e ligações 

telefônicas. Levantamento do numero de casos de Covid-19 e da vacinação 

nos Municípios do interior do Estado. Reunião Ordinária da Diretoria 

Executiva Ampliada do Cosems-AM. Continuidade nos trabalhos e nas 

demandas recebidas. Realização do II WORKSHOP DE SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO EM SAUDE, realizado em Manaus, comandado pela 

apoiadora Gigellis. Viagem da apoiadora Ariane ao município de Novo 

Aripuana para participar da conferência municipal de saúde. Viagem da 

apoiadora Liliam ao município de Anori para resolver demandas da 

Secretaria. Viagem do apoiador Tadeu que realizou Educação Permanente em 

Saúde como ferramenta de fortalecimento das ações de saúde em Santo 

Antônio do Matupí, Km 180 da transamazônica. 

 

NOVEMBRO 

 

03 a 12 de NOVEMBRO – Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 e de vacinação com informações passadas diretamente pelos 

Secretários de Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado. Reunião sobre 

o Projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e 
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Integração da Rede de Atenção a Saúde. Reunião de alinhamento com os 

parceiros para o evento da Oficina Previne Brasil, participaram os 

representantes da Semsa Manaus, SES e AAM. Organização da Conferência 

de Saúde de Rio Preto com a presença do Conselho de Saúde e coordenadores 

do município, organização da apoiadora Gigellis. Participação de Laene e 

Tadeu na Reunião  com o Conselho  Municipal  de Saúde  de Silves para a 

realização  da Conferência Municipal de Saúde. Convocação para a reunião 

da diretoria ampliada do COSEMS/AM. Gigellis, Ariane e Tadeu viajaram 

para Nova Olinda do Norte com q missão de participar da Conferência 

municipal de saúde.  

 

16 a 19 de NOVEMBRO – Reunião interna da equipe do Cosems-AM. 

Divisão das demandas e atendimento por telefone, grupos e e-mails. 

Elaboração e divulgação do Observatório Cosems-AM. Reunião virtual com 

a equipe de Presidente Figueiredo e apoiadores do COSEMS/AM. Reunião 

presencial com a equipe de Iranduba e apoiadores. Viagem da apoiadora 

Gigellis para o município de Manaquiri para resolver questões pertinentes. 

  

22 a 30 de NOVEMBRO – Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 e da vacinação com informações passadas diretamente pelos 

Secretários de Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado. Realização da 

Oficina de Financiamento da Atenção Primária á Saúde e no fim a realização 

da Reunião Ampliada da Diretoria, em Manaus, no Confort Hotel. 

Ressaltamos que a CIB/AM de novembro aconteceu no dia 23 de novembro. 

Realização do III WORKSHOP DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO das 

Regionais Triângulo e Madeira. Realização do IV WORKSHOP DE 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO, regional Purus, na sede do COSEMS/AM. 
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Encontro com a regional Rio Negro e Solimões e Jurua: Apresentação do 

Projeto Andorinha - Educação Permanente em Saúde como Estratégia de 

Fortalecimento do Processo de Trabalho. O projeto é uma iniciativa do 

Cosems-Am em parceria com a Fiocruz e Ufam. Municípios presentes: 

Eirunepe, Guajara, Envira, Manacapuru, Caapiranga, Beruri, Coari,  Novo 

Airão, Anama, Anori. Atendimento presencial para os representantes do 

município de Coari. Viagem dos apoiadores Marcelo e liliam ao município de 

Caapiranga. Viagem das apoiadoras Laene, Gigellis, Cláudio e Ariane ao 

município de Rio Preto da Eva. Viagem das apoiadoras Laene e Ariane ao 

município de Itapiranga. 

 

 

DEZEMBRO 
 
 

01 a 04 de DEZEMBRO – Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 e da vacinação com informações passadas diretamente pelos 

Secretários de Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado. Organização do 

evento de confraternização dos secretários municipais de saúde e 

colaboradores do COSEMS/AM. Reunião pelo Zoom com apresentações da 

equipe do Ministério da Saúde sobre o e-SUS APS, SISAB, e-Gestor AB e 

Informatização. Reunião com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 

Saúde e Fundação de Vigilância em Saúde - Dra. Rosemary Costa Pinto e com 

os secretários Municipais de saúde, tendo como pauta: Intensificação da 

vacinação do interior do Amazonas. Viagem dos apoiadores Tadeu e Laene ao 

município de São Sebastião do Uatumã. Viagem dos apoiadores Cláudio e 

Liliam ao município de Iranduba. Reunião com o Secretário Executivo Adjunto 

da Secretaria de Saúde do Estado e o Presidente do Cosems-Am, onde foram 

tratados assuntos de interesse dos municípios do interior do estado. 
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07 a 17 de DEZEMBRO –  Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários de Saúde 

Municipais e pela Secretaria do Estado. Reunião online da Diretoria Ampliada 

do COSEMS/AM, tendo como pauta a apresentação do Plano Estadual de 

Educação Permanente em Saúde do Amazonas, PEEPS/SES-AM 2020-2023. 

Confraternização do COSEMS AM. Viagem da apoiadora Ariane pra Tefé, 

Alvaraes e Uarini para acompanhamento das conferências municipais de 

saúde. A partir de 20 de Dezembro o Cosems-AM entrou em recesso para as 

festividades de fim de ano, mas sempre mantendo o Plantão para qualquer 

demanda de emergência. 
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4 – Considerações finais 

 

 

O Ano de 2021 foi um ano desafiador e de constantes mudanças, mas os o 

Cosems-AM continuou firme e atuante para minimizar os problemas e auxiliar 

de pronto os Secretários Municipais de Saúde do nosso Estado, seguimos 

confiantes e esperamos um 2022 de grandes mudanças.  
 

 

 

Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do COSEMS/AM 

 

                                           

 
 

 











 

 

Ofício nº 0199/2022 – CONASEMS 

Brasília, 05/04/2022. 

Ao Senhor 

Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do COSEMS/AM 

Rua Quinto Cúrcio, casa nº 56 - Conjunto Vila Municipal - Adrianópolis. 

Manaus/AM 

CEP: 69057-740 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0003/2022. 

 

Prezado Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0003/2022 de 

05/04/2022, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e 

conformidade da documentação encaminhada ao Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse Conselho, conforme 

orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS das Prestações 

de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de 

Representação Institucional. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 

 










