AGENDA DE ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO
AMAZONAS 2012
Analisar a Prestação de contas do exercício - SUSAM 2011,
Analisar o Relatório Anual de Gestão - SUSAM 2011,
Apresentação da prestação de contas trimestral em audiências públicas,
Avaliação do Plano Estadual de Saúde,
Divulgação de informações e sensibilização da sociedade em geral sobre transparência e
Controle Social,
Impressão de Boletim Informativo semestral do CES,
Acompanhar a tramitação da proposta de reformulação da Lei do CES e Regimento
Interno, com a adequação da Resolução 333/2003 e os novos ordenamentos do SUS.
Dar continuidade a capacitação de Secretárias Executivas de Conselhos de Saúde
Municipais,
Realizar levantamento da situação dos Conselhos Municipais de Saúde em relação à
estrutura física, paridade e legislação,
Garantir a participação de Conselheiro Estadual nas reuniões do CNS,
Fortalecer as Plenárias de Conselho discutindo estratégias de atuação do controle social
nos espaços regionalizados,
Realizar Plenária Estadual,
Avaliar e monitorar as deliberações da 6ª Conferencia Estadual de Saúde e 14ª
Conferencia Nacional de Saúde,
Realizar capacitações de Conselheiros Municipais de Saúde nas 09 regionais de saúde e
formular de forma participativa, uma proposta para os processos de formação do
Controle Social, com indicadores de monitoramento e avaliação,
Divulgar, mensalmente, o quadro de controle das Resoluções (homologadas e não
homologadas) como indicador de acompanhamento do Conselho Estadual de Saúde na
página eletrônica do Conselho e outros meios de divulgação,
Apresentação e acompanhamento dos relatórios de Auditorias realizadas pela
Controladoria Geral da União e Ministério da Saúde,
Realização de Visitas para validação do Programa de Inclusão Digital nos municípios
do Amazonas,

Apresentação dos relatórios de Atividades das Comissões e Comitês,
Rediscutir o papel das Câmaras Técnicas no CES, para o real fortalecimento do
Controle Social,
Realizar acompanhamento das reuniões dos Conselhos Municipais de Saúde do
Amazonas através de escala de interesse dos Conselheiros Estaduais,

