PROPOSTA DE AGENDA DE ATIVIDADES DO CONSELHO
ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAZONAS 2013

Realizar uma reunião ordinária por mês;
Analisar a Prestação de contas do exercício - SUSAM 2013;
Analisar o Relatório Anual de Gestão - SUSAM 2013;
Realizar avaliação e recomendações dos Relatórios Quadrimestrais;
Apresentação da prestação de contas quadrimestral 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 quadrimestral do CES;
Acompanhar a tramitação da proposta de reformulação da Lei do CES/AM;
Realizar capacitação de Secretárias Executivas de Conselhos de Saúde
Municipais;
Garantir a participação de Conselheiro Estadual nas reuniões do CNS;
Manter o assessoramento aos Conselhos Municipais de Saúde na
implementação da legislação atual;
Monitorar e assessorar a alimentação do Sistema de Acompanhamento dos
Conselhos de Saúde (SIACS) pelos conselhos municipais;
Fortalecer as Plenárias de Conselho discutindo estratégias de atuação do
controle social nos espaços regionalizados;
Realizar Plenária Estadual;
Realizar uma Oficina Estadual de Controle Social e Equidade nas Politicas
Públicas;
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Capacitação de Conselheiros no Programa de Inclusão Digital de forma
regionalizada;
Manter o Programa regionalizado das Capacitações para Conselheiros de
Saúde;
Realizar uma Oficina Estadual de monitoramento das Propostas Municipais
e Estaduais da 6ª Conferencia Estadual de Saúde;
Avaliar o impacto das 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;
Realização de Visitas para validação do Programa de Inclusão Digital nos
municípios do Amazonas;
Manter o acompanhamento das reuniões dos Conselhos Municipais de
Saúde do Amazonas através de escala de interesse dos Conselheiros
Estaduais.
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