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ATA DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO 
ARAGUAIA- MATO GROSSO 

~ :\. - DEMOCRACIA E SAÚDE- SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E 
FINANCIAMENTO DO SUS 

A Comissão da Conferência reuniu-se aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil 

e dezenove, na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Pontal do Araguaia-MT, 

junto da população e os representantes do Conselho e do município para executar a VI 

Conferência Municipal de Saúde conforme Regimento Interno próprio, deliberado em reunião 

extraordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia dez de abril de dois mil e dezenove. 

O período de inscrições permaneceu aberto durante às 07hs e se estendeu até às 08hs onde parte 

da equipe recepcionava os munícipes que estariam participando da conferência, os subdividindo 

como Delegados, Usuários e Ouvintes, e os direcionando ao local apropriado para se 

acomodarem. 

O início da Conferência se deu às 08hsOO min com o cerimonialista Agne Carmo que anunciou 

da Aline Barros (compositor Anderson Freire) e após, procedeu-se a composição da mesa pela 

Comissão Organizadora Aurilene Guimarães Ferreira ( representante do conselho), Elisama 

Goetz (presidente do Conselho Municipal de Saúde), Joice de Moura Lima' ( Secretária 

Municipal de Saúde) e Thiago Assis da Silva (Secretário Municipal de Administração) 

representando o Chefe do Poder Executivo - Prefeito Gerson Rosa de Moraes, efetuando a 

abertura e passando a palavra para a Sra. Elisama Goetz que leu o Regimento Interno da 

palestras, sendo a primeira referente ao Eixo I - Saúde como Direito, que por sua vez foi mediada 

pelos advogados, Dr. Herbert de Souza Penze que abordou aspectos históricos do surgimento 

da saúde enquanto direito fundamental da pessoa humana e, dando continuidade o Dr. Lucas 

Santos Fernandes que abordou os entraves jurídicos e práticos para efetiva consolidação dos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) na realidade do cidadão enquanto usuário e 

detentor do direito à saúde. 
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Em seguida, a palavra foi passada para Dra. Queli Lisiane Castro Pereira, professora do Instituto 

de Ciências Biológicas da universidade Federal de Mato Grosso que inicialmente agradeceu o 

convite feito pelo Conselho Municipal de Saúde. Então a referida palestrante deu início à 

mediação do Eixo II - Consolidação dos Princípios do SUS, sendo eles: Universalida, 

Integralidade e Equidade. 

Às IOhs05min, passou-se a discussão ainda no Eixo 2 com ênfase em Saúde Mental no âmbito 

do SUS. A palestra foi mediada pela enfermeira Maria Aparecida Sousa de Almeida, mestre 

em Saúde Mental, que inicialmente abordou os aspectos históricos da saúde nos contextos 

internacional e nacional, bem como, os desafios frente à de desinstitucionalização e à extrema 

necessidade de fortalecimento da rede de assistência à Saúde Mental. Após o término da 

palestra, ~oi encerrado o período da manhã. 

Ás 13hs30min, iniciou-se o segundo momento da Conferência com o debate dos eIXOS 

temáticos. Os eixos foram distribuídos da seguinte forma: 

1- Saúde como Direito- mediado por Darcilene Guerra. O grupo elaborou as seguintes 

propostas, que foram lidas e aprovadas por todos os presentes: 

l-Garantir que os condicionantes de saúde (trabalho, educação, transporte, moradia, lazer e 

alimentação) sejam acessíveis a todas as pessoas, bem como, assegurar que as condições e 

fatores que expõem as pessoas a vulnerabilidade em saúde sejam reconhecidas e sanadas, 

garantindo o direito à saúde em cada território e que suas especificidades sejam respeitadas, 

com enfoque nas condições sócio ambientais do município (saneamento básico). 

2- Implantar legislação que regulamente o assédio moral no trabalho no âmbito municipal. 

3- Implcmentar política de valorização do trabalhador considerando: infracstrutura física do 

trabalhador, equipamento de proteção individual e coletivo; insumos inerentes à rotina de 

trabalho; efetivação do PCCS com elaboração da tabela de progressão para cumprimento 

de lei municipal existente; 

4- Defender o SUS enquanto patrimônio e direito do povo brasileiro pelo seu papel de 

proteção social a partir da compreensão da saúde como princípio da dignidade humana; 
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:- Implantar plenária de conselho de saúde por região de saúde, garantindo o fortalecimento 

Lei 8.142/1990 que determina o papel do controle social de saúde nos âmbitos municipal 

:> regional; 

6- Consolidar e otimizar as notificações obrigatórias com cruzamento em um sistema 

unificado de informações, tornando obrigatória a implantação do prontuário eletrônico, 

identificando os condicionantes e determinantes visando, a partir das informações obtidas, 

prevenir as doenças e promover a saúde; 

7- Irnplementação e codificação em leis do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

envolvendo o código de postura e plano diretor de acordo com o Estatuto das Cidades. 

II- Consolidação dos Princípios do SUS- mediado por Dra Queli Lisiane. O grupo 

elaborou as seguintes propostas, que foram posteriormente, lidas e aprovadas por 

todos os presentes: 

1- Ampliar e fortalecer a Atenção Básica como porta de entrada e ordenada do sistema de 

através de mecanismos de referência, do desenvolvimento dos sistemas de informação, 

diminuindo a burocracia e agilizando os encaminhamentos de urgência, de modo a 

prestar atendimento bumanizado com resolutividade e integridade com clareza nas 

informações sobre os fluxos de trabalho. Garantir a promoção da saúde com 

integralidade da assistência através do fortalecimento da Atenção Básica, por meio da 

implementação e estratégia de saúde da família (ESF) e Núcleos de Apoio à Família 

(NASF); A articulação entre os níveis de atenção à Saúde melhorando a 

comunicação/interação entre os serviços da rede de atenção à saúde (RAS); 

2- Ampliar e fortalecer a política de assistência farmacêutica, garantindo a disponibilidade 

dos medicamento das listas padronizadas dos componentes básico, estratégico e 

especializado, com a transversalidade do uso nacional dos medicamentos; 

3- Implementar a Política _ Tacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, 

assegurando o respeito às escolhas das pessoas e às práticas e saberes em saúde das 
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populações tradicionais na perspectiva de promover mudanças no modelo de atenção à 

saúde; 

4- Defender os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres qualificando a atenção ao pré 

natal, parto e puerpério. Esclarecimentos dos direitos dos pacientes através do contato 

profissional/paciente, através de uma educação continuada dos profissionais para que 

estes possam informar o que o paciente pode exigir; 

5- Garantir o plano de carreira p~ra os servidores do SUS que contemple a progressão 

funcional e critérios objetivos nara o nreenchimento de todos os carzos. iornada semanal - - -- - _.- - J - - . - .1.- - -- - 1.- - . - - - -- - - - - - - """- -;1J - - - - 

de 20, 30 e 40 horas, e política de valorização do servidores e, reajustes salariais de 

acordo com a inflação, regulamentação da aposentadoria especial recorrente de 

atividades de insalubridade e periculosidade, isonomia; 

6- Instituir a efetiva profissionalização da gestão do SUS em todos os níveis, com os cargos 

ocupados por profissionais de carreira concursados com formação e perfil necessários 

para atender as necessidades do SUS e da população; 

unificando em uma única base de dados, garantindo suporte técnico e manutenção 

adequada que agrega as diversas informações existentes, tais como: Cartão SUS, 

prontuário eletrônico, dados de empregos, funções, dados previdenciários, entre outros, 

consolidando o sistema de informatização nacional, para melhor articulação da rede de 

saúde. 

III- Financiamento adequado c suficiente para o SUS - mediado por Adcnisc. O grupo 

elaborou as seguintes propostas, que foram posteriormente, lidas e aprovadas por 

todos os presentes: 

1- Garantir que os 6% da verba destinada à saúde vinda da União (pIB e os 12% vindos 

do Estado sejam repassados de forma íntegra; . 

2- Efetivar a transparência nas prestações de contas dos repasses rm •..... ·• •.•.• ·""""· objetivando 

melhor informação para a comunidade, dos gastos em saúde e. '- '- ivar o controle e 

participação social; 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Pontal do 
Araguaia 

Conselho IVI u icipal de Sa úde 

3- Garantir o retomo dos 25% do recursos do pré-sal como aplicação adicional ao mínimo 

em ações e serviços de saúde" 

Efetivar e incentivar o finan iamento em pesquisas científicas em saúde, garantindo 

assim, o desenvolvimento de no as tecnológicas; 

Revogar a EC n" 95 que congela os gastos em saúde e educação por 20 (vinte) anos; 

6- Proibir a substituição do S 

princípios doutrinário o 

Ao final da apresentação e t_ 

por planos de saúde particular populares por ferir os 

as propostas, houve a aprovação dos presentes em 

unanimidade. Foi solicitado pelo conferencistas que ficasse a cargo do município, o custeio 

das despesas referentes ao deslocamento e estadia dos delegados eleitos para a conferência 

estadual. A secretária de saúde Joice de Moura Lima, firmou que a secretaria custeará todas as 

despesas necessárias referentes à viagem dos delegados eleitos. 

O quórum de representação dos delegados ficou definido em votação pelos conferencistas da 

seguinte maneira: 

- Leila Aparecida de Oliveira: representante dos trabalhadores da saúde; 

- Leidiane Dias de Sousa Teixeira: representante dos trabalhadores da saúde; 

- Wc1ebia Figueiredo: representante dos usuários de saúde; 

- Bruno Rittielly Kosanke Ribeiro: representante dos usuários de saúde; 

Suplentes: 

- José Eduardo Pala er - representante o usuários de saúde; 

- Christian Ferreira AI es - represen "os usuários de saúde. 

Município de Pontal do Araguaia. 

\ 
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