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Dispõe da Primeira conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Ponta I do 
Araguaia. 
Aos in e e dois dias do mês de Agosto do ano 2017 às oi o horas na Câmara Municipal de 
Pon ai do Araguaia, reuniram-se o conselho municipal de saúde, servidores deste município e 
comunidade. A vice-presidente do conselho municipal de saúde de Pontal do Araguaia a 
se hora Luciene Aires Lima cumprimentou os participan es e declarou aberta a primeira 
conferência Municipal de Vigilância em Saúde com o tema: iailância em Saúde Direito 
Conquistas e Defesa de um SUS Publico de Qualidade. A protocolo Elisama goetz convida para 
a composição da mesa a secretaria Municipal de Saúde Joice de o ra ima, Coordenador de 
vigilância emsaúde Rodrigo Vargas, o vice-presidente da Câmara 'erea or Leandro de Carlos 
Cardoso, Diretora do Escritório Regional de saúde de Barra do Garças- a senhora Mirian 
Lacerda e por ultimo o prefeito Municipal Gerson Rosa; A protocolo oassa a fala para a 
senhora Joice a qual agradece a todos os participantes, os parceiros, eras, secretaria de 
saúde, Professores da UFMT e desejou uma boa conferência e que seja produtiva, Em seguida 
passou a fala ao prefeito Gerson Rosa que cumprimentou a mesa e afirmou que a saúde é a 
principal necessidade da comunidade por isso incentivou a discussão dos temas de hoje para 
que surjam boas propostas para a conferência estadual e federal; o coordenador de Vigilância 
Rodrigo Vargas Soares deu as boas vindas a todos os presentes e desejou que no final da tarde 
tivéssemos elaborado boas propostas para melhoria da saúde em nosso município; na fala da 
senhora Mirian Lacerda, informou que o SUS é um conquista, é um plano universal e quando 
falamos em vigilância é um direito de todos e um dever do Estado, a vigilância em saúde que 
deve integrar todos os setores da saúde, que tenhamos capacidade, sabedoria para obtermos 
boas propostas; neste momento a protocolo Elisama convidou à senhora Wilmara Batista Silva 
Aires e Wilkeson Batista Silva, os quais fizeram uma apresentação de Louvor onde falou da 
grandeza de Deus que se manifesta nas pequenas e grandes coisas; agradeceu à presença da 
secretaria de Educação Elismar Nogueira e da Vereadora Mara Rubia Virgílio, ato continuo, foi 
feita a leitura do regimento Interno pela secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde 
a senhora Maria Gloria da Silva da primeira conferencia Municipal de vigilância em Saúde com 
o tema: Vigilância em Saúde Direito conquistas e defesa de um SUS Publico de Qualidade; com 
os seguintes Sub-eixos: Sub-eixo 1 - O Lugar da Vigilância em Saúde no SUS, Sub-eixo 2 - 
Responsabilidades do Estado e dos governos com a vigilância em saúde, Sub-eixo 3 - Saberes, 
Práticas, processos de trabalhos e tecnologias na vigilância em saúde; Sub-eixo 4 - Vigilância 
em Saúde participativa e democrática para enfrentamento das iniquidades sociais em saúde, 
Ao final da leitura do regime foi aberto o espaço aos participantes caso necessário algumas 
ai erações; não havendo nenhuma alteração foi aprovado por unanimidade; a protocolo 
anunciou a palestrante a senhora Auxiliadora Gidrão Dantas técnica do escritório regional de 
saúde de Barra do Garças MT com o tema: O Papel da vigilância em saúde e o papel na 
integra idade do cuidado Individual e coletivo em toda rede de saúde; fez uma 
conte alização da saúde Publica a nossa historia em Vigilância é recente tem pouquíssimo 
tempo que se fala em vigilância de saúde; somente na quinta conferencia nacional de saúde 
foi proposta a criação do sistema nacional de vigiiância e epidemiológica; o sistema nacional 
de vigilância sanitária e o programa nacional de imunização, na década de noventa criou-se o 
SUS, FUNASA e A VISA e as mudanças continuaram acontecendo, estamos vivendo a 
transição Demográ ca; quando se trata em vigilância de saúde envolve conhecimento politicas 
e ações de saúde de ecção e prevenção de doenças, agravos e tomadas de decisões; discorreu 
sobre o conceito de saúde e sua evolução; saúde e ausência de doenças "saúde é um estado 
de completo bem es ar ísico mental e social e não apenas a ausência de afecção ou doença", 
segundo a organização mundial da saúde; a vigilância em saúde constituiu um processo 
continuo e sistemático de coleta consolidação, analise e disseminação; dos componentes da 
vigilância em saúde e seus pilares e objetivos; as bases legais que são as leis; a organização; 
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desafios, as perspectivas e as Conferência Nacional de Vigilância em Saúde Pública. Finaliza 
com a mensagem de Alexandre Langmuir "A boa vigilância não garante necessariamente a 
tomada de decisões certas, mas reduz a chance de decisões erradas"; a protocolo anunciou o 
coffe-break; retomamos com a palestrante Dr~ Sinara Cristiana de Moraes com o tema: A 
importância do monitoramento e agentes causadores de doenças; quando se pensa em saúde 
devemos pensar nas condições Socioeconômicas, culturais e ambientais gerais; a saúde tem 
determinação além das ações e serviços de saúde, levou os participantes a pensar em 
epidemiologia, estudo da distribuição e determinação do estado de saúde e aplicação deste 
estudo no controle de problemas de saúde, visto que o risco de adoecer na área urbana e 
maior que na área rural devido a densidade da área geográfica e os principais determinantes 
são: o Tempo, o Lugar e a Pessoa; devemos evitar desfechos de morbidade e mortalidade; 
potencializar qualidade de vida; características da vigilância em saúde; conceito de perigo e 
risco; ações de saúde e análise da situação da saúde. Finalizou com uma frase de Eliza Lucinda 
"Minha esperança é imortal. Sei que não da para mudar o começo. Mas, se a gente quiser, vai 
dar para mudar o final". Em seguida a professora Queli Lisiane Castro Pereira que desenvolve 
projeto de extensão e de pesquisa na UFMT fez uma intervenção: relatou a situação de 
vulnerabilidade das mulheres em geral. A protocolo informou que sairemos para o almoço e 
devemos retomar as a i idades as 13:00. A protocolo anunciou o palestrante Ms. Adriano 
Borges Ferreira que discorreu sobre o tema: Responsabilidade do Estado e dos Governos com 
a Vigilância em saúde. Iniciou com o fato histórico da vigilância em saúde no Brasil, outro 
marco importan e foi o Sanitarismo Brasileiro, Oswaldo cruz e Carlos chagas foram os 
implantadores da vigilância; a saúde sempre esteve associada à previdência social e saúde; 
com a consti uição nacional de 1988 nasceu o SUS, todo brasileiro utiliza o SUS em diferentes 
formas; a responsabilidade pela manutenção da saúde é: nossa, da união, dos estados e dos 
municípios; lançou questões de reflexão provenientes do documento orientador. A protocolo 
organizou os participantes em quatro grupos, e informou que a parte principal da Conferência 
foi a discussão dos eixos e a formulação das propostas; no sub-eixo número um o lugar da 
vigilância em saúde no SUS apresentou como prioridades para o município: implantação e 
estruturação municipal de saúde do trabalhador ,Integralidade das ações de vigilância em 
saúde com os demais setores da saúde e da Administração Pública, divulgar as ações de 
vigilância em saúde estimulado a participação social por meio de palestra boletins 
epidemiológicos e folders e rodas de conversas nas unidades de saúde. Prioridade para o 
Estado e a União: desenvolver e elaborar politicas públicas de intersetorialidade; Implementar 
e desenvolver ações conjuntas das Vigilâncias (Ambiental, Sanitária, Epidemiológica, e Saúde 
do Trabalhador) Juntamente com a Atenção Básica; integrar as redes de assistência a vigilância 
em saúde. Sub-eixo dois Responsabilidade do Estado e dos governos com a vigilância em 
saúde. Prioridade para o município: Implantação de saneamento básico; Implantar eco ponto e 
aterro sanitário; capacitação permanente para os trabalhadores da saúde; campanhas 
educativas permanentes; implementar o programa saúde do trabalhador; implantar o 
programa de cargos e carreiras dos trabalhadores da saúde; Prioridade para o estado e a 
união: Co-financiar a implantação do saneamento básico no município; capacitação 
permanente e obrigatoriedade da participação do servidor municipal; flexibilidade do 
manejo dos recursos específicos, mediante a aprovação do Conselho Municipal; ampliar o 
repasse dos recursos financeiros para a vigilância em saúde para o município respeitando a 
regularidade dos repasses. Sub-eixo três Saberes Prática, processos de trabalhos e tecnologias 
na vigilância em saúde. Prioridade para o município: garantir recurso investimento nos planos 
municipais de saúde específicos destinados para as ações de vigilância em saúde; Implantação 
do sistema de saneamento básico; ampliação do Tratamento e Abastecimento de Agua; 
drenagem de agua pluvial, coleta e destinação de resíduos; implantar o plano de contingência 
de controle do aedesaegypti, observando equipe Inter setorial, recursos financeiros 
cronograma de execução envolvendo os setores inter-relacionados, em especial a 
comunidade; reformular e atualizar o código sanitário municipal considerando a situação de 



saúde local; fazer cumprir a legislação municipal relacionada aos resíduos sólidos, 
esgotamento e drenagem de terrenos baldios e notificando o proprietário; implantar 
estratégia de percepção de risco e comunicação de riscos nas escolas e nas equipes de saúde 
da família; implementar ações de educação permanente e continuada em parceria Inter 
setorial envolvendo conselho de saúde e universidades. Prioridades para o estado e a união: 
Subsidiar financeiramente as ações da vigilância em saúde; agilizar a divulgação dos resultados 
de exames pelo LACEN/MT enviados pelo município; aperfeiçoamento e desenvolvimento de 
técnicas de laboratório para adequá-Ias as atividades de campo; descentralizar efetivamente 
as novas técnicas de controle do aedesaegypti; aplicando armadilhas letais para o mosquito e 
técnicas de controle biológico; subsidiar os municípios na ampliação do sistema de 
saneamento básico, considerando a lei nacional lei nacional de Saneamento Básico. (Lei 
11.445). Sub-eixo quatro - Vigilância em saúde participativa e democra ica para enfretamento 
das iniquidades sociais em saúde. Prioridades para o município: Realizar um plano municipal 
de educação permanente visando uma postura reflexiva e ativa dos mesmos junto à 
comunidade; implantar a ouvidoria municipal de saúde; estimular a consciência cidadã nas 
crianças a partir de ações e educação em saúde nas escolas, promo endo a Inter 
institucionalidade; organizar e implantar programa saúde nos bairros com ofertas de serviços 
básicos orientação e educação em saúde estimulando o controle social; garantir a 
acessibilidade do usuário ao CMS; visando a participação ativa da população. Foram lidas todas 
as propostas apresentadas pelos Sub-eixos e aprovadas por unanimidade; em seguida a 
protocolo Elisama convidou o SrQ Franco Danny Manciolli que conduziu a eleição dos 
delegados que representarão o Conselho Municipal de Saúde na Conferência Estadual. Sendo 
dois representantes de usuários um representante no segmento de trabalhadores e um 
representante da Gestão Municipal e seus respectivos suplentes; representando os 
trabalhadores foi eleito com doze votos Rodrigo Vargas soares portador do Documento 
RG.338204-4 SSP/GO e inscrito no CPF: 936.866.331-91; Maria José Batista Alves portadora do 
Documento RG. 1431701-0 - SSP/MT e inscrito no CPF: 938.659.881-72 com seis votos, Mara 
Luiza de Brito portador do Documento RG. 17034647 e inscrito no CPF: 041.411.291-19 com 
um voto, a senhora Darcilene Guerra Libório e inscrito no CPF 440.570.832-00, no ato da 
eleição si ausentou do recinto por motivo de força maior, como representante da Gestão 
Municipal apenas uma candidata à senhora Joice de Moura Lima portadora do Documento RG. 
2096000 SSP/MT e inscrito no CPF: 025.133.811-81. Representando o Segmento dos usuários, 
quatro candidatos Queli Lisiane Castro Pereira portadora do Documento RG.121810 SSP/RS e 
inscrito no CPF: 815.236.530-00 eleita com cinco votos; Leila Aparecida de Oliveira Portadora 
Documento RG. 2.796.037 SSP/GO e inscrito no CPF: 424.288.151-72 eleita com cinco votos; 
Pa rícia Fernandes Massmann portadora do Documento RG. 1586565 - SSP/MT e inscrito no 
CPF: 012.270.861-05 eleita com 02 votos; Maria Rosely Trindade Pinto portadora do 
Documento RG. 3880244 SSP/GO e inscrito no CPF: 696.988.051-68 eleita com sete votos, 
logo fo realizado a votação para o desempate das usuárias Queli Lisiane Castro Pereira e Leila 
sendo e a Queli Lisiane Castro Pereira obteve dez votos e Leila treze votos. Diante da 
votação aos candidatos eleitos representando os trabalhadores Rodrigo Vargas Soares sendo o 
Titular e • afia José Batista Alves Suplente; na representação dos candidatos do Segmento 
usuários a sen ora; Leila Aparecida de Oliveira, sendo a Titular e a senhora Queli Lisiane Castro 
Pereira a Suplen e; aria Rosely Trindade Pinto Titular sendo sua Suplente a senhora Patrícia 
Fernandes Mass ann; representando a Gestão Municipal, a senhora Joice de Moura Lima. 
Terminada a eleição srº Franco Danny Manciolli agradeceu a participação dos candidatos; a 
protocolo Elisama passou a palavra para a vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde a 
Senhora Luciene para as considerações finais. A senhora luiciene agradeceu a participação de 
todos no evento dando como encerrada a Primeira conferência municipal de Vigilância em 
saúde em Pontal do raguaia MT. Convidou a todos para o coffe-break. Nada mais a tratar 
encerro a ATA, que foi por mim lavrada e assinada. Segue em anexo assinatura dos demais 
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