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Ata da Primeira Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhadore da Trabalhadora de Corumbá e Ladário – MS, com
o tema central: “SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DIREITO DE TODOS E TODAS E DEVER DO
ESTADO”, estabelecido pela comissão organizadora, que foram abordados os seguintes subeixos: I - Fortalecer a
participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da comunidade e do controle social nas ações de saúde do trabalhador
e da trabalhadora; II - Financiamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, nos Municípios e no
Estado. III - Plano Municipal de Saúde do Trabalhador. Aos onze dias do mês de abril do ano de dois e catorze, no
Anfiteatro Dr. Salomão Baruki, sito à Rua Poconé s/n, bairro: Universitário, às oito horas, ocorreu à abertura Oficial da
Primeira Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhadore da Trabalhadora de Corumbá e Ladário – MS, com
apresentação do “Intermediário II – Vespertino e Grupos de Violões e Dança: Coreografia: Transição e Bailarinas, da
Instituição Moinho Cultural”. Logo o senhor Lorival Campos, chefe do Cerimonial fez chamada para compor a mesa,
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Corumbá Paulo Roberto Duarte. Vice-Prefeita, Diretora Presidente da
Fundação de Cultura Márcia Raquel Rolon. Representando o Poder Legislativo de Corumbá Vereador Dr. Antônio César
Sabatel. Secretário Municipal de Saúde de Ladário Dr. Cleber Colleone, que neste ato representa o Prefeito Municipal de
Ladário José Antônio Assad e Faria. Secretária Municipal de Saúde de Corumbá Dinaci Vieira Marques Ranzi. Diretor da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus Pantanal Professor Dr. Edgar Aparecido Costa. Presidente do
Conselho Municipal de Saúde de Corumbá, Professor Davi Vital do Rosário. Presidente do Conselho Municipal de Saúde
de Ladário, Professor Jéferson Rogério Cortez. Coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador de Mato
Grosso do Sul – CIST Senhor Dionizio Gomes Avalhaes. Agradeceu as presenças da Secretária Municipal de Assistência
Social e Cidadania Andréa Cabral Ulle. Subsecretário de Assistência Social e Cidadania Nilo Corrêa. Representando o
Moinho Cultural Sul Americano Sônia Ruas Rolon. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Aérea de Saúde
Melchora Gomes Ibañez Rodrigues. Representante da Secretaria Municipal de Educação Sabah Hobban. Representante
do INSS, Assistente Social Marlene Moreira Machado. Representante da Guarda Municipal de Corumbá Guarda Municipal
Bandeira. Representante da Embrapa Pantanal Rubens da Silva Pinheiro. Representante do Sindicato dos Trabalhadores
em Pesquisa da Embrapa Pantanal Silmar Gomes Ribeiro. Representante da CIST e CEREST Estadual Elizabeth Beatriz
Furlam. Representante da Coordenação CEREST Estadual Maria Aparecida de Oliveira. Representante do Ministério do
Trabalho Edson Marques de Almeida. Delegado Regional de Odontologia Dr Wagner Massará. Agradeceu em especial o
Presidente e a Vice-Presidente da Comissão Organizadora da 1ª Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora, Professor Ilídio Roda Neves e a Especialista em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana Nely Ramona
da Costa Santos. O senhor Lorival Campos apresentou um release sobre a conferência. Que tendo a necessidade de
implementação de ações de saúde do trabalhador em todos os níveis de atenção do SUS e a necessidade da definição dos
princípios, diretrizes e estratégias a serem observados nas três esferas de gestão do SUS. O Conselho Nacional de Saúde
convocou a sociedade brasileira para a realização da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,
sendo precedida por etapas macrorregionais e estaduais. Corumbá, agora Macrorregião de Saúde, realiza sua primeira
conferência com parceria com a Prefeitura de Ladário e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E tem como o
objetivo a implementação da Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pensando também nas especificidades
da região Pantaneira. Informou que por motivo de compromissos agendados anteriormente as autoridades o Prefeito de
Corumbá, Paulo Duarte e a Secretária de Saúde Dinaci Ranzi após as suas falas terão que se ausentar desta solenidade.
Convidou para sua fala o Prefeito Paulo Duarte que cumprimentou a todos (as) e o Davi e Jéferson, respectivamente do
Conselho Municipal de Saúde de Corumbá e Ladário, cumprimentou as autoridades das mesas. Disse que fez questão
absoluta de vir a esta conferência dizer que tem feito um trabalho principalmente em relação a conferências de vários temas
importante e tem feito questão de participar de todos e também principalmente o resultado desses encontros que é
efetivamente o mais importante e hoje o tema da conferência saúde do trabalhador só lamentou a pouca presença do setor
privado por que a saúde do trabalhador ela é não só obviamente do poder público mais do setor privado também. Informou
que no ano passado teve uma redução de ocorrências que foram 75% mais infelizmente ano passado ouve oito óbitos
todos decorrentes sejam de acidentes de trabalhos ou doenças laborais. Disse que tem trabalhado aquilo que cabe ao
poder público junto com o Conselho Municipal de Saúde em reduzir efetivamente esses números que possa ter uma pauta
que de resultado. Ressaltou que bom que o trabalhador e a trabalhadora, hoje debate temas que antes não eram
debatidos. E alguns anos atrás ou algumas décadas o trabalhador e a trabalhadora fazia greve para receber salário.
Comentou. Que bom que a pauta hoje é outras inclusive com qualidade de trabalho, sensação de bem estar e que a saúde
também passa muito pela questão da prevenção de ambiente de trabalho digno isso é fundamental é importante e muitas
vezes têm que deixar de lado e dirigir predominantemente a presença do poder público. Parabenizou os trabalhadores e as
trabalhadoras da saúde da Prefeitura de Corumbá. Disse que sabe muito bem das dificuldades, conhece essas dificuldades
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e muitas vezes as pessoas que vão a uma Unidade de Saúde não sabem também que ali dentro daquela unidade tem um
trabalhador tem uma trabalhadora. Disse novamente que sabe das dificuldades e das deficiências e em nenhum momento
esconde nenhuma delas mais tem gradativamente conquistado avanços e efetivamente esses avanços são números de
profissionais e medicina que um pouco mais de um ano vieram a Corumbá e todos sabem da deficiência nacional
principalmente em cidades do interior de profissionais, principalmente médicos nas áreas principalmente das unidades de
saúde e estão fechando depois de um ano e três meses com mais vinte e dois profissionais do tão polêmico Programa Mais
Médicos. Com certeza isso para Corumbá é uma vitória importante vinte dois profissionais a mais do que aquele tinha em
primeiro de janeiro de dois e treze. Informou a todos (as) que a Prefeitura vai continuar trabalhando dessa forma
absolutamente aberta dentro de um diálogo que seja importante a todos mais pedindo efetivamente a participação popular.
Falou que controle social não é só reclamar. Controle Social é conhecer a realidade e propor. Pediu desculpa dizendo que
tem uma agenda agora antes de fazer a agenda interna da Prefeitura vai sair daqui e fazer questão de cumprimentar uma
liderança de bairro uma mulher. As mulheres sempre à frente. De um bairro que vai visitar aqui perto que tem trabalhado
junto com a equipe de saúde. Tem ido às casas dizer que a Prefeitura está fazendo a sua parte fazendo a limpeza. Agora
não adianta passar aqui e no dia seguinte o morador jogar o lixo no meio da rua. Comentou. De pessoas assim que estão
precisando. Que se envolva efetivamente. Porque para cobrar todos cobram. Agora a participação efetiva popular não é só
chegar aqui vir aqui falar e cobrar. Vão saber que as coisas funcionam e cidadania é a participação popular. Mais a
participação não é só na critica. Falou. Que a critica é muito bem vinda e importante na democracia. Mais a participação é
fundamental. Disse que muitos dos problemas que Corumbá já teve e que continua tendo são causados pela falta de
cuidados básicos de prevenção com higiene, a limpeza. Isso todos indistintamente, seja na parte central e nos bairros.
Precisa do Conselho Municipal de Saúde e efetivamente da população. Disse que está absolutamente aberto a criticas mais
também ao trabalho e as sugestões e não só dizer que as coisas não funcionam mais entender como é que as devem
funcionar. Falou aos trabalhadores e trabalhadora da saúde pública de Corumbá agradeceu o trabalho de todos e voltou a
dizer das dificuldades. Informou que vai andar em cada uma das Unidades de Saúde, conversar com as pessoas que vão
as Unidades de Saúde. Falou que hoje foi cedo a uma unidade que estava fechada e parou para conversar. Disse que
também quer conversar com as trabalhadoras e trabalhadores e ouvir-los das suas dificuldades. Falou que as pessoas que
estão nas pontas são cobradas diariamente. Reconhece os avanços. Informou que esse ano tem duas unidades de saúde a
ser entregue no final de abril e inicio do mês de maio e no segundo semestre vai entregar a unidade de Pronto Atendimento
no bairro Guatós que é uma reivindicação muito antiga da população e ter outro Pronto Socorro na parte alta da cidade.
Informou que recebeu uma recomendação do Ministério Público solicitando que a Prefeitura continue na intervenção do
Hospital. É sinal que essa intervenção ela melhorou. Portanto mesmo com as dificuldades ouve sim avanços desde a época
da intervenção e não é ele que esta dizendo e sim os órgãos de fiscalização. Portanto precisamos é trabalhar de verdade
juntos. A cidade é uma só. Corumbá e Ladário são feito de cidadãos e cidadãs e com certeza o Poder Público tem um
papel importante. Mais o Poder Público tem que ter a participação popular. Falou que este controle social tão importante
para a democracia ele não serve para apontar erros. Serve para que todos participem. Disse que está aberta a participação
popular. Finalizou lamentou ausência do setor privado. Mais uma vez tudo recai sobre o setor público. Disse que tem muito
problema também no setor privado, na qualidade do trabalho, nas condições do trabalho do Trabalhador e da Trabalhadora.
Esse debate não só do trabalhador e da trabalhadora. Esse debate é do público. É do Trabalhador e da Trabalhadora. Das
condições de saúde do trabalhador e da trabalhadora em todos os setores seja público ou privado. Espera que essa
participação aconteça mais efetivamente também do setor privado. Até por que grande parte das setenta e cinco
notificações que aconteceram em 2013 foi do setor privado. Colocou-se a disposições dos presidentes dos Conselhos de
Saúde, Davi e Jéferson e ao Dr. Cleber que neste ato representa o Prefeito José Antônio, dizer da abertura que quer ter da
participação popular integração com os conselhos e está efetivamente a disposição para que tenhamos saúde com
qualidade para o trabalhador e a trabalhadora mais efetivamente para toda a população de Corumbá e Ladário. Agradeceu
particularmente aos homens e mulheres trabalhadoras da saúde pública de Corumbá. Logo o senhor Lorival convidou à
senhora Dinaci Ranzi para sua fala. Cumprimentou a todos (as) autoridades da mesa e agradeceu a participação do
Prefeito Paulo Duarte. Cumprimentou de forma muito especial todos (as) trabalhadores (as) da Secretaria Municipal de
Saúde e da Secretaria do Estado dizendo o quanto é importante esse debate. Recordou. Começou em fazer Gestão
Participativa. Lembrou que veio de Gestão que não era participativa. Começou lá atrás antes do SUS que não tinha esse
debate. E não tinha esse momento. E esse momento para ela é um exercício diário. É um momento onde faz reflexão.
Como disse o Prefeito Paulo Duarte. Que não podemos fazer a critica pela critica. Temos que procurar ser exemplo dessas
critica para que possa cada vez mais avançar e cada vez mais conquistar os espaços que são necessários. Disse que é
muito triste olhar as notificações que foram feitas no município e não vê nenhuma instituição privada preocupada em
melhorar as condições de saúde do trabalhador e da trabalhadora. São desafios grandiosos. Registrou. Que ontem a noite
olhava para trás e viu o que conseguiu fazer nesse um ano e três meses da gestão do Prefeito Paulo Duarte. Desprecarizar
duzentos e quarenta e quatro contratos. Isso para a SMS é olhar para o trabalhador. Isso é do respeito e dignidade ao
trabalhador. Desprecarização que é um tema que vai fazer parte dessa discussão nos dias de hoje e de amanhã. Disse que
isso é uma conquista para todos que lutam por um SUS forte. Lutamos por um SUS qualificado. Isso só na Secretaria
Municipal de Saúde - SMS. Disse que o Prefeito colocou que a SMS foi contemplado com vinte e dois médicos do
Programa Mais Médicos mais a cidade de Ladário foi contemplada também com quatro profissionais. Informou que está
atingindo uma cobertura de mais de oitenta por cento da Estratégia Saúde da Família com a chamada do concurso que
chega semana que vem e fecha as ampliações para poder dar melhor qualidade na Atenção Primária. Junto com isso vai
trabalhar firmemente a capacitação, envolvendo toda a equipe de saúde num processo de análises dos processos de

trabalho para que possa cada vez mais melhorar. Disse que semana que vem irá investir muito nisso. Profissionais da SMS
que vão estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, Campo Grande, em vários lugares estudando para melhorar qualidade de
vida enquanto trabalhador e também a qualidade do trabalho enquanto oferece a população. Disse que os desafios são
gigantes enormes. Mais a vontade de fazer é muito maior por que aqui em Corumbá e Ladário o SUS da certo. É essa a
nossa meta e é esse o desafio da SMS que o SUS em Corumbá e Ladário da certo. O SUS em Corumbá e Ladário é
transparente. Falou sobre a Intervenção do Hospital. Disse que já está na mão do Prefeito para agendar a primeira
prestação de contas de um ano do que a gestão do Paulo Duarte fez na Santa Casa de Corumbá. Para a SMS é
fundamental prestar conta do que estão fazendo para melhorar a saúde pública do município. O que está fazendo para
melhorar a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Pediu desculpa que vai se ausentar para acompanhar o Prefeito Paulo
Duarte. Disse que estará bem representada pela Gerente de Vigilância em Saúde Beatriz Assad. Finalizou agradecendo
toda a equipe da SMS que se faz presente e ao Conselho de Saúde que não mediu esforços para que esse evento
acontecesse. Parabéns aos conselheiros que são guerreiros. Disse que tem uma meta esse ano. Que no segundo
semestre implementar o Conselho Gestor das Unidades de Saúde. Disse que esse é outro desafio que temos pela frente.
Parabéns a todos que esse dia de hoje e de amanhã seja um dia profícuo e que consigam fazer um bom debate para que
traga para a SMS avançar cada vez mais na saúde do trabalhador do nosso município e da macrorregião. Em seguida o
senhor Lorivaldo Campos convidou o Dr Cleber Colleone que neste ato representa o Prefeito de Ladário José Antônio
Assad e Faria. Dr. Cleber Colleone é Secretário Municipal de Saúde de Ladário. Cumprimentou a todos (as) autoridades da
mesa e todos os trabalhadores e fez referência a Renata, Patrícia, Lucinha e queridos colegas colaboradores em Ladário
representantes da saúde que luta no dia-a-dia para que o SUS aconteça de forma mais humana. A Melchora sempre
presente nas lutas dos trabalhadores e parabenizou a Universidade através do Professor Ilídio e da Nely que fez uma luta
muito grande para que esse evento acontecesse. Disse que sabe que organizar uma conferência não é fácil estimular fazer
com que as pessoas participe é sempre um processo muito complexo. Agradeceu a presença dos presidentes dos
conselhos de saúde de Corumbá e Ladário e do Dr Sabatel representando a Câmara dos Vereadores de Corumbá que está
sempre na ajuda da saúde. Falou que fazer gestão participativa é uma coisa muito recente mesmo. Conhece a historia da
construção do SUS. Uma construção de lutas e reivindicações que foram nascidas nos bairros através das comunidades e
quando SUS nasceu, nasceu com uma idéia que tem tudo para dar certo. SUS para toda uma saúde que funcionem e que
de a cobertura desde a prevenção e a reabilitação do paciente, da pessoa que esteja com problema e é uma meta que
todos nós os trabalhadores sejamos da saúde ou não tem que ter. Porque o SUS atende não só o trabalhador de saúde, o
cidadão, da Policia Militar, da Guarda Municipal, setor privado. Disse que o SUS é o nosso plano de saúde. Não é nenhum
do plano particular que vão atender as pessoas quando mais precisar. Vai ser o SUS. E ai é não querer enxergar que os
planos de saúde só servem para tirar dinheiro e deixar numa fila de espera e fazer que sejamos desrespeitados. Disse que
o nosso plano de saúde é o SUS e temos que lutar pelo SUS que funcione e de certo. E o SUS para dar certo passa por
essa discussão. Passa por essa Primeira Conferência Macrorregião de Corumbá e Ladário, onde os nossos trabalhadores
vão dizer as necessidades, a realidade e o que está acontecendo na ponta para que uma Conferência Nacional os
participantes trace as diretrizes para que possamos dar condições e dignidade para que os nossos trabalhadores estejam
satisfeitos seguros, quando no exercício de suas profissões. Finalizou é muito prazeroso estar aqui presente e ainda mais
representando o Prefeito de Ladário José Antônio que por motivos particulares não teve condições de estar aqui e vamos
estar junto nessa caminhada. Disse que a conferência vem num momento de discussão de participação e agora vamos
dizer o queremos e é isso que precisamos e é isso que Ladário e Corumbá almejam para que o SUS funcione para que os
nossos trabalhos e empresa sejam respeitados e nossos direitos não sejam violados. Desejou excelentes trabalhos a todos
nesses dois dias. Em seguida foi convidado o representante do Poder Legislativo o Vereador Dr. Antônio César Sabatel
cumprimentou a todos (as) autoridades da mesa e aos amigos trabalhadores tanto da saúde pública de Corumbá e Ladário
e demais pessoas que estão presente nesta conferência. Falou que pra falar sobre a saúde do trabalhador que para ele
não é difícil porque convive com isso o dia inteiro no INSS. Disse que sofre todos os dias e vê todos os dias as dificuldades
pelas quais o SUS passa. Comentou que ontem viu uma reportagem do Ministério da Saúde falando sobre a origem de
todos os problemas que ocorre no SUS. Problema todo que na legislação de 88 os legisladores colocaram que a Saúde é
um Direito de Todos e Dever do Estado. Só esqueceram que tinha que ter dinheiro. Continuaram pensando naquele
dinheiro que tinha no INAMPS antigamente e estendeu a toda população, as pessoas pagam os impostos, lógico mais não
existe um dinheiro automaticamente direcionado para a saúde. Talvez ai a razão de todos os problemas e logicamente o
que mais sofre por esses problemas é a classe trabalhadora devido à falta de investimentos. Falou que o dia que o
Presidente da República, Governadores e Prefeitos entenderam que saúde não é gasto e sim investimento talvez melhore.
Deu exemplo. Votou na Câmara um veto a um projeto que a Vereadora Cristina Lanza fez sobre a vacina HPV. Comentou.
Que o Governo Federal para economizar cria situação de grupo de risco e destinou a vacina HPV apenas para meninas
entre 11 e 13 anos de idade. Os gestores têm que entender que saúde é investimento. Não é gasto. E a mesma na saúde
do trabalhador. As pessoas têm que investir na prevenção. É uma pena. Lamentável que as pessoas do setor privado não
estejam aqui. Ele como Périto lida com isso o dia inteiro e precisa que as empresas invistam em prevenção de acidentes.
Disse que vê trabalhadores lecionados, ficam sequelados às vezes tem que mudar de atividade ou às vezes aposentar.
Outra parte do SUS. A parte de exames complementares. Disse que no País a medicina evoluiu. O grande problema é
esse. Disse que hoje tem paciente que chega queixando de dor na coluna e já pede uma ressonância nuclear magnética. O
paciente tem internet hoje ele sabe. A saúde evoluiu como um todo e os gestores e legisladores tem que fazer evoluir isso
ai. Não é parar no tempo. Pediu aos conferencistas olhar com carinho nos investimentos. É investir. Não gasto. Finalizou
que o SUS é um excelente sistema de saúde mais tem que avançar. Avançar com dinheiro. Investir bem. Investir em

prevenção e em tratamento também. A medicina evoluiu. E gostaria de pedir aos conferencistas, discutir em investimento.
Que é uma coisa muito importante. Investir na saúde publica do País. O senhor Lorival convidou o Professor Doutor Edgar
diretor do Campus Pantanal. Cumprimentou as autoridades da mesa. Parabenizou a todos pela realização da conferência
em especial ao Professor Ilídio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus do Pantanal que acampou a tarefa
a missão de representar a UFMS nesse evento e ajudar na sua realização. Prestou sua homenagem e agradecimento pelo
seu trabalho. Ao seu amigo Anísio também formado em Geografia. Um batalhador pela saúde do trabalhador em nome do
qual cumprimenta a todos os presentes. Falou do papel importante que a UFMS tem no acompanhamento das
conferências, na participação e contribuição. Informou que recentemente ajudou a realizar a única conferência livre para
indicar representantes para COMIGRAR que vai acontecer no final de maio junto com as pastorais e através de
negociações e conversas com a Prefeitura Municipal, que vão representantes que é uma conferência que discute a
migração e é extremamente importante para o País e Corumbá foi a única cidade a realizar a conferência livre e a UFMS
teve um papel destacável especialmente pelo fluxo de Pós Graduação e Mestrado Estudos Fronteiriços. Informou que o
mestrado em Estudos Fronteiriços também se sente diretamente responsável por Corumbá e Ladário e especialmente por
Corumbá ser uma macrorregional de saúde. Falou que o trabalho que a UFMS desenvolve foi decisivo para que Corumbá
pudesse transformar numa macrorregional especialmente a dissertação de mestrado do Wagner que teve a honra de ser
orientador e trouxe contribuições decisivas para apontar que Corumbá deveria ser uma macrorregional e não mais uma
microrregional de saúde. E é nessa trajetória que quer imprimi na universidade que desenvolva pesquisa e ações e tenha
um papel decisivo para ajudar as pessoas os trabalhadores e também as Prefeituras num papel fundamental de pensar e
de agir sobre a melhoria da condição de vida, da qualidade de vida das nossas cidades. Disse que é muito importante ter
uma universidade participativa nesse caso para evitar muitas vezes distorções de informações. Falou que vivemos muitas
vezes num mundo de pânico, de medo de fobias e algumas informações chegam desencadear processos de fobias
intensas como, por exemplo, a última que o Prefeito relatou. Geografo sabe tranquilamente se você tem um sistema ótimo
de informação e de bactérias ou de vírus você não tem três casos mais trezentos, mais três mil casos. E muitas vezes as
pessoas entendem que você tem epidemia com três casos. A verdade é que não foi contraída em Corumbá. Disse que a
universidade precisa entrar mais nesse meio de discussões das informações para apoiar nos debates dos dados que
precisam ser verificados e investigados mais também de evitar grandes fobias. Finalizou parabenizou a todos e reiterou que
o SUS é um excelente sistema de saúde mais que precisa evidentemente ser humanizado é preciso trazer à tona a
importância do ser humano e não é possível permitir que alguns exames precisem passar por dois anos, três anos para ser
executados. É preciso humanizar ainda mais o SUS, mais isso só se faz com participação. Acredita que esse é o caminho.
Sem participação não é possível avanços nesse sistema e a saúde está muito mais avançada que outros setores. Disse
que sabe em termo de participação. E os outros precisam avançar para chegar a esse ponto. Não estamos perfeitos ainda
mais estamos no caminho certo. Deu parabéns desejando um excelente evento. Que colocou a Universidade a disposição
da sociedade e abrir as portas e oferecer a infraestrutura gratuitamente para todos discutir e debater a melhoria da vida da
nossa população. O senhor Lorival convidou as autoridades para retornar aos seus lugares na pleiteia e passou os
trabalhos para o Professor Ilídio Roda Neves, presidente da comissão organizadora desta conferência e partir de agora
estará no comando. O Professor Ilídio Roda Neves começou dizendo que nessa primeira etapa tinha proposto, tinha
pensado nos representantes e autoridades, sobretudo os Prefeitos e a Secretária (o) falarem sobre a Politica Municipal de
Saúde do Trabalhador. Na sequencia tinha programado fazer a votação do regulamento e fazer um intervalo para um
lanche. Solicitou aos participantes acompanhar no final da proposta de regulamento está o cronograma da conferência. Em
seguida ia para a parte dos grupos que vai discutir as temáticas e cada grupo vai ficar responsável para discussão de uma
temática onde nesses grupos vai ter espaço para fazer a critica como o Prefeito falou mais não só a critica mais a partir da
critica apontar direcionar quais são as propostas que estarão fazendo tanto para melhoria da politica municipal de saúde do
trabalhador e fazer essa discussão se ela existe ou não como também as outras que estão propostas. Informou que a
primeira tarefa que tem é fazer agora o mais rápido possível é definir se vai fazer o intervalo para um cafezinho ou primeiro
a discussão e votação do regulamento. A plenária decidiu em fazer leitura e votação do regulamento. Às dez horas o
professor Ilídio Roda Neves informou à plenária que o regulamento parte de um regulamento que foi pensado para a
Conferência Estadual. Fez a leitura do regulamento que foi feito algumas supressões e acréscimos. Colocado em votação.
Aprovado. Dando continuidade aos trabalhos, às dez horas e quarenta minutos o Professor Ilídio Roda Neves dividiu os
grupos de trabalho com os seguintes sub eixos: I - Fortalecer a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da
comunidade e do controle social nas ações de saúde do trabalhador e da trabalhadora; II - Financiamento da Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, nos Municípios e no Estado. III - Plano Municipal de Saúde do
Trabalhador de Corumbá e Ladário. Ficando os mesmos de fazer debates, apresentar quatro propostas, em que as
mesmas serão incluídas nas propostas da 3ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Às onze
horas e trinta minutos teve intervalo para almoço. Às treze horas e trinta minutos os grupos se reuniram e em debates
construíram suas propostas que foram apresentadas no dia seguinte. No dia doze de abril de dois mil e catorze às oito
horas os participantes da Primeira Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Corumbá e
Ladário se reuniram em plenário para apreciarem a leitura dos relatórios do trabalho em grupo, e aprovação do relatório
final. Às dezessete horas e trinta minutos, se reuniram para escolha dos delegados para a 3ª Conferência Macrorregional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Em seguida o Professor Ilídio Roda Neves apresentou o resultado da eleição
para delegados que participarão da Conferência Macrorregional de Saúde de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,
pelos municípios de Ladário e Corumbá, respectivamente. Por Ladário, segmento de usuários: Titulares, não houve. Por
Corumbá, segmentos de usuários, titulares: Lúcia Helena da Silva Coelho – Conselho Municipal de Saúde, representando o

SINTED. Magna Auxiliadora Martines, representando a comunidade pela entidade ACODFAL. Primeira Suplente: Léia
Vilalva de Moraes – Conselho Municipal de Saúde de Corumbá, representando a Associação dos Moradores do Porto da
Manga. Segundo suplente: Anísio Guilherme da Fonseca, representando a OCCA. Por Ladário, segmento Trabalhador em
Saúde: Titular, Maria Lúcia Acosta de Freitas, representando o Conselho Municipal de Saúde de Ladário, pela Secretaria
Municipal de Saúde de Ladário. Primeiro suplente: Ilídio Roda Neves – membro da Comissão Organizadora da Primeira
Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Segundo suplente: Agnaldo Rodrigues,
representando o Fórum Corlad – Ladário. Segmento Gestor/Prestador: Titular: Grace Bastos – Secretaria Municipal de
Saúde de Corumbá. Suplente: Rubens da Silva Pinheiro, representando a EMBRAPA. Nada mais havendo a tratar eu Nely
Ramona da Costa Santos secretária-executiva do Conselho Municipal de Saúde de Corumbá, lavrei a presente ATA que
vai por mim assinada e pelos demais componentes da Comissão Organizadora da Primeira Conferência Macrorregional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Corumbá e Ladário.
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