
RESOLUÇÃO N° 004/2023

Dispõe sobre aprovação da Comissão Organizadora
7ª Conferência Municipal de Saúde de Lucas do Rio
Verde/MT

 

O  CONSELHO  MUNICIPAL DE  SAÚDE  DE  LUCAS  DO  RIO  VERDE,  ESTADO  DO

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n° 270/97 de

22 de fevereiro de 1994 e considerando: 

I. A 003ª  Ata  da  Reunião  extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Lucas  do  Rio

Verde/MT, de 07 de março de 2023.

II. Considerando o Art. 1º. A 7ª Conferência Municipal de Saúde, tem por objetivos:

a) Debater o tema da Conferência com enfoque na garantia dos direitos e na defesa do SUS, da

vida e da democracia;

b) Reafirmar  e  efetivar  os  princípios  e  diretrizes  do  Sistema  Único  de Saúde  (SUS),  da

universalidade, integralidade e equidade para garantia da saúde como direito humano, com a

definição de políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto

na Constituição Federal de 1988, e nas Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº

8.142, de 28 de dezembro de 1990, e Lei Municipal Nº 3.033, de 02 de março de 2020;

c) Mobilizar  e  estabelecer  diálogos  diretos  com a  sociedade Municipal acerca da saúde

como um direito constitucional e da defesa do SUS;

d) Garantir a devida relevância à participação popular e ao controle social no SUS, com seus

devidos aspectos legais de formulação, fiscalização e ação acerca das políticas públicas

de saúde por meio de ampla representação da  sociedade, em todas as  etapas da 7ª

Conferencia Municipal de Saúde;

e) Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas que atendam às necessidades de saúde dos

munícipes e definir as diretrizes que devem ser incorporadas na elaboração dos Planos

Plurianuais de Saúde Municipal. 

f) Construir  uma  mobilização  permanente  das  forças  da  sociedade, que  parte  do

monitoramento das deliberações da 7ª Conferencia Municipal de Saúde, para garantia de

direitos sociais e democratização do Estado, em especial, as que incidem sobre o setor 



III. Considerando o Art. 2º. do Regimento Interno, considera-se:

a) Processo ascendente: processo que surge numa esfera de competência  e  segue

“ascendendo” para a esfera subsequente. A conferência surge no município, segue para o

Estado e, por fim, para a esfera Nacional.

b) O/A  delegado/delegada  representante  de  delegação:  eleita  para representar  a  sua

localidade na esfera subsequente. Na esfera municipal é a participante eleito de acordo com

a  paridade para representar o seu município na etapa estadual. 

c) Pessoas LGBQTI+: este conceito será utilizado como referência aos sujeitos políticos que

integram movimentos sociais de representação da população LGBQTI+, optando-se por

esta sigla em atenção à deliberação da 7ª Conferência Municipal de Saúde acerca dessa

temática.

d) Eleição por via ascendente: processo de escolha de representantes de delegação realizado

em  uma  das  etapas  da  Conferência  de  Saúde  para  a etapa  subsequente.  Na  Etapa

Municipal  são  eleitas  de  acordo  com  a  paridade,  por  via  ascendente,  as pessoas

componentes da delegação do Município na Etapa Estadual. 

VI. Considerando o Art. 3º. do Regimento Interno da 7ª Conferência Municipal de Saúde, em razão

da referência celebratória aos 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã e do Sistema Único

de Saúde, a ser comemorado em 2023, tem como tema: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a

Vida e a Democracia – Amanhã Vai ser Outro Dia”.

§ 1º Os eixos temáticos da VII Conferência Municipal de Saúde são:

I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos; 

II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas;

III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia;

IV – Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

§ 2º Cada eixo temático será discutido em um Grupo de Trabalho específica, que contará com a

participação de 01 Coordenador, 01(um) relator.



§ 3º As apresentações dos (as) relatores (as), nas distintas etapas da Conferência, têm a finalidade de

qualificar os debates.

V.  Considerando  o  Art.  4º.  do  Regimento  Interno  cada  Grupo  de  Trabalho  observará,

obrigatoriamente,  o  tema  central  e  os  eixos  temáticos  e  deverá  ter  em  comum  a  análise  dos

seguintes aspectos:

II – Proposições das Conferências Municipais anteriores;

III – atribuições e competências das três esferas de governo, destacando-se as da esfera Municipal;

IV – Apresentação de propostas de diretrizes;

VI. Considerando o Art. 3º. Do Regimento Interno a 7ª Conferência Municipal de Saúde, em razão

da referência celebratória aos 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã e do Sistema Único

de Saúde, a ser comemorado em 2023, tem como tema: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a

Vida e a Democracia – Amanhã Vai ser Outro Dia”.

§ 1º Os eixos temáticos da VII Conferência Municipal de Saúde são:

I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos; 

II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas;

III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia;

IV – Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

§ 2º Cada eixo temático será discutido em um Grupo de Trabalho específica, que contará com a

participação de 01 Coordenador, 01(um) relator.

§ 3º As apresentações dos (as) relatores (as), nas distintas etapas da Conferência, têm a finalidade de

qualificar os debates.

VII. Considerando o Art. 6º. a 7ª Conferência Municipal de Saúde estará organizada em etapas para

debate, elaboração, votação e acompanhamento de diretrizes propostas referentes ao tema “Garantir

Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai ser Outro Dia”, de acordo com o

seguinte calendário:

Etapas das pré conferências municipais: 24 de fevereiro de 2023 a 17 de março de 2023.

a) 24/02/2023-Região Norte



b) 04/03/2023-Região Sul

c) 06/03/2023-Região Leste

Etapa Municipal: Realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde no dia 17 de março de 2023.

VII.  Considerando o Art. 14º- A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde/MT

contará  com uma  Comissão  Organizadora  responsável  pelo  desenvolvimento  suas  atividades  e

encaminhamentos, instituída conforme Portaria Interna da Secretaria Municipal de Saúde, que terá a

seguinte estrutura e composição:

d) I – Coordenação Geral: Tatiani da Rocha Andrade Lima. 

e) II – Secretaria-Geral: João Salvador de Freitas.

f) III – Comissão Planejamento, Temática científica e Relatoria Geral: Fábio do Nascimento

Silva,  Gisele Aparecida Grigoletto Mendes, Mariele Aline Dalla Cort, Cibele Simon e

Loreni Alves Ferreira Santiago Serafim.

g) IV – Comissão Administrativo orçamentária  e  Financeira:  Gisele  Aparecida Grigoletto

Mendes, Fábio do Nascimento Silva.

h) V –  Comissão  Logística,  Comunicação  e  divulgação:  Loreni  Alves  Ferreira  Santiago

Serafim, Thiago Viola Holz.

i) VI – Comissão de Recepção, Cultura e Mobilização:  Mariele Aline Dalla Cort, Helton

Hellmann, Fábio do Nascimento Silva.

j) VII-Comissão eleitoral composto, paritariamente, por representantes do Conselho Municipal

de Saúde: Mariele Aline Dalla Cort, Cibele Simon e Helton Hellmann, Loreni Alves Ferreira

Santiago Serafim, Gisele Aparecida Grigoletto Mendes,  Fábio do Nascimento Silva e João

Salvador de Freitas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprova a Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Lucas do rio

Verde/MT.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente para que surta os efeitos necessários. 



Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 2023.

João Salvador de Freitas  

Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de LRV/MT 


