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RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DA GESTÃO 2010-2013
A Diretoria da ABEn seção MT gestão 2010/2013, apresenta o relatório das
principais atividades desenvolvidas no transcurso de sua gestão. Dentre

estas

atividades destacamos as comemorações da Semana Brasileira de Enfermagem,
especialmente os 56 anos da ABEn seção MT, e o resgate histórico de suas
contribuições para o desenvolvimento da Enfermagem Mato-grossense. Por fim, a
manutenção e execução do Plano de ação da diretoria tornou-se possível pela
participação efetiva dos(as) associados(as), instituições de ensino e colaboradores
os quais agradecemos pelos resultados alcançados.

Diretoria Gestão 2010/2013
Presidente : Maria Aparecida Munhoz Gaíva
Vice-presidente: Áurea Christina de Paula Corrêa
Secretária Geral: Eveline do Amor Divino
Primeira Secretaria: Juliana Guisardi Pereira
Primeira Tesoureira: Helga Yuri Dói
Segunda Tesoureira: Maria Aparecida Vieira
Diretora de Educação: Wilza Rocha Pereira
Diretora de publicação e comunicação social: Adriana Oliveira Magalhães
Diretora de Assuntos Profissionais: Marilene Hiller
Diretora Cientifico Cultural: Neuma Zamariano Fanaia Teixeira
Diretor do CEPEn: Leocarlos Cartaxo Moreira
Conselho Fiscal:
Annelita Almeida Oliveira Reiners
Renata Cristina Teixeira
COMPROMISSO DA DIRETORIA: Manter articulação e interlocução com as
instâncias de Enfermagem de Mato Grosso, com vistas a promover o desenvolvimento
técnico-científico, político e cultural dos profissionais de enfermagem, bem como junto
à diretoria nacional e seções de outros estados.
PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO
1) Articular chapa para as eleições do COREn-MT;
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2) Realizar anualmente a Semana Brasileira de Enfermagem;
3) Promover a organização administrativa da ABEn seção MT;
4) Ativar o site da Seção;
5) Ampliar em 20% o número de sócios da seção;
6) Participar das reuniões do Conselho das ABEn (CONABEn ) e Assembleia Nacional
de Delegados (AND);
7) Efetivar parceiras para organização de eventos regionais/locais;
8) Implantar diretorias locais dos departamentos científicos (Geriatria e Atenção
Básica);
9) Realizar eleições locais da ABEn em 2013;
10) Ampliar a participação da seção em órgãos/entidade da área de saúde;
11) Promover a interiorização da ABEn, por meio da implantação de, no mínimo, um
Núcleo.

Quadro de Associados
2011
Categoria
Efetivo: 117
Especiais: 0
Temporários: 93
Total Geral: 210
2012
Categoria
Efetivo: 94
Especiais: 0
Temporários: 98
Total Geral: 192
2013
Categoria
Efetivo: 52
Especiais: 0
Temporários: 44
Total Geral: 96
Patrimônio da Associação:
A seção não possui sede própria e nem bens materiais. Endereço atual: Sala 15,
situada na Faculdade de Enfermagem da UFMT.
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Balancete Econômico:
Receita 2011:
Anuidade R$ 28.686,00
Aplicações / fundos e recursos: R$ 40.000,00, valor aplicado referente a receita de
2010 e 2011.
Saldo conta corrente: R$1.904,59
Total:R$ 70,590.59
Despesas 2011:
Eventos: R$ 22.876,00
Representações em Eventos: R$ 2.266,92
Per capita – ABEn – Nacional :R$ 11.516,00
Outras despesas: R$ 3.025,00
Total: R$ 39.683,92

Receita 2012:
Anuidade: R$ 19.948,00
Apoios / parcerias: R$ 2.600,00
Eventos/Cursos: R$ 3.264,00
Venda de brindes: R$ 1.450,40
Aplicações / fundos e recursos: R$ 38.000,00
Conta corrente: R$ 14.105,86
Total: 79.367.86
Despesas 2012:
Eventos:R$ 38.228,02
Representações em Eventos: R$ 2.387,49
Per capita – ABEn – Nacional:R$ 9.974,00
Outras despesas:R$ 1.923,41
Total:R$ 52.512,92
Receita 2013:
Anuidade: R$ 13.720,00 (até setembro 2013)
Apoios / parcerias: R$ 5.200,00
Venda de brindes: R$ 2.444,00
FAPEMAT SBen: R$ 13.000,00
Total : R$ 34.364,00
Despesas 2013:
Representações em Eventos: R$ 6.572,12
Per capita – ABEn – Nacional:R$ 6.860,00 (até setembro 2013)
Despesas com SBEn: R$ 30.150,00
Outras despesas: R$ 1.434,42
Total:R$ 45.016,54
Saldo em 2013:
Conta corrente até setembro 2013: 2.430,00 e
Aplicação de R$ 40.046,00 até setembro 2013
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Eventos Realizados
Semana Brasileira de Enfermagem

I Oficina de Capacitação sobre hanseníase para enfermeiros da Estratégia Saúde
da Família - novembro 2012
II Oficina de Capacitação sobre hanseníase para enfermeiros da Estratégia Saúde
da Família - junho de 2013
sobre atenção ao idoso para enfermeiros da Estratégia
Saúde da Família - maio de 2013

Representações
Horas – Brasília/DF
Reuniões Locais em Defesa das 30 Horas
Participação da presidente, vice-presidente e secretária geral nas reuniões do
CONABEn e AND em 2011, 2012 e 2013.
Mortalidade
Materno-infantil do município de Cuiabá, MT, desde fevereiro de 2011 até a presente
data.

REALIZAÇÕES DA SEÇÃO
Reuniões do Fórum de Escolas de Enfermagem do Estado de Mato Grosso em
2011, 2012 e 2013
da vice-presidente na Posse da Diretoria do COREn-MT, janeiro de
2012
ção das parcerias com Entidades de Classe, e Instituições de Ensino/Serviço
e Sociedade Civil Organizada de MT
Participação na Conferência de abertura da Semana Brasileira de Enfermagem em
Diamantino/ MT, maio de 2011
Participação na Conferência de abertura da Semana Brasileira de Enfermagem em
Cáceres/ MT, maio de 2011
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do Café da Manhã com os deputados Federais de MT em apoio e
defesa pelas 30 horas, em maio de 2011
Participação da presidente na comissão de organização do SENPE em Campo
Grande, MS
da presidente e secretária geral da seção na Capacitação dos
profissionais de Saúde da Atenção Básica de Cuiabá para investigação do óbito
materno, fetal e infantil, em agosto e setembro de 2011
Organização do Debate para as eleições do COREn-MT em 09 de setembro de
2011Cuiabá/MT
da presidente como conferencista na Semana Acadêmica da
Enfermagem do UNIVAG em Outubro de 2011, Várzea Grande/MT
Participação da presidente na Homenagem ao aniversário de 80 anos da ABEn na
Camara dos Deputados em maio de 2012
Participação da presidente em Mesa Redonda sobre a enfermagem e as entidades
de classe para os calouros de enfermagem da UFMT, março de 2012
Participação da presidente na Comissão do Ministério Público em defesa pelos
direitos à saúde de crianças e adolescentes para debater a atenção à saúde da
criança e adolescente em Cuiabá, MT, de abril a junho de 2012
Participação da presidente na Tribuna Livre na Câmara dos Vereadores de
Cuiabá, em maio de 2012 em Defesa das 30 hs

Enfermagem de Barra dos Bugres, MT em maio de 2012
Participação da presidente em Mesa Redonda sobre as entidades de classe da
enfermagem na Faculdade de Enfermagem da UFMT março/2013
Participação da tesoureira como palestrante na Semana de Enfermagem em
Cáceres, MT em maio de 2013
Presidente recebe Menção honrosa da Assembléia Legislativa em Maio de 2013,
pelos serviços prestados a enfermagem de MT
Presidente participa da abertura da Semana de Enfermagem do COREn-MT em
Maio de 2013
– Gestão 2013/2016
no CONABEn Rio Janeiro, 2013 do pré- projeto da 10º Jornada de
Enfermagem Gerontológica a ser realizada em Cuiabá, em 2014.
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.ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O triênio da gestão 2010-2013 foi de muita luta para reativar a seção
Mato Grosso e dar visibilidade a ela. Organizamos toda documentação e registro
legal

da

seção

em

cartório,

pois

não

havia

sido

registrado nas gestões

anteriores. No ano de 2011, instalamos a seção em uma sala cedida pela
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e
todo arquivo de documentos foi organizado. Nesse ano também trabalhamos para
conseguir agregar os profissionais de enfermagem para eleições mais democraticas
do Conselho Regional de Enfermagem, já que a mesma diretoria estava na gestão do
COREn-MT há mais de 12 anos. A

categoria de enfermagem Mato-Grossense

conseguiu eleger

para o

diretoria.

Após

uma nova
a

posse

gestão

conselho,

em oposição a antiga

da diretoria do COREn, a seção e o referido órgão

elaboraram uma agenda conjunta de trabalho, e algumas atividades foram
desenvolvidas em parceria no decorrer do ano.
No ano de 2012, a ABEn seção MT participou da luta pelas 30 horas, em
parceria

com

COREn

e

SINPEn,

com

envio

de

caravana

para

as

manifestações em Brasília. Em Cuiabá conseguimos articulação com a Câmara dos
Vereadores, com participação em Tribuna Livre onde a ABEn fez a defesa das 30hs e
pediu o apoio dos vereadores. Após alguns anos afastados de órgãos de
representatividade, a enfermagem, por meio da seção e o COREn se candidataram ao
Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá, mas por falta de articulação e apoio de
outras

categorias

profissionais

não

conseguimos

ganhar

as

eleições

para

representação da enfermagem no referido Conselho. Nesses dois primeiros anos
de gestão realizamos a Semana Brasileira de Enfermagem, com parceria do
COREn-MT

e

escolas

de

enfermagem

da

capital

e

do

interior,

com

a

participação de um grande número de profissionais, especialmente de alunos de
graduação e pós-graduação, em média mil participantes.
Cabe destacar que em 2012 a seção MT completou 53 anos e para comemorar
trouxemos a presidente Ivone Evangelista Cabral para a abertura da SBEn, além de
vários conferencistas de diversos estados brasileiros, inclusive a deputada Federal
pelo Estado do Rio de Janeiro, Rejane Almeida. Na SBEn a seção homenageou
todas as gestões da seção nesses 53 anos de existência, especialmente a 1ª
presidente da seção MT, oferecendo uma placa para cada gestão.
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Em 2013, trabalhamos para manter o número de associados e realizar
alguns eventos. A SBEn foi concretizada, mas em virtude das dificuldades de
organização e de espaço físico na capital reduzimos o número de participantes, mas
mantivemos a qualidade com a vinda de palestrantes de renome nacional, tal
como nos anos anteriores. Nesses três anos realizamos o Fórum das Escolas de
Enfermagem de MT, com debates sobre a formação em enfermagem em MT, com a
participação

de

escolas

Destacamos

também

participação

voluntária

de

que

graduação

a organização

de

estudantes

públicas
da
de

e privadas

SBEn

tem

graduação

e

do

estado.

oportunizado

a

pós-graduação,

despertando nesses o interesse pela entidade e sua defesa.
Na chapa que foi eleita no pleito de 2013 temos vários enfermeiros recémgraduados que vem participando há algum tempo das atividades da seção de
forma muito ativa. Entendemos que apesar do que foi feito ainda necessitamos
melhorar ainda mais a nossa articulação política com as outras entidades de classe
da enfermagem, da saúde e da educação de MT, como por exemplo, representar a
enfermagem nos conselhos municipais e estaduais de saúde e de educação.
Cuiabá, novembro de 2013.
A diretoria da gestão 2010-2013.
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