
 
 

 

Resolução CMS nº 003/2023 de 06 de Março de 2023. 

 

 

Dispõe sobre a APROVAÇÃO do 

Regimento Interno da 6ª Conferência 

Municipal de Saúde de Ribeirãozinho – 

MT. 

 

 

   O Conselho Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT, no exercício das 

suas atribuições legais que lhe confere as Leis Orgânicas da Saúde 8080/19/07/90 e 

8.142/28/12/90, e de acordo com a REUNIÃO ORDINÁRIA, N° 347 (trezentos e 

quarenta e sete) de 06/03/2023 (seis de março de dois mil e vinte e três). 

RESOLVE: 

Art.1° - Aprovar: O Regimento Interno da 6ª Conferência Municipal de Saúde de 

Ribeirãozinho - MT, conforme Ata nº 347/2023 que, foi aprovado por UNANIMIDADE, 

pelos conselheiros. 

Art.2° - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se. 

 

RIBEIRÃOZINHO/MT, 06/03/2023. 

 

 

Alcilene Maria Carneiro 

Presidente do C.M.S. Ribeirãozinho/MT. 

 

 

Homologada: 

 

Ronivon Parreira das Neves 

Prefeito Municipal de Ribeirãozinho/MT 

 



 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

RIBEIRÃOZINHO/MT. 

                                              

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - A 6ª Conferência Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT, convocada 

pelo Decreto de nº 10 de 09 de Fevereiro de 2023 tem como finalidade: 

 

1) – Avaliar a situação de saúde do Município de acordo com os princípios e 

diretrizes do sistema de saúde municipal; 

 

2) – Propor ações e serviços que visem a melhoria do setor saúde e implementar a 

política de saúde municipal; 

 

PARAGRÁFO ÚNICO - A expressão Conferência Municipal de Saúde e a sigla 

CMS, se equivalem para efeitos de referência e comunicação. 

 

CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 2º - A 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT, será realizada no dia 14 de março de 

2023, no salão de eventos do CRAS - Sirley Ramos de Freitas, em 

Ribeirãozinho/MT. 

 

Art. 3º - A 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT, compõem a etapa da 10ª Conferência 

Estadual de Saúde de Mato Grosso e da 17ª Conferência Nacional de Saúde, 

conforme nível ascendente de realização. 

 

 

 



 

 

 

Art. 4º - A Comissão Organizadora reproduzirá relatórios contendo situação atual 

da saúde no âmbito do Município e informações sobre o cumprimento das 

propostas aprovadas na última Conferência e textos sobre o tema central, bem 

como seus eixos temáticos, que subsidiarão as discussões e deliberações na 6ª 

CMS de Ribeirãozinho/MT. 

 

Art.5º - A metodologia para elaboração do relatório caberá a comissão 

organizadora, o relatório conterá o processo de organização, realização e 

encaminhamentos das deliberações da referida conferência. 

 

Parágrafo Único: O relatório da 6ª Conferência Municipal de Saúde de 

Ribeirãozinho será encaminhado à Comissão Organizadora da Etapa Estadual, 

para que o Estado tenha conhecimento das deliberações que subsidiarão a 

formulação de políticas municipais de saúde de Ribeirãozinho/MT, bem como 

contribuirá com o debate da formulação das propostas na Etapa Estadual e 

Nacional.   

                                               

CAPÍTULO III 

DO TEMA 

 

Art.6º - A 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT terá como Tema Central: “Garantir 
Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã Vai ser Outro Dia”. 
 

Parágrafo Primeiro: Os Eixos Temáticos da 6ª CMS 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. 

 

 

Art.7º - O Conselho Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT e a Secretaria 

Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT, com o objetivo de promoverem ampla 

mobilização, articulação de todos os segmentos sociais ligados direta e 

indiretamente a saúde, bem como ao tema central e os eixos temáticos desta 6ª 



 

 

CMS de Ribeirãozinho/MT, organizarão plenárias, banner, folders e material de 

apoio. 

 

Art. 8º - O tema central e os eixos temáticos serão discutidos em 01h10min de 

palestras e contará com a participação de 03 palestrantes. Cada eixo temático 

será discutido em debate de grupo e contará com a participação de 01 

coordenador e 01 relator, nas ambas apresentações e discussões terão debates 

com os delegados e convidados.  Para melhor orientação dos apresentadores e 

expositores serão elaborados roteiros, de acordo com o tema e cada eixo 

temático. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO 

 

Art. 9º - A 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT será presidida pela secretária municipal 

de saúde ou pela presidente do conselho municipal de saúde. 

  

Art. 10º - O funcionamento da Etapa Municipal da 6ª CMS se dará a partir da 

constituição de Grupos de Trabalho e de uma Plenária Final. 

 

Parágrafo Único: Após a realização da conferência, o conselho municipal de 

saúde desenvolverá atividades de monitoramento e devolutivas das 

deliberações da 6ª CMS. 

 

Art. 11 - O relatório final da 6ª CMS deverá ser encaminhado à Comissão 

Organizadora Estadual da 10ª Conferencia Estadual de Saúde, até 27 (vinte e 

sete) de março de 2023. 

 

Art. 12 - Os relatórios da 6ª CMS deverão conter, no mínimo, 08 (oito) propostas 

prioritárias de abrangência estadual, sendo duas propostas por eixo, a serem 

apresentadas em papel tamanho A4, fonte tipo Arial, tamanho 12 e espaço duplo. 



 

 

  

CAPÍTULO V 

DAS COMISSÕES 

 

Art.13 - A 6ª CMS será conduzida pelas seguintes comissões: 

 

Comissão organizadora: 

a) Coordenadora Geral; 

b) Secretária Geral; 

c) Coordenadora Executiva;  

d) Coordenador de Temática e Relatoria;  

e) Coordenadora de Comunicação e Mobilização; 

 

Comissão Eleitoral e Ética: 

a) Presidente; 

b) Secretário; 

c) Membro; 

d) Membro. 

 

§ 1º - As Comissões estão instituída conforme Portaria/GS nº 001 de 09 de 

fevereiro de 2023.  

 

§ 2º - A Comissão Organizadora da 6ª CMS será composta por: 

 

I – Coordenadora Geral - Presidente do Conselho Municipal de Saúde/Segmento 

Governo; 

II – Secretária Geral - Secretária Executiva do Conselho Municipal de 

Saúde/Segmento Trabalhadora de Saúde; 

III - Coordenadora Executiva - Conselheira Municipal de Saúde/Segmento 

Usuária; 

IV - Coordenador de Temática e Relatoria - Conselheiro Municipal de 

Saúde/Segmento Trabalhador de Saúde; 



 

 

V - Coordenadora de Comunicação e Mobilização – Conselheira Municipal de 

Saúde/Segmento Trabalhadora de Saúde. 

 

                      

SEÇÂO I 

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Art. 14 – À Comissão Organizadora da 6ª CMS compete: 

 

I - Promover, coordenar e supervisionar a realização da 6ª CMS, atendendo aos 

aspectos técnicos, políticos, administrativos, financeiros e sanitários, e 

encaminhar as propostas à Comissão Estadual Organizadora da Conferência 

Estadual de Saúde; 

 

II - Elaborar e propor: 

 

a) O Regimento da 6ª CMS;  

b) Resolver as questões julgadas pertinentes não previstas no regimento interno. 

 

III - Acompanhar a disponibilidade da organização, da infraestrutura e do 

orçamento da 6ª CMS;  

 

IV - Propor a lista dos (as) convidados (as) e delegados (as) referidos no §1º do 

artigo 10, obedecendo a paridade prevista na Resolução CNS nº 453/2012. 

 
Art.15 - À Coordenadora Geral cabe: 
    

I - Convocar as reuniões da Comissão Organizadora; 

II - Coordenar as reuniões e atividades da Comissão Organizadora; 

III -Submeter à aprovação a Coordenação da 6ª Conferência Municipal de Saúde 

as propostas e os encaminhamentos; 

IV - Supervisionar todo o processo de organização da 6ª Conferência Municipal 

de Saúde. 

 



 

 

 

Art. 16 - À Secretária Geral cabe: 

I - Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora; 

II - Participar das reuniões da Comissão Organizadora; 

III - Ter acesso e conhecimento de todos os documentos recebidos e 

encaminhados em função da realização da 6ª Conferência Municipal de Saúde; 

IV - Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão Organizadora da 6ª 

Conferência Municipal de Saúde para providências. 

 

Art. 17 – À Coordenadora Executiva cabe:  
 

I – Implementar as deliberações da Comissão Organizadora; 

II – Enviar orientações e informações relacionadas às matérias aprovadas pela 

Comissão Organizadora aos movimentos sociais, populares e sindicais, aos 

gestores e prestadores de serviços de saúde e as demais entidades da 

sociedade civil sobre a 6ª CMS de Ribeirãozinho-MT; 

III – Reunir os textos das apresentações dos expositores para fins de registro e 

divulgação; 

IV - Apresentar propostas para atividades, infraestrutura e acessibilidade da 6ª 

CMS de Ribeirãozinho-MT; 

V - Providenciar a divulgação do Regimento Interno da 6ª CMS de Ribeirãozinho-

MT; 

VI - Formular a sistemática de credenciamento e votação da 6ª CMS de 

Ribeirãozinho-MT; 

VII - Acompanhar o credenciamento dos Convidados e dos Delegados; 

VIII - Promover, em articulação com a coordenação de Comunicação e 

Mobilização, a divulgação da 6ª CMS de Ribeirãozinho-MT, considerando os 

princípios e as condições de Acessibilidade; 

IX - Propor práticas e dinâmicas de acolhimento e de humanização no espaço 

da 6ª CMS de Ribeirãozinho-MT; 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Art.18 - Ao Coordenador de Temática e Relatoria cabe: 

 

I - Promover o encaminhamento, em tempo hábil, do relatório da 6ª CMS de 

Ribeirãozinho-MT de Saúde à Comissão Organizadora da10ª Conferência 

Estadual de Saúde; 

II - Definir a metodologia a ser empregada nos trabalhos da 6ª CMS de 

Ribeirãozinho-MT; 

III - Orientar o processo de trabalho dos relatores das Plenárias e dos Grupos de 

Trabalho; 

IV - Fornecer apoio aos expositores; 

V - Avaliar e controlar as solicitações de apresentação de trabalhos; 

VI - Estruturar o Relatório Final da 6ª CMS de Ribeirãozinho-MT a ser 

apresentado ao Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 
 

Art.19 - À Coordenadora de Comunicação e Mobilização cabe: 

 

I - Propor a política de divulgação da 6ª CMS de Ribeirãozinho-MT; 

II - Promover ampla divulgação da 6ª CMS de Ribeirãozinho-MT nos meios de 

comunicação, inclusive o virtual; 

III - Mobilizar e estimular a participação paritária dos usuários em relação ao 

conjunto das Delegadas e Delegados de todas as etapas da 6ª CMS de 

Ribeirãozinho-MT; 

IV - Mobilizar e estimular a participação paritária dos trabalhadores de saúde em 

relação à soma das Delegadas e Delegados gestores e prestadores de serviços 

de saúde; 

V - Garantir a articulação dos movimentos sociais, populares e sindicais para a 

realização de ato político, com vistas a sensibilizar a opinião pública para o tema 

e os eixos temáticos da 6ª CMS de Ribeirãozinho-MT. 

 



 

 

Art. 20 - À Comissão Eleitoral e Ética cabe organizar os procedimentos para a 

votação das Delegadas e Delegados da 6ª Conferência Municipal de Saúde e os 

seus controles necessários. 

  

                                                  CAPÍTULO V 

 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 21 - Os participantes da 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT, são representantes 

das seguintes entidades:  

 

a) – Órgãos Públicos dos três níveis de governo (Município, Estado e União); 

órgão - Entidades de Classe e Trabalhadores de Saúde e áreas de interface com 

a saúde; 

 

b) _ Sociedade Civil Organizada, Usuários e demais Cidadãos comprometidos 

com      SUS. 

 
Art. 22 - Os participantes da 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT, distribuir-se-ão nas 

seguintes categorias: 

     

a) - Delegados com direito a voz e voto. 

b) - Convidados com direito a voz. 

c) - Observadores. 

d) - Comissão Organizadora. 

 

 § 1º: Nos termos do 4° do art. 1°, da Lei n°. 8.142, 28/12/1990 a representação 

dos usuários será paritária na 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT e conforme a 

Resolução n° 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, devendo ficar a 

distribuição da representação da seguinte forma: 

 

I – 50% dos participantes serão representantes dos usuários; 

II - 25% dos participantes serão representantes dos trabalhadores da saúde; e  



 

 

III -25% dos participantes serão representantes dos gestores e prestadores     de 

serviços de saúde. 

 

§ 2º - A Comissão Organizadora estabelecerá critérios qualitativos e 

quantitativos para inscrições de representações para a categoria de convidados 

e observadores, de acordo com o anexo III deste regimento.     

 

 

CAPÍTULO VII 
 

DA METODOLOGIA 
                                                         

SEÇÃO I 
 

PLENÁRIAS 
 

 

Art. 23 - A plenária de abertura terá como objetivo a leitura do Regimento Interno 

e dar início aos trabalhos da 6ª Conferência Municipal de Saúde de 

Ribeirãozinho/MT. 

 

Art. 24 - As plenárias temáticas terão objetivos de promoverem discussões, 

avaliações e proposições da política de saúde do município de 

Ribeirãozinho/MT. Para melhor condução dos trabalhos serão elaborados 

roteiros que orientarão as apresentações e debatedores de acordo com cada 

eixo temático e constará anexo IV deste Regimento Interno. 

 

Parágrafo Único: A apresentação do tema central e eixos temáticos III e IV será 

de 30 minutos, os demais eixos terão tempo de 20 (vinte) minutos por expositor 

e de 3 (três) minutos para resposta aos questionamentos no momento do debate, 

ambos os casos a prorrogação será deliberado pela plenária.  

 

Art. 25 - Os manifestos dos participantes, poderão ser oral ou escrita, com 

intervenção de 3 (três) minutos, sendo a prorrogação permitida mediante 

deliberação da plenária. 



 

 

 

Art. 26 - As Plenárias Temáticas de grupos terão objetivo de avaliarem e 

formularem ações e serviços de saúde que compõem a política de saúde do 

município de Ribeirãozinho/MT, os grupos trabalharão por eixos temáticos e 

poderão   participar delegados, convidados, observadores e comissão 

organizadora. Cada grupo deverá ter um coordenador que será o facilitador e um 

relator. 

 

Art. 27 - As propostas que obtiverem 70% (setenta por cento) dos votos em cada 

plenária temática de grupo, serão remetidas para aprovação na plenária final. 

 

Art. 28 - O textos das moções deverão ser redigidas e identificadas por tipo e 

pelo responsável, conter no mínimo de 10 (dez) assinaturas, (modelo anexo II) 

e ser entregue à comissão organizadora até 30 (trinta) minutos antes do início 

da Plenária Final (conforme programação oficial). 

 

Art. 29 - A Plenária Final terá como objetivo aprovar as propostas que   expresse 

o resultado dos debates da 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT e que contenha as 

diretrizes municipais para formulação da política de saúde de Ribeirãozinho para 

os próximos 04 (quatro) anos. 

 

Art. 30- A Plenária Final será realizada logo após a consolidação das propostas 

aprovadas com 70% (setenta por cento) nas Plenárias Temáticas de Grupo, 

devendo cada delegado ter conhecimento desse documento. 

 

Art. 31 - Os coordenadores da Plenária Final terão a atribuição de conduzirem o 

processo de apreciação através dos destaques, dos debates e aprovação das 

proposta, das recomendações e das moções que comporão o Relatório Final. 

Os trabalhos serão secretariados por membros da comissão e da relatoria para 

registro das propostas aprovadas e as não validadas com os respectivos 

números de votos e redação da ata. 

 

 



 

 

 

Art. 32 - Serão participantes desta Plenária final: 

 

a) Delegados com direito a voz e voto; 

b) Convidados com direito à voz, quando for o caso de contribuir com 

esclarecimentos pertinentes; 

c) Observadores, como ouvinte. 

 

Parágrafo Único: A Comissão Organizadora designará local apropriado e 

específico para os delegados, a fim de facilitar as apreciações, destaques, 

debates e aprovações. Assim como, local identificado aos demais participantes 

da Plenária Final. 

 

Art. 33 - A leitura das propostas pela mesa condutora será por eixos temáticos, 

assegurando aos delegados o direito de solicitações por escrito ou oral de 

destaque de qualquer item do relatório consolidado das plenárias temáticas dos 

grupos. A relatoria procederá à identificação e registro do delegado solicitante 

do destaque, bem como do número da proposta para posterior apresentação de 

defesa do ponto de vista.  

 

Parágrafo Único – A pertinência dos destaques será deliberada pela plenária, 

que decidirá sobre o mesmo. 

 

Art. 34- A aprovação das propostas será por maioria simples dos delegados 

presentes, as propostas não destacadas serão consideradas aprovadas. 

 

Art. 35 - Serão chamadas uma a uma, as apresentações em destaque, onde a 

mesa condutora concederá aos propositores do destaque o tempo de 2 (dois) 

minutos para defesa e igual tempo ao delegado que se apresente para defender 

posição contrária à do propositor. Não será permitida, em qualquer hipótese 

réplica. Logo após as defesas será colocado em votação (não sendo permitido 

retomar debate sobre essa proposta). Concluídos apreciação e votação de todos 



 

 

os destaques, encerrará a deliberação das propostas, que transformará no 

relatório das propostas deliberadas da 6ª CMS de Ribeirãozinho/MT. 

 

Art. 36 - A apreciação e aprovação das moções serão apresentadas uma a uma 

conforme agrupamento por tipologia, onde cada propositor terá 3 (três) minutos 

para proceder a leitura do texto e defesa da mesma. Será concedido igual tempo 

a outro delegado com ponto de vista contrário ao do expositor da moção em 

pauta, não sendo permitido réplica. 

 

Art. 37 - Somente serão colocadas em apreciação e votação as moções 

encaminhadas à mesa condutora.  

 

Parágrafo Único - A aprovação das moções será por maioria simples dos 

delegados presentes. 

 

Art. 38 - Concluída a votação das moções, será iniciado o processo eleitoral para 

escolha dos delegados para etapa estadual.  

 

 

SEÇÃO 

DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS PARA ETAPA ESTADUAL 

 

Art. 39 - A eleição tem como objetivo escolher os representantes titulares e 

suplentes dos segmentos de usuários (50%), de trabalhadores de saúde (25%), 

e de gestores e prestadores (25%), para representar o município de 

Ribeirãozinho na 10ª  Conferência Estadual de Saúde  de Mato Grosso em 

Cuiabá/MT no período de 25 a 27 de maio de 2023 .Os suplentes  substituirão 

os titulares em caso de impossibilidade de participação dos mesmos na Etapa 

Estadual, devendo essa substituição seguir normas da Comissão Organizadora 

da 10ª Conferência Estadual de Saúde. 

 



 

 

§ 1º – Os delegados eleitos para Etapa Estadual deverão preencher formulário 

contendo dados pessoal e institucional, que será enviado à Comissão 

Organizadora da Etapa Estadual. 

 

§ 2º - A eleição terá normas próprias e uma comissão específica para 

coordenação do processo eletivo, devendo estas normas constar como anexo 

deste Regimento Interno. 

 

SEÇÃO 

 

DA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

 

Art. 40 – O Relatório das Plenárias Temáticas, constará as propostas originadas 

das discussões e avaliações referentes a análise da situação atual da saúde e 

do grau de cumprimento das deliberações da 6ª Conferência Municipal de Saúde 

de Ribeirãozinho/MT, bem como dos debates referentes aos eixos temáticos e 

aprovados por 70% (setenta por cento), dos membros dos grupos. 

 

Art. 41 - As propostas discutidas e aprovadas nas Plenárias Temáticas de 

Grupos serão consolidadas pela relatoria por eixo temático, que servirá de 

instrumento da Plenária Final. A fim de facilitar os trabalhos de apreciação e 

votação da Plenária Final, serão identificadas propostas semelhantes, 

complementares e as contraditórias que ferem os princípios do SUS, bem como 

adequação daquelas com redação equivocada. 

 

Art. 42 - Relatório Final será constituído das propostas apreciadas, debatidas e 

aprovadas na Plenária final e será entregue ao Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde e à Secretária Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT para 

os devidos trâmites de execução (inserção nos Planos de Saúde e outros 

instrumentos) e proceder demais encaminhamentos pertinentes. 

 

 

 



 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 43 – Os casos omissos e dúvidas, quanto à aplicação deste Regimento serão 

resolvidos e esclarecidos pela Comissão Organizadora da 6ª Conferência 

Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT. 

 

Art. 44 - A Secretaria Municipal de Saúde se responsabilizará pelo apoio técnico, 

administrativo e financeiro, juntamente com os demais órgãos envolvidos, para 

o bom funcionamento das atividades propostas pela Comissão Organizadora da 

6ª Conferência Municipal de Saúde de Ribeirãozinho – MT. 

 

Art. 45 - Serão conferidos certificados aos delegados, organizadores, convidados 

e observadores, especificando a condição do segmento na 6ª Conferência 

Municipal de Saúde de Ribeirãozinho - MT, desde que tenha no mínimo 75% de 

participação.  

 

Art. 46 – Este Regimento Interno será deliberado pelo Conselho Municipal de 

Saúde de Ribeirãozinho – MT. 

 

Ribeirãozinho, 06 de Março de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

INSTRUMENTO PARA SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS 

PROPOSTAS DOS GRUPOS 

 

6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃOZINHO/MT. 

DATA:  14/03/2023 

TEMA CENTRAL: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a vida e a Democracia - 

Amanhã Vai Ser Outro Dia.” 

EIXO TEMÁTICO I: O Brasil que temos. O Brasil que queremos; 

Nº. Eixo 

Temático 

Proposta Condição da 

proposta 

Competências 

M A I E Mun. Est. Fed. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Legenda:  

Condição da proposta: M = Manutenção na íntegra; A = Alterações parciais; I= Inclusão 

de nova proposta; E = Exclusão ou supressão por inconsistência ou já contemplada. 

Competências: Mun. = município; Est. = Estado; Fed. = Federal 



 

 

 

INSTRUMENTO PARA SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS 

PROPOSTAS DOS GRUPOS 

 

6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃOZINHO/MT. 

DATA: 1403/2023 

TEMA CENTRAL: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a vida e a Democracia - 

Amanhã Vai Ser Outro Dia.” 

     EIXO TEMÁTICO II: O papel do controle social e dos movimentos sociais para 

salvar vidas; 

Nº. Eixo 

Temático 

Proposta              Condição 

da proposta 

Competências 

M A I E Mun. Est. Fed. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Legenda:  

Condição da proposta: M = Manutenção na íntegra; A = Alterações parciais; I= Inclusão 

de nova proposta; E = Exclusão ou supressão por inconsistência ou já contemplada. 

Competências: Mun. = município; Est. = Estado; Fed. = Federal 

 



 

 

 

INSTRUMENTO PARA SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS 

PROPOSTAS DOS GRUPOS 

6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃOZINHO/MT. 

DATA: 14/03/2023 

TEMA CENTRAL: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a vida e a Democracia - 

Amanhã Vai Ser Outro Dia.” 

EIXO TEMÁTICO III: Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; 

Nº. Eixo 

Temático 

Proposta              Condição 

da proposta 

Competências 

M A I E Mun. Est. Fed. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Legenda:  

Condição da proposta: M = Manutenção na íntegra; A = Alterações parciais; I= Inclusão 

de nova proposta; E = Exclusão ou supressão por inconsistência ou já contemplada. 

Competências: Mun. = município; Est. = Estado; Fed. = Federal 

 

 



 

 

INSTRUMENTO PARA SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS 

PROPOSTAS DOS GRUPOS 

 

6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃOZINHO/MT. 

DATA: 14/03/2023 

TEMA CENTRAL: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a vida e a Democracia - 

Amanhã Vai Ser Outro Dia.” 

     EIXO TEMÁTICO IV: Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. 

Nº. Eixo 

Temático 

Proposta              Condição 

da proposta 

Competências 

M A I E Mun. Est. Fed. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Legenda:  

Condição da proposta: M = Manutenção na íntegra; A = Alterações parciais; I= Inclusão 

de nova proposta; E = Exclusão ou supressão por inconsistência ou já contemplada. 

Competências: Mun. = município; Est. = Estado; Fed. = Federal 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE MOÇÃO 

 6ª CONERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃOZINHO/MT.   

 DATA:14/03/2023          MOÇÃO de Nº. --------- 

MOÇÃO de: 

Texto da moção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Delegado Responsável: 

(por extenso-legível)                         CPF: 

Assinatura do delegado responsável: 



 

 

ASSINATURAS DOS DELEGADOS PARA MOÇÃO DE: 

DATA:  14/03/2023 

Nº. NOME DO DELEGADO (por extenso e 

legível).                                                      

        CPF Assinatura/Rubrica 

    

    

    

    

    

    

    

  VALIDAÇÃO OU NÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

DO QUANTITATIVO DE PÚBLICO 

 

  A Comissão Organizadora estabeleceu critérios qualitativos e 

quantitativos para inscrições de representações para a categoria de convidados 

e observadores, de acordo com a estrutura física, sendo que a mesma comporta 

um total de 80 pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

MODELO 

DOS SUBSÍDIOS PARA OS DEBATES EM GRUPO 

 

Este roteiro é um subsídio para facilitar as apresentações e debates de acordo 

com cada eixo temático. 

Propostas das PLENÁRIAS DE GRUPOS: 

 

TEMA CENTRAL: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a vida e a Democracia 

- Amanhã Vai Ser Outro Dia.” 

 

EIXO TEMÁTICO: _________________________________________ 

 

1- GRUPO – Nº. ______ 

 

 

Nº  

SUB-EIXO 

 

 

 

PROPOSTA  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.  

 

3. 

 

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10  

11  



 

 

 

ANEXO V 

 

NORMA ELEITORAL DA   6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

RIBEIRÃOZINHO/MT PARA DELEGADOS PARA ETAPA ESTADUAL 

 

REGIMENTO DA NORMA ELEITORAL 

 

CAPÍTULO I 

 

DA NORMA ELEITORAL 

 

Art. 1º - A 6ª Conferência Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT a ser 

realizado no dia 14 de março de 2023 no CRAS/PAIF em Ribeirãozinho/MT, 

contará com uma Comissão Eleitoral constituída especificamente para conduzir 

o processo eleitoral onde serão eleitos os delegados que representarão o 

município de Ribeirãozinho na 10ª Conferência Estadual de Saúde de  Mato 

Grosso, a ser realizada nos dias 25 a 27 de maio de 2023. 

 

Art. 2º - A Comissão Eleitoral terá a seguinte estrutura e será composta por: 

1.- Presidente: ---------------------------, segmento/Trabalhador (a) Saúde 

2.- Secretária: ----------------------------, segmento/Trabalhador (a) Saúde 

3.- Membro: ------------------------------, segmento/Usuário  

4.- Membro: ------------------------------, segmento/Usuário 

                

Art. 3º - Serão candidatos a delegados na 10ª Conferência Estadual de 

Saúde/MT, todos os delegados inscritos na referida Conferência e presente no 

momento do processo eleitoral. Os delegados com vontade de concorrer à vaga 

como representante da 6ª Conferência Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT 

para etapa estadual, devem se manifestar verbalmente sua intenção e estarem 

aptos a votar e serem votados. 

 

 



 

 

 

Parágrafo Único: Os candidatos a delegados à 10ª Conferência Estadual de 

Saúde de Mato Grosso, se cadastrarão junto à Comissão Organizadora da 6ª 

Conferência Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT, no dia 14 de março de 

2023 das 07h00min às 16h30min. 

 

Art. 4º - Os candidatos serão organizados por segmento de representação. É 

vedada aos membros da Comissão Eleitoral candidatar-se a vaga de delegados. 

 

Art. 5º - Os candidatos concorrentes a vagas de delgados pelo município de 

Ribeirãozinho para etapa estadual, terão tempo de 03 (três) minutos antes do 

processo de votação, para exposição do interesse à vaga e a defesa da 

importância de compor a delegação municipal para a etapa estadual, devendo 

apresentar-se de forma objetiva e compromissada o interesse que move sua 

candidatura. Inclusive prontificar a responder aos questionamentos (que por 

ventura surgirem) nesse momento de debate e compromisso. A proposição 

deverá considerar sempre o compromisso da participação efetiva nos debates 

da avaliação e proposição das diretrizes da política de saúde do Estado de Mato 

Grosso, que favoreça as ações municipais.  

 

Art. 6º - O processo de escolha dos Delegados Titulares, com seus respectivos 

suplentes será por eleição direta e aberta no dia 14/03/2023 das 16h30min às 

17h00min, cabendo o direito ao voto somente aos delegados aptos a votar e 

serem votados. 

 

§1º - Cada Delegado somente votará em um candidato a delegado para a 10ª 

Conferência Estadual de Saúde de Mão Grosso, quando for do seu segmento de 

representação, ou seja, delegado representante de usuário votará em um 

candidato do segmento usuário, do trabalhador de saúde votará nos candidato 

deste segmento e o representante do governo, só votará em candidato deste 

segmento. 

 

 



 

 

 

§ 2º - Serão considerados eleitos como titulares, os candidatos de cada 

segmento que obtiver maior número de votos válidos e os suplentes serão 

aqueles que obtiverem número menor de votos em relação aos titulares, 

respectivamente. Em caso de empate, será declarado eleito o de maior idade, 

maior tempo na militância na área e persistindo o empate a decisão será da 

plenária da 6ª Conferência Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT. 

 

Art. 7º - O número de delegados do Município à 10ª Conferência Estadual de 

Saúde de Mato Grosso será de 04 (quatro) delegados, de acordo com o critério 

estabelecido pela Comissão Organizadora da Etapa Estadual, respeitando-se a 

paridade de 50% do segmento usuários, 25% do segmento de trabalhadores e 

25% dividido entre os segmentos de governo e de prestador. 

 

§ 1º - Poderá ser escolhidos observadores e convidados da 6ª Conferência 

Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT, para participar da 10ª Conferência 

Estadual de Saúde de Mato Grosso, de acordo com os critérios definidos pela 

Comissão Organizadora da Etapa Estadual. 

 

Art. 8º - Os delegados eleitos, tanto titulares quanto suplentes e observadores 

deverão preencher Ficha de Cadastro de participação para a 10ª Conferência 

Estadual de Saúde de Mato Grosso, junto à Comissão Organizadora da etapa 

estadual, até o dia 21/03/2023 (cinco dias úteis após resultado das eleições), 

devendo confirmar a sua participação junto à Comissão Organizadora Estadual. 

 

Art. 9º - Os candidatos poderão impetrar recurso junto à Comissão eleitoral 

referente ao processo eleitoral, até as 16h40min do dia 14/03/2023 (dia da 

eleição). A Comissão eleitoral terá 05 (cinco) minutos para deferimento ou não 

dos recursos impetrados e casos mais complexos poderá remeter para o pleno 

do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃOZINHO/MT ou à 

Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal de Saúde de 

Ribeirãozinho/MT. 

 



 

 

Art. 10º - A Comissão eleitoral proclamará os eleitos e logo após efetuará a 

confirmação da contagem dos votos, registro da Ata Eleitoral e entrega das 

fichas de inscrição de participação para a etapa estadual à coordenação do 

evento, em seguida se destituirá. 

 

Parágrafo Único: Caberá a Comissão lavrar a ata do processo eleitoral.  

 

Art. 11º - Os casos omissos nesta norma eleitoral serão deliberados pela 

Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal de Saúde de 

Ribeirãozinho/MT. 

 

Art. 12º - Esta Norma eleitoral entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

Publicizada, 

CUMPRA-SE.   

 

   Ribeirãozinho, 06 de março de 2023. 

 

 

 

___________________________________ 

Rafaela Ferreira Ribeiro 

Secretária Municipal de Saúde de Ribeirãozinho/MT 

 


