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Regimento Interno da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Araquari
1ªCMRSMu
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Araquari, em sua Reunião Ordinária, realizada no dia ___ de
abril de 2017, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº8.080, de 19 de
setembro de 1990, pela Lei nº8.142, de 28 de dezembro de 1990 e em consonância com a Resolução nº 537,
de 19 de setembro de 2016 e com a Resolução nº 538, de 10 de novembro de 2016, ambas publicadas pelo
Conselho Nacional de Saúde com o objetivo de estabelecer as regras para a 2ª Conferência Nacional de
Saúde das Mulheres – 2ªCNSMu,resolve:
Aprovar o Regimento da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Araquari - 1ªCMSMu, e
estabelecer as diretrizes para a realização das etapas preparatórias a ela.
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º Este Regimento define as regras de funcionamento da 1ª Conferência Municipal de Saúde das
Mulheres de Araquari - 1ªCMSMu, convocada por Portaria a ser publicada posterior à aprovação desse
Regimento.
Parágrafo Único - A 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Araquari - 1ªCMSMu
corresponde à etapa municipal da 1ªCESMu/SC e da 2ª CNSMu e será realizada no dia 11 de maio de 2017,
das 08h às 17h, no auditório da Polícia Militar de Araquari, sito à Rua Coronel Almeida, Centro, Araquari,
sendo essa conferência de caráter municipal.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º A 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Araquari - 1ªCMSMu, bem como as
etapas que a precede e aquela posterior a ela, tem por objetivos:
I - Propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres;
II - Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), para garantir
a saúde como direito humano, a sua universalidade, integralidade e equidade no SUS, com base em políticas
que reduzam as desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, geracional, territoriais,
de classe, entre outras, conforme está previsto na Constituição Federal de 1988, e nas Leis n.º 8.080, de 19
de setembro de 1990 e n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
III - Discutir a responsabilidade dos entes federados sobre o financiamento e a gestão das políticas públicas
com impacto na saúde das mulheres;
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IV - Desenvolver estratégias de enfrentamento ao machismo, ao sexismo e à misoginia, por meio de políticas
públicas;
V - Aprofundar o debate sobre o impacto na saúde das mulheres da divisão sexual do trabalho, das
condições, do salário e da jornada;
VI - Mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca do direito das mulheres à saúde e em
defesa do SUS, para o enfrentamento da violência institucional;
VII - Fortalecer as políticas afirmativas para as mulheres que garantam seus direitos civis, políticos,
econômicos e sociais;
VIII - Aprofundar o debate sobre as reformas necessárias à democratização do Estado, em especial as que
incidem sobre a saúde das mulheres;
IX - Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla representação da sociedade;
X - Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de saúde e participar da
construção das diretrizes, de forma ascendente, nos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde.
CAPÍTULO III
DO TEMA CENTRAL E DOS EIXOS DE DISCUSSÃO
Art. 3º O tema central da Conferência, que orientará as discussões nas distintas etapas da sua
realização, será: "Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade", a ser desenvolvido em
um eixo principal e em eixos temáticos.
§1º O eixo principal da 1ªCMSMu será “Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Mulheres”.
§2º Os eixos temáticos serão:
I - o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na
saúde das mulheres;
II - o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres;
III - vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres, e
IV - políticas públicas para as mulheres e a participação social.
§3º A 1ª CMSMu enviará no máximo 10 (dez) propostas por eixo temático à 1ª CESMu/SC.
§4º O eixo principal e os eixos temáticos poderão sofrer ajustes, respeitando o debate acumulado pelo
Conselho Nacional de Saúde.
§5º A 1ªCMSMu seguirá o Documento Orientador da 2ªCNSMu,
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2017/doc/2CNSmu_DocOrientador.pdf

disponível

em:
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CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 4º A Comissão Organizadora da 1ªCMSMu, composta por conselheiros indicados pelo conselho
municipal de Saúde e nomeada pelo chefe do poder Executivo do Município Sede através da Portaria nº
______, terá a seguinte estrutura:
I – Coordenador Geral, que caberá ao secretário do Conselho Municipal de Saúde;
II – Secretária, escolhida entre os membros da comissão;
III – Relatora, escolhida entre os membros da comissão;
IV – Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
§1º A Comissão Organizadora poderá indicar pessoas e representantes de entidades com contribuição
significativa na área, para integrarem a estrutura de coordenação como apoiadores.

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 5º A Comissão Organizadora da 1ªCMSMu tem as seguintes atribuições:
I- Encaminhar a realização da 1ªCMSMu, atendendo às deliberações do Conselho Municipal, Estadual e
Nacional de Saúde;
II - Propor à plenária do CMS:
a) O temário e os eixos temáticos para a 1ªCMSMu;
b) A metodologia da Conferência e do relatório final;
c) O(s) nome(s) do(s) do palestrante do painel central;
III- Acompanhar a disponibilidade e organização da infraestrutura, inclusive, do orçamento;
IV- Apresentar a plenária a prestação de contas da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de
Araquari - 1ªCMSMu;
V- Encaminhar o Relatório Final à Comissão Organizadora da Conferencia Estadual;
VI- Realizar o julgamento dos recursos relativos aos credenciamentos de delegados;
VII- Discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes acerca da Conferência e não previstas
nos itens anteriores, submetendo-as ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde.
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Art. 6º À Coordenação Geral cabe:
I- Convocar as reuniões da Comissão Organizadora;
II- Coordenar as reuniões e as atividades da Comissão Organizadora;
III- Coordenar e consolidar o Regimento da Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Araquari,
submetido à consulta pública, pelo prazo 10 dias, e à aprovação final na Plenária da 1ªCMSMu.
IV- Supervisionar todo o processo de organização da 1ªCMSMu;
V- Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da Conferência Estadual de Saúde das Mulheres;
VI- Promover a divulgação do Regimento Interno da 1ªCMSMu;
VII- Orientar e promover a divulgação adequada da Conferência;
VIII- Mobilizar e estimular a participação paritária dos trabalhadores de saúde em relação à soma dos
delegados gestores e prestadores de serviços de saúde.
Art. 7º À Relatoria cabe:
I- Coordenar a Relatoria da etapa Regional;
II- Acompanhar a elaboração do Regulamento da Conferência Regional de Saúde das Mulheres da 23ª
GERSA e suas alterações.
III- Coordenar o processo de trabalho dos relatores das Plenárias;
V- Consolidar os Relatórios da Etapa Regional e prepará-los para distribuição aos delegados Conferência
Estadual de Saúde das Mulheres;
VI- Coordenar a elaboração dos consolidados dos grupos de trabalho;
VII- Coordenar a elaboração e a organização das moções, aprovadas na Plenária Final, para o Relatório Final
da Conferência;
VIII- Elaborar o Relatório Final da Conferência a ser apresentado ao Conselho Regional de Saúde e, se
couber, a Conselho Estadual.
IX - Encaminhar as 10 (dez) propostas priorizadas na 1ªCMSMu.
Art. 8º À Secretária (o) Geral cabe:
I- Orientar participantes, quanto ao processo de inscrição de seus delegados à Etapa Municipal;
II- Organizar e manter arquivo dos documentos recebidos relativos à inscrição de delegados;
III- Supervisionar o processo de credenciamento dos delegados inscritos na Conferência;
IV- Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora;
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V- Organizar e manter arquivo dos documentos recebidos e cópias dos documentos encaminhados em
função da realização da Conferência;
VI- Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Saúde
das Mulheres para providências;
VII- Solucionar os problemas que surgirem no ato do credenciamento, sempre tomando por base os
documentos assinados pelos coordenadores das etapas municipais;
VIII- Distribuir Delegados e Convidados nos Grupos de Trabalho;
IX- Emitir certificados aos participantes, palestrantes e membros das comissões da Conferência Municipal de
Saúde das Mulheres.
CAPÍTULO IV
DOS PARTICIPANTES
Art. 9º Poderão participar da 1ªCMSMu, todas as pessoas, representantes ou não dos movimentos
populares e sociais organizados, entidades e instituições públicas e privadas, com existência comprovada,
interessadas no aperfeiçoamento da efetivação do controle social do SUS no Município de Araquari.
Paragrafo Único: A indicação dos participantes que representam as organizações sociais, e as entidades e
instituições públicas e privadas, deverão ocorrer através de oficios.
Art. 10º Todos os participantes inscritos na 1ªCMSMu estarão aptos a participação plena no
processo, estando na condição de Delegados, com direito à voz e voto.
Parágrafo 1º - Os conselheiros municipais de saúde, titulares e suplentes são delegados natos.
Parágrafo 2º - Poderão ser inscritos como delegados 2 (dois) representantes por entidades,
instituições públicas ou privadas, movimentos populares e sociais organizados, com sede no município de
Araquari.
SEÇÃO I
Da Eleição dos Delegados para a Conferência Estadual de Saúde das Mulheres
Art. 11º - Poderão candidatar-se a Delegados da Conferência Estadual de Saúde das Mulheres de
Santa Catarina, somente os delegados credenciados na 1ªCRSMu/GERSA e que tiverem 100% (cem por
cento) de frequência.
Art. 12º - Em obediência às orientações da Comissão Organizadora da Conferência Estadual de
Saúde das Mulheres de Santa Catarina, poderão ser eleitos na 1ª CMSMu 04 delegados.
Parágrafo 1º – A composição dos delegados deverá compreender, no mínimo, 80% de mulheres na
delegação e 50% representantes do segmento usuários (preferencialmente mulheres, resolução ), 25% do
segmento Trabalhadores da Área de Saúde e 25% do segmento Conveniadas/Governo, conforme resolução
nº 537/16, do CNS;
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§ 2º – Deverão ser eleitos os suplentes no total de 30% do total das vagas de cada segmento;
§ 3º – Os candidatos a delegados à Conferência Estadual de Saúde das Mulheres de Santa Catarina
só poderão inscrever-se no mesmo segmento em que foram credenciados na 1ªCMSMu.
CAPÍTULO VII
DO FUNCIONAMENTO DA CONFERÊNCIA
SEÇÃO I
DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 13º - O Grupo de Trabalho de cada eixo, terá um coordenador e um relator/facilitador designados
pela comissão organizadora, com as funções de coordenar a reunião, controlar o tempo e estimular a
participação de todos os membros do Grupo de Trabalho, e garantir todos os registros relativos à discussão e
conclusões dos trabalhos, respectivamente.
§ 1º - Do Relatório do Grupo de Trabalho farão parte as propostas aprovadas pela maioria simples dos
participantes, o qual será encaminhado à Relatora Geral.
§ 2º - O Relatório de cada Grupo de Trabalho deverá ser entregue a comissão organizadora para
apresentação à Plenária da 1ªCMSMu.
SEÇÃO II
DA DEFINIÇÃO DOS DELEGADOS DA 1ªCRSMu/GERSA
Art. 14º - Encerradas as inscrições, será definida a lista dos Delegados de cada Segmento.
Art. 15º - A listagem dos delegados por Segmento será entregue ao Coordenador Geral da 1ªCMSMu.
Parágrafo Único - O material necessário para a realização das eleições para Delegados da 1ª
Conferência Municipal de Saúde das Mulheres será entregue pela Comissão Organizadora do evento antes
do início da eleição.
SEÇÃO III
DA PLENÁRIA FINAL
Art. 16º - A Plenária Final da 1ªCMSMu terá como objetivo debater, aprovar ou rejeitar o Relatório
dos grupos, as moções apresentadas e referendar a escolha dos Delegados para a Conferência Estadual de
Saúde das Mulheres.
Art. 17º - Os trabalhos serão coordenados por uma mesa constituída por membros da Comissão
Organizadora e dirigida pelo seu Coordenador Geral, ou alguém por ele indicado.
Art. 18º - Da agenda Plenária Final constarão os seguintes itens:
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a) Apreciação das Propostas dos Grupos de Trabalho e definição de até 10 propostas por eixo que serão
encaminhadas à conferência estadual;
b) Apreciação das Moções e,

c) Eleição dos delegados para a Conferência Estadual de Saúde das Mulheres de Santa Catarina.
Parágrafo Único – A apresentação do Relatório Final da Conferência deverá ser consolidado pelos
Eixos Temáticos.
Art. 19º - A apreciação da Proposta de Relatório Final será encaminhada da forma que se segue:
a) Proceder-se-á a apresentação da Proposta de Relatório Final, preparada pela Secretaria, a partir dos
relatórios dos Grupos de Trabalhos;
b) assegurar-se-á aos delegados o direito de solicitar o exame em destaque de qualquer item da Proposta de
Relatório Final;
c) A Relatora Geral procederá à leitura do relatório preliminar, de modo a que os pontos de divergência
possam ser identificados como DESTAQUE, para serem submetidos à posterior discussão e votação;
d) As solicitações de DESTAQUES serão submetidas à deliberação da Plenária, que decidirá inicialmente
sobre sua permanência.
e) Identificado o conjunto dos itens de DESTAQUES, proceder-se-à a votação do Relatório ressalvados esses
itens. Os itens não destacados serão automaticamente considerados aprovados.
f) Após a leitura e apreciação do Relatório, os pontos anotados como DESTAQUE, serão submetidos a
aprovação da Plenária Final e em seguida serão chamados por ordem, os DESTAQUES para serem
apreciados.
g) Os propositores de DESTAQUE terão 02 (dois) minutos improrrogáveis, para a defesa do seu ponto de
vista. O presidente da Mesa concederá a palavra a seguir, por tempo igual, ao participante que apresente
posição contrária à do propositor do DESTAQUE. A mesa concederá 01 (um) minuto para a réplica e 01 (um)
minuto para a tréplica.
h) Quando a matéria estiver em regime de votação, não serão mais acolhidas questões de ordem,
esclarecimento e de encaminhamento.
i) A votação será feita através do crachá. Somente serão contados os votos em casos que não se verifique
evidente diferença entre opositores.
j) A aprovação das propostas será por maioria simples dos Delegados presentes.
Art. 20º - As moções deverão ser encaminhadas em uma lauda exclusivamente por Delegados e
apresentadas à Secretaria da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres até as 16:00 horas do dia 11
de maio de 2017.
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§ 1º - Cada moção deverá conter pelo menos 20 assinaturas de delegados da1ª Conferência Regional
de Saúde das Mulheres.
§ 2º - A Secretaria organizará as moções recebidas, classificando-as e agrupando-as por áreas
temáticas, dando ciência aos propositores para que organizem a apresentação na Plenária, facilitando o
andamento dos trabalhos.
§ 3º - Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final, o Presidente da Mesa fará leitura das
moções por área temática, garantindo o tempo de 02 (dois) minutos, no máximo, para defesa da moção.
§ 4º - Serão concedidos 02 (dois) minutos, no máximo, para defesa de ponto de vista contrário ao
expresso na moção.
§ 5º - A seguir, a moção será colocada em votação. Não será aceita, em hipótese alguma, réplica.
Art. 21º - Concluída a apreciação das moções, iniciar-se-á a eleição dos delegados para Conferência
Estadual de Saúde das Mulheres de Santa Catarina, que se procederá da seguinte maneira:
a) os delegados serão separados por Município de representação;
b) cada Município elege seus delegados por segmento por aclamação e
c) de posse da relação de todos os delegados eleitos pelos Municípios, a mesa apresenta os nomes para
homologação da Plenária.
Art. 22º – O quorum para aprovação das matérias pela Plenária será o de maioria simples dos
delegados presentes.
Art. 23º - Assegura-se aos participantes da Plenária Final o questionamento à Mesa "PELA ORDEM",
sempre que a critério de qualquer um desses membros não esteja sendo cumprido o Regimento da
Conferência.
Art. 24º - Durante os períodos de votação será vedado qualquer tipo de intervenção.
Art. 25º - Os casos omissos deste Regimento Interno serão resolvidos pela Comissão Organizadora,
cabendo da decisão recurso ao plenário da Conferência.
CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 26º - As despesas com a realização da 1ªCMSMu serão custeadas pela Secretaria Municipal de
Saúde;
Art. 27º Os delegados Eleitos para a etapa Estadual da 1ºCESMu/SC, terão as despesas custeadas
de acordo com as orientações do Conselho Estadual de Saúde.
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CAPÍTULO IX
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
Art. 28º - São instâncias de decisão na 1ªCMSMu:
I - Os grupos de trabalho; e
II - Plenária.
§1º Os grupos de trabalho serão compostos por delegadas e delegados nos termos da Resolução
CNS nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde com participação de convidadas e de convidados, com
direito à voz.
§2ºOs grupos de trabalho serão realizados, simultaneamente, para discutir e votar as propostas e
moções.
§3ºA Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas provenientes do relatório
consolidado dos grupos de trabalho, bem como as moções.
Art. 30º - O Relatório Final da Conferência conterá as propostas aprovadas nos Grupos de Trabalho e
as propostas e Moções aprovadas na Plenária Final da Etapa Municipal, devendo conter diretrizes nacionais
para o fortalecimento dos programas e ações de Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Mulheres.
Parágrafo Único - O Relatório Final da 1ªCMSMu será encaminhado pelo Conselho Municipal de
Saúde para aprovação e homologação, em seguida encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, devendo
ser amplamente divulgado, servindo de base para a etapa de monitoramento.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 31º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da
1ªCMSMu.
Art. 32º - Serão conferidos certificados aos membros participantes da Conferência Municipal,
especificando-se a condição da participação.

