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REGIMENTO INTERNO 

 

Aprovado na Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia 20 de 

maio de 2015.  

REFERENDADO no dia 24 de junho de 2015 

 

ARTIGO 1º - A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - SP será pautada por 

este Regimento Interno, proposto por sua Comissão Executiva Organizadora, aprovado 

inicialmente pelo pleno do conselho Municipal de Saúde e referendada pela Plenária de 

Abertura.  

  

§ 1º – Da proposta de Regimento Interno aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de 

Saúde será dada ciência a todos (as) participantes das Pré – Conferências Distritais de 

Saúde, através da distribuição de cópias impressas, bem como disponibilizada em todos 

os meios de comunicação digitais da Conferência.  

 

§ 2º – Esta proposta de Regimento Interno será submetida à apreciação da Plenária de 

Abertura da Conferência, e poderão ser apresentados destaques de alteração – aditivos 

modificativos ou supressivos ao texto original, desde que subscritos por no mínimo 10% 

(dez por cento) do (as) Delegados (as) habilitados (as) a participar da Conferência.  

 

§ 3º - As propostas de alterações serão aprovadas desde que obtenham maioria simples 

50% + 1 (cinquenta por cento mais um) do (as) Delegado (as) presentes à Plenária de 

Abertura.  

 

§ 4º - A versão definitiva deste Regimento Interno aprovada na Plenária de Abertura estará 

disponível para consulta a qualquer momento durante a 10ª Conferência Municipal de 

Saúde, inclusive nas salas dos grupos e durante a Plenária Final.  
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ARTIGO 2º - A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas-SP terá como tema  

 

central: “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: Direito do povo 

brasileiro”.  

 

§ 1º - Conforme o Regimento da 15ª Conferência Nacional de Saúde, a 10ª Conferência 

Municipal de Saúde de Campinas será considerada Etapa Municipal do processo nacional.  

 

§ 2º - Os eixos e sub eixos temáticos para discussão, serão os seguintes:  

 

EIXO 1 – Saúde como direito do povo brasileiro, o SUS como instrumento de 

garantia de direito.  

 

SUB EIXO 1 – Gestão Nacional do SUS (Financiamento, Terceirizações, Acesso 

Universal). 

SUB EIXO 2 – Gestão do SUS Campinas 

SUB EIXO 3 – Participação Social na Luta pela Garantia de Direitos 

 

EIXO 2 – Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas. 

  

SUB EIXO 1 – Organização da Rede Assistencial para a Integralidade  

SUB EIXO 2 – Saúde e Meio Ambiente 

SUB EIXO 3 – Construção de Equidade no SUS 

 

ARTIGO 3º - Poderão participar da 10ª Conferência Municipal de Saúde com direito a voz 

e voto 540 Delegados, com distribuição paritária, assim distribuída:  

a) 50% de Representantes dos usuários (as);  

b) 25% de Representantes dos Trabalhadores (as) em Saúde do SUS;  

c) 25% de Representantes de gestores (as) e prestadores (as) de serviços de saúde.  
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§ 1º - O total de Delegados (as) usuários (as), será de 270, assim distribuídos:  

a) 44 - Vagas para Delegados (as) Usuários membros do Conselho Municipal de Saúde, 

tanto titulares quanto suplentes.  

 

b) 91 - Vagas para Delegados (as) Usuários (as) Conselheiros (as) de Conselhos Locais 

de Saúde constituídos, sendo 01 (uma) vaga por Conselho Local de Saúde, eleitos (as) em 

reuniões destes Conselhos ou, caso não estejam formalizados, em reuniões abertas de 

usuários do respectivo serviço, ou da respectiva unidade de saúde. 

 

c) 135 - Vagas para Delegados usuários (as) a serem eleitos (as) entre seus pares nas Pré 

Conferências Distritais.  

 

§ 2º - 91- Vagas de Delegados (as) Conselheiros (as) de Conselhos Locais de Saúde 

constituídos serão assim distribuídas:  

 

DISTRITO NORTE: 16 Unidades de Saúde  

Conselhos Locais: CS Jd. Rosália, CS Santa Mônica, CS Santa Bárbara, CS Cássio 

Raposo do Amaral, CS Jd. Aurélia, CS São Marcos, CS Jd. Eulina, CS Boa Vista, CAPS 

Estação, CS Barão Geraldo, CS Padre Anchieta, CS San Martin, CS Village, Ambulatório 

Ceasa, Centro de Referência de Controle de Zoonoses e P. A. Anchieta.  

 

DISTRITO SUL: 24 Unidades de Saúde  

Conselhos Locais: CS Pq. Oziel/Monte Cristo, CAPS Ad Independência, CS Jd. São 

Vicente, CS Jd. Nova América, CS Orosimbo Maia, CS Jd. Fernanda, CEREST, CS São 

Domingos, CS Paranapanema, CS Campo Belo, CS São José, CS Jd. Esmeraldina, CS 

Vila Ipê, CS Carvalho de Moura, Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, CS Vila Rica, CAPS 

Antonio da Costa Santos, SAMU, P. A. São José, Policlínicas II e III, CS Santa Odila, CS  

Faria Lima e CS Figueira e VISAS.  

DISTRITO LESTE: 18 Unidades de Saúde  
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Conselhos Locais: CAPS Esperança, CS Centro, CS Sousas, CAPS II i Centro de vivência 

Infantil - CEVI, CS Jd. Boa Esperança, CS 31 de Março, CS Taquaral, CS Carlos Gomes, 

CS Joaquim Egídio, CS Conceição, CS São Quirino, CS Costa e Silva, Centro de 

Referência em Reabilitação, CAPS Reviver, CRDST/AIDS, Centro de Referência do Idoso- 

CRI, Consultório na Rua, P.A. Centro.  

 

DISTRITO SUDOESTE: 17 Unidades de Saúde  

Conselhos Locais: CS Vila União, CS Jd. Capivari, CS Vista Alegre, CS Santo Antonio, CS 

Jd. Itatinga, CS Jd. Aeroporto, CS DIC I, CS DIC III, CS União de Bairros, CS Tancredo, 

CS Jd. Santa Lúcia, CS São Cristóvão, CAPS Davi Capistrano, CAPS Novo Tempo, 

Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi - CHOV, Laboratório e CAPS Espaço Criativo.  

 

DISTRITO NOROESTE: 16 Unidades de Saúde  

Conselhos Locais: CS Parque da Floresta, CS Perseu Leite de Barros, CS Pq. Itajaí, CS 

Dr. Pedro Agápio de Aquino Netto - Balão do Laranja, CAPS Integração, CS Satélite Íris, 

CS Jd. Florence, CS Jd. Rossin, CS Jd. Ipaussurama, CS Pq. Valença, CS Integração, CS 

Campina Grande, CS Jd. Lisa, CS Santa Rosa, CAPS Antonio Orlando e P. A. Campo 

Grande.  

 

§ 3º - 135 - Vagas para Usuários (as), a serem eleitos (as) entre seus pares nas Pré – 

Conferências Distritais serão assim distribuídas:  

 

DISTRITO NORTE - 22 Vagas  

DISTRITO SUL - 32 Vagas  

DISTRITO LESTE - 28 Vagas  

DISTRITO SUDOESTE - 28 Vagas  

DISTRITO NOROESTE - 25 Vagas  

 

§ 4º - 135 - Vagas para Delegados (as) Trabalhadores (as) em Saúde do SUS serão assim 
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distribuídas:  

a) 22 - Vagas para Delegados (as) membros do Conselho Municipal de Saúde, tanto 

titulares como suplentes.  

b) 91 - Vagas para Trabalhadores (as) em Saúde, a serem eleito (as) entre seus pares, 

nos Conselhos Locais de Saúde, ou caso não estejam formalizados, em reuniões abertas 

de trabalhadores do respectivo serviço, ou da respectiva unidade de saúde, assim 

distribuídas:  

DISTRITO NORTE - 16 Vagas  

DISTRITO SUL - 24 Vagas  

DISTRTTO LESTE - 18 Vagas  

DISTRITO SUDOESTE - 17 Vagas  

DISTRITO NOROESTE - 16 Vagas.  

c) 22- Vagas para eleição de Delegados (as) Trabalhadores (as) nas Pré – Conferências 

Distritais, a serem eleito (as) entre seus pares nas Pré – Conferências Distritais, assim 

distribuídas:  

DISTRITO NORTE - 05 Vagas  

DISTRITO SUL - 02 Vagas  

DISTRITO LESTE - 04 Vagas  

DISTRITO SUDOESTE - 05 Vagas  

DISTRITO NOROESTE - 06 Vagas.  

 

§ 5º - Para serem considerados referendados nas Pré - Conferências, os Delegados (as) 

dos Usuários (as) e Trabalhadores (as) eleitos em seus respectivos Conselhos Locais de 

Saúde ou serviços de origem, devem comparecer assinando as listas de presença e 

participando da eleição de Delegados(as). 

 

§ 6º - 135 - Vagas para Delegados (as) Gestores (as), de Universidades e Prestadores(as) 

de Serviço, serão assim distribuídas:  
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a) 22 Vagas para Delegados (as) membros do Conselho Municipal de Saúde, tanto 

titulares quanto suplentes;  

 

b) 15 Vagas para Delegados (as) para o nível central da Secretaria Municipal de Saúde; 

  

c) 79 Vagas para Delegados (as) para os Distritos de Saúde, assim distribuídas:  

DISTRITO NORTE 15 Vagas  

DISTRITO SUL 19 Vagas  

DISTRITO LESTE 15 Vagas  

DISTRITO SUDOESTE 15 Vagas  

DISTRITO NOROESTE 15 Vagas  

 

d) Outros serviços, assim distribuídos:  

 04 Vagas para Delegados (as) do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti  

 02 Vagas para Delegados(as) do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi - CHOV  

 02 Vagas para Delegados (as) do Serviço de Saúde Dr. Candido Ferreira  

 01 Vaga para Delegado (a) da DRS VII  

 01 Vaga para delegado (a) da Unicamp  

 01 Vaga para Delegado (a) da PUC Campinas  

 08 Vagas para Delegado (as) de outros serviços/Hospitais conveniados  

 

§ 7º - Os (as) 88 (oitenta e oito) Conselheiros (as) Municipais, membros titulares e 

suplentes do Conselho Municipal de Saúde, somente serão Delegados (as) para a 10ª 

Conferência Municipal de Saúde de Campinas-SP, se participarem de pelo menos 01 

(uma) Pré – Conferência Distrital de Saúde. 

 

§ 8º - Os (as) Usuários (as) membros dos Conselhos Locais de Saúde, elegerão 01 (um) 

membro do segmento usuário (a) – conselheiro (a) ou não para seu (sua) Delegado (a) 

para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, que deverão participar de pelo menos 01 
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(uma) Pré – Conferência Distrital de Saúde. 

 

§ 9º - Os (as) Trabalhadores (as) membros dos Conselhos Locais de Saúde elegerão 01 

(um) membro do segmento trabalhador (a) – conselheiro (a) ou não para seu (sua) 

Delegado (a) para a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - SP, que deverão 

participar de pelo menos 01 (uma) Pré – Conferência Distrital de Saúde. 

 

§ 10º - Os gestores (as) e prestadores (as) de serviços serão indicados (as) por suas 

respectivas instituições.  

 

§ 11º - Serão eleitos suplentes de Delegados (as) nas Pré – Conferências Distritais, em 

número correspondente a 10% do quantitativo de Delegados (as) estipulados para cada 

segmento em cada distrito ou serviços. 

 

§ 12º - Para serem eleitos Delegados (as) Usuários (as) nas Pré – Conferências Distritais, 

o candidato deverá:  

a) Comprovar que é morador daquela região, apresentando conta de energia elétrica, ou 

água, ou conta de telefone, ou correspondência recebida em sua residência, com data de 

emissão, de no mínimo de 60 (sessenta) dias, antes da data das Pré – Conferência 

Distrital de sua região;  

b) Não ser trabalhador de serviço de saúde do SUS-Campinas, de qualquer vínculo;  

c) Não ocupar cargo de confiança ou comissionado, na administração direta e indireta do 

Poder Executivo Municipal. 

 

§ 13º - Não poderão participar como Usuários (as) ou Trabalhadores (as) nas Pré – 

Conferências Distritais, aqueles que sejam gestores (as) do SUS-Campinas, ou que 

possuam cargo de confiança, comissionados ou em comissão, da Administração Direta ou 

Indireta, do Poder Executivo Municipal. 
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§ 14º - Os (as) Trabalhadores (as) do nível central e área-meio não vinculados a nenhum  

 

Distrito (exemplo: almoxarifado, administrativos da Secretaria Municipal de Saúde), 

poderão participar das Pré – Conferências Distritais, com direito a votar e serem votados, 

dentro do segmento dos trabalhadores (as), desde que não exerçam cargos de confiança, 

ou seja, comissionados. 

  

§ 15º - Caberá aos (as) organizadores (as) de cada Pré – Conferência Distrital, encaminhar 

para a Comissão Executiva Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde de 

Campinas-SP, a lista dos delegados (as) titulares e suplentes de cada segmento, até o dia 

22 de junho de 2015, em formato eletrônico, com os dados pessoais desses delegados 

(as) nome completo, endereço, telefone, E-mail, RG e CPF. 

 

§ 16º - Todos os (as) Delegados (as) titulares eleitos deverão comparecer para 

credenciamento na Secretaria da Conferência no dia 03 de Julho de 2015, das 18h00min 

as 20h00min ou dia 04 de Julho de 2015 das 08h00min às 10h00min.  

Os (as) Delegados (as) titulares que não comparecerem neste prazo poderá ser 

substituído (as) pelo (as) respectivos (as) suplentes.  

 

§ 17º - No dia 04 de Julho de 2015 das 10h00min às 12h00min, será realizado o 

credenciamento de Delegados Suplentes para as vagas, cujos titulares não tenham se 

credenciado, dentro de cada segmento e por ordem de chegada. 

 

 § 18º - Poderão participar das Pré – Conferências Distritais ou da 10ª Conferência 

Municipal de Saúde de Campinas - SP, pessoas interessadas, sem limite pré – 

estabelecido de número, respeitada apenas a lotação máxima das salas e auditórios, 

garantida a prioridade para Delegados (as). 

 

§ 19º - Todos os (as) Delegados (as) dos segmentos: Usuários (as), Trabalhadores (as), 
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Gestores (as), Prestadores (as) de Serviços, Hospitais Conveniados e Outros Serviços, 

deverão participar de pelo menos 01 (uma) Pré – Conferência Distrital, para ratificar sua 

condição de Delegado (a) na 10ª Conferência Municipal de Saúde-SP. A participação será 

ratificada pelas listas de presença das Pré – Conferências Distritais.  

 

§ 20º - Os (as) participantes terão direito a voz em todas as etapas das Pré–Conferências 

Distritais e na 10ª Conferência Municipal de Saúde-SP, sendo vedado apenas o exercício 

do voto.  

 

§ 21º – Caso não seja atingida a paridade entre Usários (as), trabalhadores (as) e 

Gestores (as) conforme normas que regem o assunto, se dará preferênciaaos respectivos 

representantes dos segmentos, que assinaram como participantes e ao menos uma Pré-

Conferência, até atingir a paridade e constaram de uma lista de Suplência podendo 

tornasse delegados(as) conforme Artigo 3º § 17. 

 

ARTIGO 4º - A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - SP será realizada, nos 

seguintes locais:  

 

a) ABERTURA: 03/07/2015 - Auditório da IMA - Rua João Garcia, 101 – Ponte Preta –(ao 

lado da SANASA) – Campinas-SP.  

18h00min ás 20h00min - Credenciamento de Delegados 

18h00min – Coquetel 

18h00min – Escola de Música Instituto Anelo 

19h00min - Mesa de Abertura  

Hino Nacional  

Hino do Município de Campinas 

Vídeo Institucional  

20h00min - Leitura e Aprovação do Regimento Interno.  

 

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br


 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Av. Anchieta, 200 – 17º andar – Centro – CEP 13015-904 – Campinas – SP. 
                                            Fone: (19) 2116.0184-995410884  

                                                                 E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br 

10 
 

b) DISCUSSÃO EM GRUPOS: DIA: 04/07/2015 - Faculdade MACKENZIE - Avenida 

Brasil, 1.220 – Jardim Guanabara – Campinas/SP.    

08h00min – Café da manhã  

08h00min - Qi Gong - Dr. William Hippóllito - Área de Saúde Integrativa SMS - Campinas 

Das 08h00min as 10h00min – Assinatura das listas de presença - Credenciamento de 

Delegados (as) Titulares.  

Das 09h00min as 18h00min – Grupos de Trabalhos. 

Das 10h00min as 12h00min – Credenciamento de Delegados (as) Suplentes. 

12h00min – Almoço musical – Grupo Jongo Dito Ribeiro 

12h00min – Almoço musical – Cecilia Petorino 

Das 12h00min as 13h00min – Almoço.  

 

c) PLENÁRIA FINAL DIA: 05/07/2015 – 08h00min às 20h00min Auditório da IMA - 

Avenida João Garcia, 101 – Ponte Preta (ao lado da Sanasa) Campinas-SP. 

Das 07h30 as 08h00min - Café da manhã 

08h00min- Qi Gong Perfumado II parte – Dra. Elizabeth Kobata Yamaguchi – Distrito Sul e 

Olga Akemi Fukuda de Oliveira 

Das 12h00 as 13h00min Almoço 

12h00min – Grupo Musical – Dr Edison Martins da Silveira e Ronaldo. 

20h00min Encerramento. 

 

d) Cerimonial: Sra. Valéria Cristina Martins dos Santos 

 

ARTIGO 5º - Serão realizados de 06(seis) a 12 (doze) Grupos de Trabalho simultâneos, 

sendo que a cada 02(dois) grupos corresponderá um dos Sub Eixos temáticos indicados 

no artigo 2º, parágrafo 2º.  

  

§ 1º - Caberá a Comissão Executiva Organizadora elaborar um roteiro de debate para 

cada grupo, que poderá servir de base para seu relatório final. Esse relatório poderá ser 
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emendado pelo grupo, com acréscimo de novas propostas, alteração ou eliminação de 

propostas. 

  

§ 2º - O relatório de cada grupo conterá as propostas concordadas ou aprovadas por pelo 

menos 50% + 1 (cinquenta por cento + um) dos delegados presentes. Caberá a 

Subcomissão de Relatoria, com a colaboração dos redatores dos grupos, agrupar e 

sistematizar as propostas para a votação na Plenária, sem qualquer alteração de mérito. 

  

§ 3º - De acordo com o Regimento Interno da 15ª Conferência Nacional de Saúde caberá a 

cada grupo indicar na 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - SP, até 02 

(duas) propostas por eixo, que tenham caráter Estadual ou Nacional, para 

encaminhamento à etapa Regional. No caso de proposta no âmbito local, o numero 

máximo de propostas por grupo será de 05(cinco), os grupos que discutirem o sub eixo 

01(um) (Gestão Nacional do SUS) poderá (ão) aprovar até 06 (seis) propostas de âmbito 

Nacional. 

 

§ 4º - Cada grupo terá 44 (quarenta e quatro) vagas para Delegados (as), sendo: 22 (vinte 

e duas) para usuários (as), 11 (onze) para trabalhadores (as) e 11 (onze) para gestores 

(as) e prestadores (as) e 06(seis) para Participantes, no total de 50 (cinquenta) pessoas, 

sempre respeitada à paridade de 02 (dois) usuários (as), 01 (um) trabalhador (a) e 01 (um) 

gestor (a) / Prestador (a). 

 

§ 5º - Cada Delegado (a) poderá inscrever-se em um grupo no momento de seu 

credenciamento, respeitada a sua escolha e a ordem de chegada. Até o início dos 

trabalhos nos grupos, poderá ser mudada sua opção, desde que aquele grupo tenha vaga 

disponível e seja comunicada à mesa coordenadora do grupo, garantindo-se a paridade. 

 

§ 6º - O (a) Delegado (a) só poderá exercer o direito de voto naquele grupo para o qual se 

inscreveu. Caso faça opção de participação por outro grupo, que não seja aquele de sua 
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inscrição, terá somente direito a voz.  

§ 7º - Cada grupo terá uma mesa composta por 02(dois/duas) relatores (as), 02(dois/duas) 

facilitadores (as), sendo 01(um/uma) relator (a) e 01(um/uma) facilitador (a) indicados (as) 

pela omissão organizadora da Conferência e os outros (as) dois (duas) eleitos (as) pelo 

grupo, contemplando os 03 (três) segmentos, quando possível. 

 

§ 8º - Caso tenham sido eleitos (a) como Delegados (as), os membros indicados pela 

Comissão Executiva Organizadora, serão automaticamente inscritos em seus respectivos 

grupos, independente do horário de chegada. No entanto, sua condição de Delegado (a) 

dependerá de seu credenciamento no tempo determinado, conforme o artigo 3º, 

parágrafo16º. 

 

§ 9º Caberá à mesa coordenadora de cada grupo dirigir os trabalhos, procedendo à leitura 

do roteiro de discussão, controlando o tempo, apoiando a redação de propostas, 

esclarecendo dúvidas sem opinar sobre o mérito das discussões e organizando eventuais 

votações durante os grupos. 

 

ARTIGO 6º - Caberá a Comissão Executiva Organizadora propor os nomes para a 

composição da Mesa Diretora do Regimento, sendo que essa proposta será referendada 

no início dos trabalhos da Conferência.  

 

§ 1º - Havendo vacância de algum dos (das) integrantes da mesa diretora, um (a) 

substituto (a) será escolhido (a), sempre respeitando a proporcionalidade do segmento.  

 

§ 2º - Cada grupo indicará mais 01 (um/uma) representante para acompanhamento dos 

trabalhos da mesa.  

 

§ 3º - Os membros da Mesa Diretora poderão exercer plenamente seu direito a voz como 
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qualquer participante. O direito ao voto somente se estiver credenciado (a) como delegado 

(a). Transferido do artigo 5º. 

 

ARTIGO 7º - A Plenária Final, composta pela totalidade dos (as) participantes presentes 

na Conferência, será seu fórum máximo de deliberação.  

 

§ 1º - Caberá à Plenária Final proceder à votação das propostas votadas pelos grupos, e 

sistematizadas pelas Subcomissões de Relatoria. As propostas integrarão o Relatório Final 

da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas-SP. 

  

§ 2º - Havendo agrupamento ou consolidação de propostas pela Subcomissão de 

Relatoria, fica dispensada a leitura das propostas originais, que estarão disponíveis para 

consulta, em caso de questionamento. 

 

§ 3º - A Plenária Final será instalada com quórum mínimo de 50% + 01 (um) (cinquenta por 

cento + 01 (um)), do total dos Delegados (as) credenciados (as), e somente poderá 

deliberar enquanto estiverem presentes pelo menos 40% (quarenta por cento) do total de 

delegados (as) credenciados (as). 

  

§ 4º - Todas as deliberações da Plenária Final serão tomadas por maioria simples entre os 

Delegados (as) que fizerem uso do voto, excluídas as abstenções. Durante o processo de 

votação, os Delegados (as) deverão manifestar-se levantando o crachá, e a contagem será 

feita pela Mesa Diretora, com o auxílio da equipe de apoio. A Mesa Diretora da Plenária 

poderá dispensar a contagem apenas em caso de evidente contraste visual, cabendo 

recurso desta decisão à própria Plenária. 

 

§ 5º - A Plenária Final terá seus trabalhos conduzidos por uma mesa paritária, indicada 

pela Comissão Executiva Organizadora e aprovada pelos Delegados (as) presentes, nos 

termos do § 3º deste artigo, composta por 02 (dois/duas) usuários (as), 01 (um/uma) 
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trabalhador (a) e 01 (um) gestor (a) /prestador (a). Havendo vacância de algum desses, um 

substituto será escolhido pela Plenária, respeitando o segmento.  

 

§ 6º - No processo de deliberação das propostas, todas serão lidas pela Mesa Diretora e 

aprovadas em bloco, exceto aquelas em que algum integrante da Plenária levantar 

destaque ou pedir esclarecimento.  

 

§ 7º - Os destaques poderão ser:  

a) pela supressão total ou parcial das propostas;  

b) pela adição de trechos à proposta, somente dentro do mesmo assunto;  

c) pela inclusão ou exclusão da proposta entre aquelas que serão encaminhadas à etapa 

estadual.  

 

§ 8º - Os destaques que tratarem de inclusão ou exclusão da proposta entre aquelas que 

serão encaminhadas à etapa regional serão apreciadas pela Plenária em separado, no 

final da discussão de cada grupo, após ter sido encerrado o debate sobre os destaques 

que tratam do mérito das propostas daquele grupo.  

 

§ 9º - As propostas que forem destacadas poderão ser discutidas por 02 (dois) 

participantes da Plenária, falando primeiro aquele (a) que defender o destaque e depois 

aquele (a) que defender a manutenção do texto original, tendo 02 (dois) minutos cada.  

A critério da Mesa Diretora, poderá haver réplica ou tréplica de 01 (um) minuto cada. 

 

ARTIGO 8º - Na Plenária de abertura, nos Grupos de Trabalho e na Plenária Final, será 

assegurado a todos (as) o direito à manifestação por questão de ordem ou esclarecimento, 

limitada a 01 (um) minuto, exceto quando iniciado o processo de votação.  

 

§ 1º - A questão de ordem deve tratar da condução dos trabalhos, se algum dispositivo 

desse Regimento Interno não for observado. Após a manifestação da Mesa, a questão 
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será submetida à votação, quando necessário.  

 

§ 2º - O pedido de esclarecimento deverá tratar de uma proposta específica, quando sua 

redação gerar dúvidas, sem debater o mérito. Sua resposta será anunciada pela Mesa ou 

por qualquer participante em no máximo até 02 (dois) minutos.  

 

ARTIGO 9º - Serão submetidas à Plenária Final as Moções assinadas por pelo menos 

30% (trinta por cento) do total dos Delegados (as) credenciados. Após sua aprovação, 

terão divulgação imediata e integrarão o Relatório Final da Conferência.  

 

§ ÚNICO – As Moções deverão ser entregues por escrito diretamente a mesa diretora, até 

as 14h00min do dia 05 de julho de 2015, sendo que esta encaminhará as Moções depois 

de aprovadas à Comissão de Relatoria e Sistematização para compor o relatório final.  

 

ARTIGO 10º - Ao término da Plenária será realizada a eleição de Delegados (as) para a 

etapa Regional, devendo ser eleitos 16 (dezesseis) Usuários (as), 08(oito) trabalhadores 

(as) e 08 gestores (as) /prestadores (as), a Etapa Regional ser realizada nos dias 06 e 07 

de julho de 2015. 

 

§ 1º - A Mesa Diretora abrirá inscrições de todo os Delegados (as) da Conferência.  

 

§ 2º - A eleição será por voto secreto em urna, permitida a hipótese de ser por aclamação, 

caso os candidatos sejam em número igual para a etapa Regional.  

 

§ 3º - Havendo votação para Delegado (a) para a etapa regional, cada Delegado (a) 

poderá votar em número de candidatos (as) correspondentes, no máximo, ao número de 

vagas disponível para a etapa regional. 

  

ARTIGO 11º - Caberá à Comissão Executiva Organizadora produzir o Relatório Final da 
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10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas-SP, assim como o produto que será 

enviado à etapa Regional. 

 

§1º - A Comissão Executiva Organizadora poderá apenas organizar a ordem das 

propostas e correção de erros, sem qualquer alteração das propostas ou de mérito;  

 

§ 2º - O Relatório Final será apresentado à Comissão Executiva do Conselho Municipal de 

Saúde e divulgado abertamente à população de Campinas dentro de 180 (cento e oitenta) 

dias após o término da Conferência, inclusive no Diário Oficial do Município e na página 

eletrônica da Prefeitura Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

ARTIGO 12º - Na hipótese de encerramento da Plenária Final sem que tenham se 

esgotado as matérias a serem votadas caberá à Comissão Executiva Organizadora 

convocar uma Plenária Complementar, em local e horário amplamente divulgado com 

antecedência, que possibilitem a participação dos (as) Delegados (as).  

 

§ 1º – Na Plenária Complementar, serão aplicados todos os artigos, parágrafos e alíneas 

deste Regimento Interno, assim como a relação dos (as) Delegados (as) credenciados;  

 

§ 2º Havendo discordância do que for decidido pela Comissão Executiva Organizadora, 

qualquer delegado (a) credenciado poderá recorrer à Plenária, como questão de Ordem, 

como última instância para resolução dos casos omissos.  

 

ARTIGO 13º - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Comissão 

Executiva da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - SP, com recurso ao 

Pleno do Conselho Municipal de Saúde e a partir da instalação da Etapa Municipal, pela 

Plenária da própria 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas - SP. 

 

Comissão Organizadora 
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