REGULAMENTO DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
“SAÚDE VIVA, INTEGRADA E HUMANIZADA PARA O BEM DE TODOS”

Estabelece a Programação dos Dias e Funcionamento dos Grupos de
Trabalho
A conferência acontecerá nas seguintes datas:
Primeiro dia: 24 de novembro de 2017, das 17h00 às 20h00
17h30 - Credenciamento dos Delegados
18h15 - Composição da mesa de autoridades
19h15 – Palestra (convidado à confirmar)
20h00 – Encerramento

Segundo dia: 25 de novembro, das 8h00 às 13h00
8h00 - Registro da presença dos Delegados e convidados
8h30 - Leitura e aprovação do Regimento Interno e Regulamento da XI
Conferência
10h00 - Formação de quatro grupos de trabalhos simultâneos para
deliberação sobre propostas oriundas das Reuniões de Pré Conferência
dos Conselhos Gestores com pauta específica da XI Conferência de Saúde.
O grupo contará com 2 (dois) facilitadores da Secretaria da Saúde sendo 1
(um) responsável pela mediação das discussões e outro pela relatoria e
um (1) do Conselho Municipal, indicados pela comissão organizadora.
O grupo deverá ter os seguintes momentos:
1. Apresentação dos integrantes;
2. Apresentação do tema a ser discutido;

3. Leitura, alterações e exclusões das propostas constantes no consolidado
de propostas das pré-conferências – A leitura deverá ser feita na íntegra e
os delegados que tiverem sugestões devem solicitar destaque – Os
destaques deverão ser realizados ao término da leitura das propostas.
4. Não haverá inclusão de novas propostas.
As alterações e exclusões deverão ser votadas e deverão ter a aprovação
da maioria do grupo, apenas para mudanças textuais e não de conteúdo.
A aprovação se dará pela maioria simples (50% dos delegados presentes
mais um).
Cada um dos 4 grupos elegerá 5 propostas prioritárias que serão
apresentadas na plenária final, totalizando 20 propostas.
11h00 - Lanche
11h30 – Plenária final para classificação e aprovação das propostas
deliberadas nos Grupos de Trabalho.
13h00 - Encerramento

