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I)

TEMA CENTRAL

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas – PNASPI: “Atenção
Diferenciada, Vida e Saúde nas Comunidades Indígenas”

II)

EIXOS TEMÁTICOS

A 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena possui os seguintes eixos temáticos:
Eixo I – Articulação dos Sistemas Tradicionais Indígenas de Saúde;
Eixo II – Modelo de Atenção e Organização dos Serviços de Saúde;
Eixo III – Recursos Humanos e Gestão de Pessoal em Contexto Intercultural;
Eixo IV – Infraestrutura e Saneamento;
Eixo V – Financiamento;
Eixo VI – Determinantes da Saúde;
Eixo VII – Controle Social e Gestão Participativa.

Cada eixo está detalhado em vários subeixos e são acompanhados de um
texto resumido que discute o contexto e os desafios dos temas relacionados à PNASPI
e que orientaram a atualização da PNASPI. O eixos, subeixos e contexto estão no
Documento Orientador que deverá servir de base das discussões nas conferências
locais e distritais, assim como na nacional.

III)

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

a) Sugere-se que as conferências locais e distrital sigam um metodologia
participativa no formato de rodas de conversa a serem estruturadas em Grupos
de Trabalho.
b) Deverá ser formado um Grupo de Trabalho para cada eixo temático e os
grupos de trabalho deverão discutir e tirar propostas por eixos e subeixos,
segundo o contexto dos DSEIs e seguindo a orientação do regimento da 6ª
CNSI (até 15 propostas por eixos nas etapas locais e até 10 propostas por
eixos na etapa distrital).
c) O Diálogo Temático que deve acontecer nos Grupos de Trabalho tem uma
dinâmica de roda de conversa, com o objetivo de dar oportunidade para os
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participantes da Conferência expressarem as necessidades sentidas, angústias
e sugestões e expectativas em relação ao tema central.
d) Os expositores e debatedores dos eixos temáticos devem ser indicados pela
Comissão Organizadora da Etapa Local e Distrital e deverão compor os
Grupos de Trabalho da Conferência.
e) O facilitador dos eixos temáticos será indicação da Comissão Organizadora da
Etapa Local e Distrital e também comporão a coordenação dos Grupos de
Trabalho da Conferência.
f) Os relatórios dos diálogos temáticos serão consolidados pela relatoria como
documento da Conferência.
g) Os facilitadores devem inscrever até 10 pessoas por sub-eixo para perguntas e
discussões, com tempo de até três minutos.

Obs¹: Os facilitadores dos Eixos Temáticos podem acumular funções tanto de
expositores e/ou debatedores.

IV)

ROTEIRO PARA O DIÁLOGO

Os delegados e convidados ao fazerem o uso da palavra durante o diálogo temático
devem se apresentar informando: nome, segmento, cidade ou aldeia, etnia.
A dinâmica do diálogo deve utilizar questões problematizadoras e questões para
indicar a busca de soluções para situações discutidas pelos participantes.
Questões problematizadoras (1h30)
As questões norteadoras estão no Documento Orientador da 6ª CNSI.

Conclusão (15 min. – 5 inscrições)
O que mais chamou a sua atenção neste diálogo temático?

GRUPOS DE TRABALHO
Os participantes dos GTs serão os delegados e convidados da 6ª CNSI, conforme
Regimento Interno.
A Coordenação dos GTs é paritária, com dois membros são indicados pela Comissão
Organizadora da Etapa Local e Distrital e os outros dois membros serão escolhidos
pela Plenária do GT.
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PLENÁRIA GERAL
Os sete Eixos Temáticos serão debatidos no Plenária Geral, iniciando a sessão. A
Plenária Geral deve discutir e aprovas as propostas elaboradas nos GTs.

CERTIFICADOS
Os participantes da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena receberão as pastas
no momento do credenciamento e os certificados no ultimo dia da conferência. Em
nenhuma hipótese haverá substituição ou reposição do certificado.

APOIO
Recomenda-se que as etapas locais e distritais disponham de uma sala de apoio com
equipe designada para auxiliar os GTs e a Plenária Geral.
•••
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ABREVIATURAS

CASAI – Casa de Saúde Indígena
CLSI – Conselhos Locais de Saúde Indígena
CNSI – Conferência Nacional de Saúde Indígena
CONDISI – Conselhos Distritais de Saúde Indígena
DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena
PNASPI – Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
SASISUS – Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena
SUS – Sistema Único de Saúde
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I)

INTRODUÇÃO

De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 198, um dos
princípios organizativos fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) é a
participação da comunidade. Conforme a Lei 8.142/90, as Conferências de
Saúde devem ser realizadas a cada quatro anos. Entretanto, as Conferências
Temáticas podem obedecer esta periodicidade ou serem convocadas pelas
conferências gerais, pelos respectivos conselhos de saúde ou pelos gestores
na medida da necessidade de se avaliar determinada política setorial ou para
revisão ou aprovação de diretrizes para alteração dessas políticas. Como a
saúde indígena dispõe de uma estrutura específica na organização do SUS, a
mesma configura-se através de um subsistema, denominado Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena e o Controle Social da Saúde Indígena também se
estrutura de uma maneira diferenciada. Para tanto, a organização da
Conferência Nacional de Saúde Indígena deve se dar correspondendo ao
modelo que está posto, sendo que suas etapas ocorrem em níveis local,
distrital e nacional.
As Conferências são espaços amplos e democráticos de discussão e
articulação coletivas em torno de propostas e estratégias de organização,
avaliação das políticas de saúde e proposição de diretrizes que deverão
orientar a revisão de alguma política vigente ou aprovação de novas diretrizes
para as atuais políticas públicas de saúde.
O objetivo deste documento é orientar a realização das Etapas Local e
Distrital da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (CNSI) a se realizar
agora em 2018.
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II)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS LOCAL E DISTRITAL
DA 6ª CNSI

Etapas Locais: deverão ser realizadas em aldeias, Polos Base ou em
local que permita a participação das comunidades vinculadas ao Conselho
Local de Saúde Indígena (CLSI), e deve ocorrer até 30 de novembro de 2018,
ter duração de, no máximo, 2 (dois) dias, conforme Regimento das Etapas
Local e Distrital, aprovado pela Comissão Organizadora da 6ª CNSI.
Etapa Distrital: deverá ser realizada no âmbito do território de
abrangência dos DSEI, e deve ocorrer até dia 31 de dezembro de 2018 e ter
duração de, no máximo, 03 (três) dias, conforme Regimento das Etapas Local
e Distrital aprovado pela Comissão Organizadora da 6ª CNSI.

III)

FORMAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS ETAPAS
LOCAL E DISTRITAL DA 6ª CNSI

1. Cada DSEI deverá criar a sua Comissão Organizadora da Etapa Local e
Distrital da 6ª CNSI, que deve ser aprovada pelo CONDISI, a qual
deverá ser constituída de, no mínimo 08 (oito) membros e, no máximo,
de

16

(dezesseis)

membros,

de

forma

paritária,

sendo

50%

representantes dos usuários indígenas, 25% de representantes dos
profissionais

ou

trabalhadores

da

área de

saúde

e

25%

de

representantes de gestores e prestadores de serviços de saúde. As
Etapas Local e Distrital serão coordenadas pela Comissão Organizadora
das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI.
2. O Coordenador Geral da Comissão Organizadora das Etapas Local e
Distrital da 6ª CNSI deverá ser o (a) Coordenador (a) do DSEI.
3. Caberá ao Coordenador Distrital providenciar a publicação da
composição da Comissão Organizadora em Boletim de Serviço.
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(Observação: a composição deve ser encaminhada ao Controle
Social/SESAI para publicação no Boletim de Serviço).

IV)

CONVOCAÇÃO DAS ETAPAS LOCAL E DISTRITAL DA 6ª CNSI

1. Caberá à Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital da 6ª
CNSI definir a data de realização das etapas local e distrital, conforme
orientações previstas no item 2, e comunicar à Comissão Organizadora
da 6ª CNSI.
2. Caberá ao Coordenador Distrital publicar no Boletim de Serviço a
convocação das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI, com a data de
realização de cada Etapa.
3. Caberá à Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital divulgar a
realização das respectivas etapas da 6ª CNSI e suas datas, bem como o
Documento Orientador aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde –
CNS.

V)

ORGANIZAÇÃO DA ETAPA LOCAL

1. Caberá à Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital da 6ª
CNSI definir o espaço físico para a realização das respectivas Etapas,
observando o número de participantes de cada Etapa, bem como o
orçamento disponibilizado pela SESAI/MS.
2. Caberá à Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital organizar
a Etapa Local observando:

a) O número de participantes;
b) A elaboração da lista de participantes para o credenciamento, bem como
a lista de presença para os dias do evento;
6
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c) O formato da Etapa Local, respeitando o Regimento da Etapa Local e
Distrital com base no Documento Orientador aprovado no Conselho
Nacional de Saúde – CNS.
d) A indicação da Comissão de Relatoria que fará o relatório da Etapa
Local, respeitando o previsto no Regimento da Etapa Nacional, bem
como no Regimento das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI;
e) A eleição dos delegados à Etapa Distrital, respeitando o previsto no
Regimento Interno das Etapas Distrital e Local da 6ª CNSI;
f) O Tema Central e os Eixos Temáticos a serem debatidos conforme está
previsto no Documento Orientador e no Regimento das Etapas Local e
Distrital da 6ª CNSI;
g) Divulgar para os gestores estaduais e municipais de saúde, com
população indígena, a realização das respectivas etapas da 6ª CNSI e
suas datas, bem como enviar ofício convidando-os a participarem das
Etapas Local e Distrital;
h) Definir e convidar os expositores, debatedores e facilitadores dos Eixos
Temáticos;
i) Organizar material (pastas, impressos, caneta, crachá, lista de
frequência, modelo de moção);
j) Garantir alimentação para todos os participantes e convidados das
Etapas Local.

VI)

ORGANIZAÇÃO DA ETAPA DISTRITAL DA 6ª CNSI

1. Caberá à Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital da 6ª
CNSI definir o espaço físico para a realização da Etapa Distrital,
observando o número de delegados da Etapa Distrital, constante do
Anexo do Regimento das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI, bem como
o orçamento disponibilizado pela SESAI/MS.
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2. Caberá à Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital da 6ª
CNSI organizar a Etapa Distrital, observando:

a) A lista de credenciamento dos delegados;
b) A elaboração da lista de presença para os dias do evento;
c) O formato da Etapa Distrital da 6ª CNSI, respeitando o previsto no
Regimento da 6ª CNSI, bem como o Regimento das Etapas Local e
Distrital aprovados pela Comissão Organizadora da 6ª CNSI;
d) A indicação da Comissão de Relatoria que fará o relatório da Etapa
Distrital, respeitando o previsto no Regimento da 6ª CNSI e o Regimento
das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI;
e) A eleição dos delegados à Etapa Nacional, respeitando o quantitativo
previsto no Regimento da 6ª CNSI;
f) O Tema Central e os Eixos Temáticos a serem debatidos conforme está
previsto no Regimento da 6ª CNSI e no Regimento das Etapas Local e
Distrital da 6ª CNSI.
g) Divulgar para os gestores estaduais e municipais de saúde, com
população indígena, a realização das respectivas etapas da 6ª CNSI e
suas datas, bem como enviar, em tempo hábil, ofício convidando-os a
participarem das Etapas Local e Distrital.
h) Organização do material (pastas, impressos, caneta, crachá, lista de
frequência, modelo de moção);
i) Garantir alimentação e hospedagem para todos os delegados e
convidados da Etapa Distrital.

•••
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REGIMENTO DAS ETAPAS LOCAL E DISTRITAL
CAPITULO I
DA FINALIDADE

Artigo 1º - Este Regimento tem por finalidade definir as regras de funcionamento para
as Etapas Local e Distrital da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (CNSI),
convocada pela Portaria Ministerial nº 1.730, de 14 de junho de 2018.

CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO

Artigo 2º - A Etapa Local da 6ª CNSI será realizada até 30 de novembro de 2018, e ter
duração de, no máximo, 2 (dois) dias.

Artigo 3º - A Etapa Distrital da 6ª CNSI será realizada até 31 de dezembro de 2018, e
deve ter em geral duração de 3 (três) dias, observadas as especificidades de cada
povo.

Artigo 4º - A realização das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI é de responsabilidade
da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) e do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI).
CAPÍTULO III
DO TEMÁRIO

Artigo 5º - Nos termos da Portaria nº 1.730, de 14 de junho de 2018, e deste
Regimento, a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena terá como tema central
“Politica Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas-PNASPI: Atenção
Diferenciada, Vida e Saúde nas Comunidades Indígenas”, com os seguintes eixos e
subeixos temáticos:
I - Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde:
•

Implantação de farmácias vivas e hortos de plantas medicinais.

•

Práticas de cura e autocuidado com especialistas tradicionais.

•

Identificação e notificação dos tratamentos tradicionais.
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•

Articulação da biomedicina com a medicina tradicional, respeitando os
itinerários terapêuticos.

II - Modelo de atenção e organização dos serviços de saúde:
•

Atenção diferenciada.

•

Indígenas em diferentes contextos: aldeados, contexto urbano, isolados e de
recente contato, e em situações de vulnerabilidade.

•

Criação de novos distritos.

•

Média e alta complexidade.

•

Produção de conhecimento.

•

Sistema de informação e monitoramento das ações de saúde.

III - Recursos humanos e gestão de pessoal em contexto intercultural:
•

Força de trabalho para atuar em contexto intercultural.

•

Educação permanente para AIS e AISAN, e para profissionais da saúde
indígena.

•

Condições adequadas de espaço físico, logística e insumos para o
desenvolvimento da qualidade do trabalho.

•

Saúde do trabalhador.

IV - Infraestrutura e Saneamento:
•

Infraestrutura dos estabelecimentos da saúde indígena.

•

Saneamento dos territórios indígenas (água, esgoto, resíduos sólidos).

V - Financiamento:
•

Utilização do PAB Fixo e demais recursos da saúde dos municípios no
atendimento diferenciado à população indígena, especialmente em contexto
urbano.

•

Aumento orçamentário e financeiro da saúde indígena.

•

Estratégias para qualificar a gestão e aumentar a capacidade de execução
orçamentária.

•

Critérios de distribuição dos recursos orçamentários e financeiros.

•

Política de assistência farmacêutica.

VI - Determinantes Sociais de Saúde:
•

Regularização e proteção das terras indígenas, e reconhecimento dos
territórios indígenas em contexto urbano.

•

Cuidados ambientais, áreas degradadas, e faixa de proteção das Terras
Indígenas.
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•

Sustentabilidade familiar.

•

Segurança alimentar e nutricional.

•

Suicídio, alcoolismo e dependência química.

VII - Controle Social e Gestão Participativa:
•

Controle Social e gestão participativa.

•

Instâncias de controle social da saúde indígena: FPCondisi, CONDISI, CLSI e
CISI.

•

Independência administrativa do controle social em relação à administração
(SESAI, DSEI, Polo Base e políticos locais).

•

Educação permanente dos conselheiros da saúde indígena.

§ 1º O Tema Central e os Eixos Temáticos serão discutidos em Grupos de Trabalho,
seguindo uma metodologia participativa no formato de mesas redondas, com
coordenador, facilitador, expositores e debatedores indicados pela Comissão
Organizadora das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI, com debate e participação dos
delegados e convidados, tendo como base o Documento Orientador aprovado pelo
Conselho Nacional de Saúde.

§ 2º Os delegados e convidados terão sua manifestação garantida nas Mesas, Grupos
de Trabalho e Plenárias da Etapa Distrital da 6ª CNSI.

§ 3º Os expositores deverão ter conhecimento e experiência no tema central e nos
eixos temáticos da 6ª CNSI. A comissão organizadora deverá orientar os expositores e
os facilitadores quanto ao conteúdo metodológico, das discussões e elaboração das
propostas.

Artigo 6º - Após as exposições, o coordenador dos Grupos de Trabalho iniciará as
inscrições dos delegados e convidados presentes para o debate que será feito no
tempo previsto na programação, devendo o número de inscritos ser de acordo com
esse tempo.

§ 1º Os delegados e convidados, após identificarem-se, poderão manifestar-se em
relação ao tema central e eixos temáticos por escrito ou verbalmente, durante o
período de debate, garantindo-se a ampla oportunidade de participação.
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§ 2º O tempo máximo para cada manifestação será de até 3 (três) minutos
improrrogáveis, respeitando as especificidades de povo indígena.

§ 3º Serão recolhidos os crachás dos delegados e convidados em número compatível
com o tempo disponível para o debate.
CAPÍTULO IV
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS

Artigo 7º - Serão consideradas como instâncias deliberativas da Etapa Distrital da 6ª
CNSI:
I- Plenária de Abertura;
II- Grupos de Trabalho;
III- Plenária Final.

§ 1º Participarão das instâncias deliberativas com direito a voz e voto os delegados da
Etapa Distrital da 6ª CNSI e com direito a voz os convidados.
SEÇÃO I
DA PLENÁRIA DE ABERTURA

Artigo 8º - A Plenária de Abertura terá como objetivo deliberar sobre o Regulamento
da etapa distrital da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena e contará com uma
Mesa Coordenadora dos trabalhos, paritária, com coordenação e secretaria, cujos
membros serão indicados pela Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital da
6ª CNSI.
SEÇÃO II
DOS GRUPOS DE TRABALHO
Artigo 9º - Os Grupos de Trabalho são instâncias de debate e votação das propostas
provenientes da Etapa Local, consolidadas a partir do Relatório da Etapa Local e terão
a seguinte organização:
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I - Delegados e convidados, conforme distribuição prévia, realizada pela Comissão
Organizadora, obedecendo à paridade entre usuários e demais segmentos, conforme
a Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS;
II - O quórum mínimo para instalação dos Grupos de Trabalho será de maioria simples
(cinquenta por cento mais um) do total de delegados que compõe cada Grupo de
Trabalho;
III - O quórum mínimo para apreciação das propostas será de cinquenta por cento
mais um dos delegados presentes;
IV - Cada Grupo de Trabalho terá suas atividades dirigidas por uma Mesa
Coordenadora, que será composta por usuários, trabalhadores, gestores e
prestadores indicados pela Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital da 6ª
CNSI;
V - A Mesa Coordenadora dos Trabalhos terá a função de conduzir as discussões do
Grupo de Trabalho, avaliar o processo de verificação de quorum, controlar o tempo e
organizar a participação dos delegados;
VI - A Relatoria de cada Grupo de Trabalho será composta por até 2 (dois) relatores
indicados pela Comissão de Relatoria.

Artigo 10 - Os Grupos de Trabalho terão como subsídio para a discussão os debates
ocorridos durante a Mesa de apresentação sobre o Tema Central e os eixos temáticos,
o Relatório Consolidado da Etapa Local e o Documento Orientador aprovado pela
Comissão Organizadora da 6ª CNSI.

Artigo 11 - A Mesa Coordenadora dos trabalhos fará a leitura do Relatório Consolidado
das propostas aprovadas na Etapa Local.

Artigo 12 - A cada Proposta, a Mesa Coordenadora dos Trabalhos da Etapa Distrital
consultará o Plenário sobre destaques.

§ 1º - Os destaques serão de modificação ou exclusão (parcial ou total).

§ 2º - Os destaques deverão ser apresentados à Mesa Coordenadora dos Trabalhos
durante a leitura das Propostas do Grupo de Trabalho.
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Artigo 13 - As Propostas que não receberem destaque durante a leitura serão
consideradas aprovadas e farão parte da Relatoria Final da Etapa Distrital da 6ª CNSI.

Artigo 14 - Após a leitura, a votação dos destaques será encaminhada da seguinte
forma:
I - Serão apreciados os destaques e o autor do destaque terá 2 (dois) minutos para
defender sua proposta de modificação ou exclusão;
II - Será permitida uma segunda defesa, a favor e contra, se a Plenária não se sentir
devidamente esclarecida para a votação;
III - Caso o autor do destaque não esteja presente no momento da apreciação do seu
destaque, o destaque não será considerado.

Artigo 15 - A votação se dará da seguinte forma:
I - A Mesa Coordenadora dos Trabalhos procederá a votação das propostas conforme
estabelecido no Art. 9º deste Regimento.
II - Haverá a leitura/projeção das propostas destacadas.
III - Não serão discutidos novos destaques para os itens aprovados.
IV - A votação será realizada na seguinte ordem: a proposta do Relatório Consolidado
do Grupo de Trabalho será a proposta número 1 (um), e o destaque será a proposta
número 2 (dois).
V - As propostas que obtiverem 70% (setenta por cento) ou mais dos votos, em cada
Grupo de Trabalho, e forem aprovadas por 50% (cinquenta por cento) mais um ou
mais dos Grupos de Trabalho, farão parte do Relatório Final da Etapa Distrital da 6ª
CNSI.
VI - Para apreciação na Plenária Final, as propostas constantes do Relatório
Consolidado da Etapa Local, destacadas nos Grupos de Trabalho, deverão ter a
aprovação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um e menos de 70%
(setenta por cento) dos votos em pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um ou
mais dos Grupos de Trabalho.

Artigo 16 - A Mesa Coordenadora do Grupo de Trabalho avaliará e poderá assegurar
questão de ordem e esclarecimento aos delegados, quando dispositivos deste
Regimento não estiverem sendo observados.
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Parágrafo Único: Não serão permitidas questões de ordem durante o regime de
votação.

Artigo 17 - As solicitações de encaminhamento somente serão acatadas pela Mesa
Coordenadora dos Trabalhos quando se referirem às propostas em debate, com vistas
à votação.
SEÇÃO III
DA PLENÁRIA FINAL

Artigo 18 - Participarão na Plenária Final:
a) os delegados com direito a voz e voto;
b) os convidados com direito a voz.

Artigo 19 - A Plenária Final da Etapa Distrital da 6ª CNSI será coordenada por Mesa
Coordenadora dos Trabalhos indicada pela Comissão Organizadora, integrada por
representantes dos usuários, profissionais/trabalhadores de saúde, gestores e
prestadores, de acordo com a Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de
Saúde.

Parágrafo Único - A Plenária Final será registrada por membros da Comissão de
Relatoria.

Artigo 20 - A Etapa Distrital da 6ª CNSI será considerada habilitada a aprovar as
propostas, com quórum mínimo de 50% (cinquenta por cento) mais um, dos delegados
credenciados na Conferência.

Artigo 21 - As Propostas aprovadas comporão o Relatório Final da Etapa Distrital da 6ª
Conferência Nacional de Saúde Indígena e serão encaminhadas para a comissão de
relatoria da Etapa Nacional.
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SEÇÃO IV
DAS MOÇÕES

Artigo 22 - As Moções deverão ser, necessariamente, de âmbito ou repercussão
distrital ou nacional e devem ser apresentadas junto à secretaria do evento em
formulário próprio elaborado pela Comissão de Relatoria da Etapa Distrital da 6ª CNSI,
até às 12 horas do segundo dia de conferência. Somente delegados podem propor
moções.

§ 1º - Cada Moção deverá ser assinada por, pelo menos, 10% (dez por cento) dos
delegados credenciados.

§ 2º - O formulário para proposição de Moção terá campos de preenchimento para
identificar:
I-

O tipo de Moção: apoio, repúdio, apelo, solidariedade ou outro;

II-

O destinatário da Moção, ou seja, a quem ela é dirigida;

III-

O fato ou condição que motiva ou gera a Moção e a providência referente ao

pleito;
IV-

A Comissão da Relatoria organizará as Moções recebidas, classificando-as

segundo o critério previsto no caput deste artigo e agrupando-as por tema.

§ 3º - Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final da Etapa Distrital da 6ª
Conferência, a Mesa de Trabalhos procederá à leitura das Moções e as submeterá a
aprovação da Plenária, observado o artigo 22 deste regimento.

Artigo 23 - Concluída a votação das Moções, encerra-se a sessão da Plenária Final da
Etapa Distrital da 6ª CNSI.
CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DAS ETAPAS LOCAL E
DISTRITAL DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA

Artigo 24 - A Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital poderá ser composta
por 8 (oito) até de 16 (dezesseis) membros e de forma paritária, indicados pelo
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Conselho Distrital de Saúde Indígenas, assim distribuídos:
I - 50% ( cinquenta por cento)

de representantes

usuários indígenas sendo pelo

menos um não indígena,
II - 25% (vinte cinco por cento) de representantes de gestores, sendo um deles o
coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena; e
III - 25% (vinte cinco por cento) de representantes de trabalhadores/profissionais da
saúde.

Parágrafo único. A Comissão Organizadora poderá dispor, quando necessário, de
convidados nas suas reuniões.

Artigo 25 - A Comissão Organizadora terá a seguinte estrutura:
I - Coordenador-Geral;
II - Secretário-Geral;
III - Comissão de Relatoria;
IV - Comissão de Comunicação e Informação;
V - Comissão de Infraestrutura.

§ 1º - O Coordenador-Geral será o coordenador do Distrito Sanitário Especial
Indígena.

§ 2º - O Secretário-Geral será indicado pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena.

§ 3º - A Comissão de Relatoria será composta por 10 (dez) integrantes, sendo:
I - 1 (um) Relator-Geral e 1 (um) Relator-Adjunto, indicados pelo Conselho Distrital de
Saúde Indígena; e
II - 8 (oito) relatores, indicados pela Comissão Organizadora.

§ 4º - As Comissões de Comunicação e Informação, e de Infraestrutura serão
compostas por 4 (quatro) integrantes cada, de forma paritária, sendo o coordenador e
o coordenador adjunto indicados dentre os membros da Comissão Organizadora e
terá a seguinte composição:
I - 2 (dois) usuários;
II- 1 (um) gestor e
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II- 1 (um) profissional/trabalhador de saúde.

§ 5º - A Comissão Organizadora contará, para a execução de suas atividades, com o
apoio das Comissões de Relatoria, de Comunicação e Informação, de Infraestrutura.

Artigo 26 – A Comissão Organizadora contará com Comitê Executivo, designado pelo
DSEI e composto por representantes dos seus órgãos, para dar apoio administrativo,
financeiro, técnico e de infraestrutura para execução de suas atividades e das
deliberações do Pleno do Conselho Distrital de Saúde Indígena à realização das Etapas
Local e Distrital da 6ª CNSI.

Artigo 27 - A Comissão Organizadora, o Comitê Executivo, as Comissões de Relatoria,
de Comunicação e Informação, e de Infraestrutura contarão com suporte técnico,
financeiro e administrativo do DSEI para realização das Etapas Local e Distrital da 6ª
Conferência Nacional de Saúde Indígena.
CAPÍTULO VI
DA METODOLOGIA

Artigo 28 - Os Relatórios das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI deverão atender o
período estabelecido no documento orientador das referidas etapas e encaminhados
às Comissões de Relatorias devidas.

§ 1º O número geral de propostas da etapa local e distrital será definido pela
Comissão Organizadora da respectiva etapa e não comporá o Relatório da etapa
distrital a ser enviado à etapa nacional da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena.

§ 2º O Relatório da etapa local deve considerar os 7 (sete) eixos temáticos da 6ª
Conferência Nacional de Saúde Indígena; cada eixo poderá conter até 15 (quinze)
propostas a serem encaminhadas à etapa distrital.

§ 3º O Relatório da etapa distrital deve considerar os 7 (sete) eixos temáticos da 6ª
Conferência Nacional de Saúde Indígena; cada eixo poderá conter até 10 (dez)
propostas a serem encaminhadas à etapa nacional.
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Parágrafo Único – Os relatórios das Etapas Locais deverão ser enviados para a
comissão de relatoria da 6ª CNSI (Etapa Distrital) até 20 dias antes da realização da
Etapa Distrital. O relatório consolidado da Etapa Distrital deverá ser enviado à
comissão de relatoria da 6ª CNSI (Etapa Nacional) até 01 de março de 2019.

Art. 29. A Comissão de Relatoria da 6ª CNSI Indígena receberá os relatórios
aprovados nas etapas distritais e elaborará Relatório Consolidado da Etapa Distrital,
que conterá até 10 propostas por subeixos, em um total de até 300 propostas, de
acordo com o tema central da Conferência.

CAPITULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 30 - A Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI tem as
seguintes atribuições:
I - Encaminhar a realização das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI, atendendo às
deliberações do Conselho Distrital de Saúde Indígena e do Distrito Sanitário Especial
Indígena;
II - Acompanhar e apoiar a realização das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI;
III - Indicar os nomes dos 10 (dez) relatores para comporem a Comissão de Relatoria;
IV - Propor ao Plenário do Conselho Distrital de Saúde Indígena:
a) O Regimento das Etapas Local e Distrital e a metodologia de realização das etapas
Locais e Distrital da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena;
b) Os nomes dos expositores;
V - Acompanhar a disponibilidade e organização da infraestrutura, inclusive, do
orçamento para as etapas local e distrital;
VI - Apresentar ao Plenário do Conselho Distrital de Saúde Indígena a prestação de
contas das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI;
VII - Encaminhar o Relatório Final da Etapa Distrital da 6ª CNSI ao Conselho Distrital de
Saúde Indígena e ao Distrito Sanitário Especial Indígena;
VIII - Realizar o julgamento dos recursos relativos aos credenciamentos de delegados;
IX - Discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes acerca das Etapas
Local e Distrital da 6ª CNSI e não previstas nos itens anteriores, ad referendum do
Conselho Distrital de Saúde Indígena.
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Artigo 31 - Ao Coordenador-Geral cabe:
I - Convocar as reuniões da Comissão Organizadora;
II - Coordenar as reuniões e as atividades da Comissão Organizadora;
III - Supervisionar todo o processo de organização e realização das Etapas Local e
Distrital da 6ª CNSI.

Artigo 32 - Ao Secretário-Geral cabe:
I - Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora;
II - Organizar e manter o arquivo dos documentos recebidos e cópias dos documentos
encaminhados em função da realização das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI;
III - Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão Organizadora da Etapa
Distrital da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena para providências.

Artigo 33 - Ao Relator-Geral cabe:
I - Coordenar a Comissão de Relatoria das Etapas Local e Distrital;
II - Estimular o encaminhamento, em tempo hábil, dos Relatórios das Etapas Local e
Distrital para a Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital;
III - Coordenar a elaboração do Relatório Consolidado da Etapa Local para distribuição
aos delegados da Etapa Distrital da 6ª CNSI;
IV - Consolidar os Relatórios da Etapa Local e preparar para distribuição aos delegados
da Etapa Distrital da 6ª CNSI;
V - Coordenar a elaboração dos consolidados dos Grupos de Trabalho;
VI - Coordenar a elaboração do Relatório Final da Etapa Distrital da 6ª CNSI a ser
encaminhado à Comissão Organizadora da 6ª CNSI.

Parágrafo único. O Relator-Geral será substituído, em seus impedimentos eventuais,
pelo Relator Adjunto.

Art. 34 - Ao Coordenador de Comunicação e Informação cabe:
I - Definir instrumentos e mecanismos de divulgação das Etapas Local e Distrital da 6ª
CNSI;
II -Orientar as atividades de Comunicação Social das Etapas Local e Distrital da 6ª
CNSI;
III - Promover a divulgação das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI.
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Parágrafo único. O Coordenador da Comissão de Comunicação e Informação será
substituído, em seus impedimentos eventuais, pelo Coordenador Adjunto.

Art. 35 - Ao Coordenador de Comissão de Infraestrutura cabe:
I - Propor condições de infraestrutura necessárias à realização das Etapas Local e
Distrital da 6ª CNSI referentes ao local, equipamentos e instalações, recursos
audiovisuais, reprografia, comunicação, hospedagem, transporte, alimentação;
II - Avaliar, juntamente com a Comissão Organizadora, a prestação de contas de todos
os recursos destinados à realização das Etapas Local e Distrital da 6ª Conferência
Nacional de Saúde Indígena.

Parágrafo único. O Coordenador da Comissão de Infraestrutura será substituído, em
seus impedimentos eventuais, pelo Coordenador Adjunto.

Artigo 36 – Ao Comitê Executivo cabe:
I - Implementar os encaminhamentos da Comissão Organizadora;
II - Dar apoio administrativo, técnico e de infraestrutura para execução de suas
atividades e das deliberações do Pleno do Conselho Distrital de Saúde Indígena à
realização das Etapas Local e Distrital da 6ª CNSI.
CAPÍTULO VIII
DOS PARTICIPANTES

Artigo 37 - A Etapa Distrital da 6ª CNSI contará com o número de delegados, conforme
anexo.
Parágrafo único. Nos termos do § 4º, do art. 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990, e nos termos da Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, a
representação dos usuários nas Etapas Distrital da 6ª CNSI será paritária em relação
ao

conjunto

dos

representantes

do

governo,

prestadores

de

serviços

e

profissionais/trabalhadores de saúde, sendo assim configurada a participação:
I - 50% (cinquenta por cento) dos participantes serão representantes dos usuários
indígenas eleitos nas etapas locais da 6ª CNSI;
II - 25% (vinte cinco por cento) dos participantes serão representantes dos
profissionais/trabalhadores de saúde eleitos na Etapa Local da 6ª CNSI, exceto os
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representantes dos profissionais/trabalhadores das Secretarias Municipais da área de
abrangência do DSEI e que possuem população indígena na sua jurisdição, os quais
serão eleitos pelos respectivos Conselhos Municipais de Saúde conforme anexo.
III - 25% (vinte cinco por cento) dos participantes serão representantes de gestores/
prestadores de serviços de saúde eleitos na Etapa Local da 6ª CNS, exceto os
representantes dos gestores/prestadores das Secretarias Municipais da área de
abrangência do DSEI e que possuem população indígena na sua jurisdição, os quais
serão eleitos pelos respectivos Conselhos Municipais de Saúde conforme anexo.

Artigo 38 - Os participantes da Etapa Distrital da 6ª CNSI distribuir-se-ão em duas
categorias:
I - Delegados com direito à voz e voto e;
II - Convidados com direito à voz.

Artigo 39. Serão delegados na Etapa Distrital da 6ª CNSI:
I - Delegados usuários indígenas, profissionais/trabalhadores e gestores/prestadores de
serviços de saúde de acordo com os critérios propostos pela Comissão Organizadora
da 6ª CNSI.
§1º - A distribuição do total de delegados será feita a partir da divisão proporcional do
índice de representação de cada delegado, resultado da divisão da população indígena
do País pelo número de delegados previstos para serem eleitos;
§2º - O número final de delegados por DSEI deverá ser múltiplo de 4 (quatro), para dar
cumprimento ao previsto no artigo 37 deste Regimento;
§3º - Cada município da área de abrangência do DSEI terá direito a 1 (um) delegado
representante dos profissionais/trabalhadores de saúde da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) e a 1 (um) delegado representante do gestor da SMS, todos eleitos pelo
respectivo Conselho Municipal de Saúde.
§4º - Os delegados usuários indígenas, representantes da população indígena
residente fora de Terras Indígenas, deverão ser escolhidos por seus próprios
segmentos.

Artigo 40 - Os Conselheiros Distritais de Saúde Indígena são delegados natos para
participarem da Etapa Distrital da 6ª CNSI.
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Artigo 41 - A inscrição de delegados para a 6ª CNSI deverá ser feita no DSEI pela
Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital.

Parágrafo único. As inscrições dos delegados eleitos na Etapa Distrital da 6ª CNSI para
participarem da Etapa Nacional deverão ser enviadas à Comissão Organizadora
Nacional da 6ª CNSI até o dia 31 de janeiro de 2019.

Artigo 42 - Os delegados representantes dos usuários que participarão da Etapa
Distrital da 6ª CNSI serão eleitos entre os participantes da Etapa Local.

§1º - Os Delegados que participarão da Etapa Nacional serão eleitos entre os
participantes da Etapa Distrital.

§2º - Recomenda-se à Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital que sejam
contempladas as participações de conselheiros estaduais e municipais de saúde.

Artigo 43 - Serão eleitos, na Etapa Distrital, 30% (trinta por cento) de delegados
suplentes do total de cada segmento, para a substituição, se necessário, de titulares na
6ª CNSI.
Parágrafo único. A Comissão Organizadora das Etapas Local e Distrital deverá
comunicar, até o dia 29 de março de 2019, os suplentes que deverão ser credenciados
no início da 6ª CNSI e os suplentes que vierem a preencher vagas de titulares serão
credenciados, excepcionalmente, no dia 27 de maio de 2019.

Artigo 44 - Serão convidados para a Etapa Distrital da 6ª CNSI:
I - Representantes de órgãos, entidades, instituições estaduais e municipais;
II - Entidades/movimentos sociais indígenas.

§ 1º Os convidados para a etapa distrital da 6ª CNSI terão percentual de até 5% (cinco
por cento) do total de delegados.

§ 2ª O Conselho Distrital de Saúde Indígena, a Comissão Organizadora e o Distrito
Sanitário Especial Indígena definirão os convidados da Etapa Distrital da 6ª CNSI.
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§ 3º As inscrições dos convidados deverão ser enviadas à Comissão Organizadora com
antecedência de 30 dias antes do início da Conferência.

Artigo 45 - Os participantes com deficiências e/ou patologias deverão fazer o registro na
ficha de inscrição da Etapa Distrital da 6ª CNSI, para que sejam providenciadas as
condições necessárias à sua participação.
CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Artigo 46 - As despesas com a organização geral para a realização das Etapas Local e
Distrital da 6ª CNSI correrão à conta da dotação orçamentária consignada pela SESAI/
Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A SESAI, por intermédio do DSEI, arcará com as despesas de
hospedagem, alimentação e transporte dos delegados representantes do segmento
dos usurarios, trabalhadores e gestores e prestadores de serviço da saúde indígena
que participarão da Etapa Distrital da 6ª CNSI durante a realização da sua Etapa
Distrital.

CAPÍTULO X
DO CREDENCIAMENTO

Artigo 47 - O credenciamento dos delegados titulares e convidados deverá ser
realizado no primeiro dia da Etapa Distrital da 6ª CNSI das 8 horas às 16 horas.

Artigo 48 - A substituição dos delegados titulares e o respectivo credenciamento dos
delegados suplentes será realizada no primeiro dia da Conferência das 16 até as 18
horas.
Parágrafo único. Fica sob a responsabilidade da Comissão Organizadora da Etapa
Distrital acompanhar a substituição dos delegados titulares pelos suplentes.
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CAPITULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E COMUNS

Artigo 49 - Serão conferidos certificados de participação na Etapa Distrital da 6ª CNSI
aos delegados, integrantes da Comissão Organizadora, do Comitê Executivo, das
Comissões de Relatoria, Comunicação e Informação e de Infraestrutura, convidados,
expositores e relatores, especificando a condição da participação de cada um na 6ª
CNSI.

Artigo 50 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

•••
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ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DE DELEGADOS PARA ETAPA DISTRITAL
Trabalhadores
DSEI

População
Siasi
2017
15.336

População/
1000

Usuários

Subtotal
Usuários

15

Ajuste
Múltiplo
4
17

Vagas
Paritárias

Total
Parcial

Vagas
Usuários

No.
Vagas

64

No.
Municípios
SUS
10

32

40

104

52

ALTAMIRA

3.938

4

12

16

32

5

20

52

ALTO RIO JURUÁ

17.547

17

23

40

80

8

32

ALTO RIO NEGRO

40.684

40

40

80

160

3

ALTO RIO PURUS

14.308

14

18

32

64

ALTO RIO SOLIMÕES

67.532

68

68

136

AMAPÁ E NORTE DO PARÁ

12.286

12

12

ARAGUAIA

5.445

5

BAHIA

30.334

CEARÁ

Gestores/Prestadores
Eleito
pelo
CMS
10

No.
Vagas

26

Eleito
pelo
CLSI
16

Eleito
pelo
CMS
10

Conselheiro
Distrital

Total
Geral

26

Eleito
pelo
CLSI
16

24

128

26

13

8

5

13

8

5

68

120

112

56

28

20

8

28

20

8

20

132

12

172

86

43

40

3

43

40

3

56

228

7

28

92

46

23

16

7

23

16

7

28

120

272

7

28

300

150

75

68

7

75

68

7

72

372

24

48

4

16

64

32

16

12

4

16

12

4

32

96

11

16

32

12

48

80

40

20

8

12

20

8

12

72

152

30

34

64

128

23

92

220

110

55

32

23

55

32

23

36

256

34.134

34

38

72

144

18

72

216

108

54

36

18

54

36

18

72

288

CUIABÁ

6.620

7

9

16

32

16

64

96

48

24

8

16

24

8

16

32

128

GUAMÁ-TOCANTINS

13.802

14

18

32

64

17

68

132

66

33

16

17

33

16

17

36

168

INTERIOR SUL

74.200

74

78

152

304

65

260

564

282

141

76

65

141

76

65

64

628

KAIAPÓ DO MATO
GROSSO
KAIAPÓ DO PARÁ

6.321

6

10

16

32

6

24

56

28

14

8

6

14

8

6

40

96

5.631

6

10

16

32

6

24

56

28

14

8

6

14

8

6

20

76

LESTE DE RORAIMA

52.198

52

52

104

208

10

40

248

124

62

52

10

62

52

10

40

288

LITORAL SUL

11.304

11

13

24

48

68

272

320

160

80

12

68

80

12

68

68

388

MANAUS

29.941

30

34

64

128

15

60

188

94

47

32

15

47

32

15

48

236

MARANHÃO

35.832

35

37

72

144

16

64

208

104

52

36

16

52

36

16

52

260

MATO GROSSO DO SUL

80.848

80

80

160

320

129

516

836

418

209

80

129

209

80

129

40

876

ALAGOAS E SERGIPE

REGIMENTO
Etapas Locais e Distritais
ANEXO I (continuação)
DISTRIBUIÇÃO DE DELEGADOS PARA ETAPA DISTRITAL
Trabalhadores
População
Siasi
2017

População
/
1000

Ajuste
Múltiplo
4

Usuári
os

Subtotal
Usuários

MÉDIO RIO PURUS

7.082

7

9

16

MÉDIO RIO SOLIMÕES E
AFLUENTES
MINAS GERAIS/ESPÍRITO
SANTO
PARINTINS

23.568

24

24

16.034

16

16.603

PERNAMBUCO

Gestores/Prestadores

Vagas
Paritária
s

Total
Parcial

Vagas
Usuário
s

No.
Vagas

Eleito
pelo
CLSI

Eleito
pelo
CMS

No.
Vagas

Eleito
pelo
CLSI

Eleito
pelo
CMS

Conselh
eiro
Distrital

Total
Geral

32

No.
Municí
pios
SUS
3

12

44

22

11

8

3

11

8

3

28

72

48

96

14

56

152

76

38

24

14

38

24

14

40

192

16

32

64

14

56

120

60

30

16

14

30

16

14

72

192

16

16

32

64

5

20

84

42

21

16

5

21

16

5

36

120

52.321

52

52

104

208

18

72

280

140

70

52

18

70

52

18

28

308

PORTO VELHO

12.297

12

12

24

48

15

60

108

54

27

12

15

27

12

15

28

136

POTIGUARA

16.486

16

16

32

64

3

12

76

38

19

16

3

19

16

3

48

124

RIO TAPAJÓS

12.630

12

12

24

48

4

16

64

32

16

12

4

16

12

4

24

88

TOCANTINS

12.297

12

12

24

48

12

48

96

48

24

12

12

24

12

12

36

132

VALE DO JAVARI

6.169

6

10

16

32

1

4

36

18

9

8

1

9

8

1

56

92

VILHENA

8.423

8

8

16

32

2

8

40

20

10

8

2

10

8

2

24

64

XAVANTE

20.156

20

20

40

80

12

48

128

64

32

20

12

32

20

12

64

192

XINGU

7.216

7

9

16

32

8

32

64

32

16

8

8

16

8

8

80

144

YANOMAMI

24.915

25

31

56

112

1

4

116

58

29

28

1

29

28

1

80

196

TOTAL

794.438

1.648

3.296

2.228

5.524

2.762

1.381

824

557

1.381

824

557

1.564

7.088

DSEI
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REGULAMENTO
Etapa Nacional

FINALIDADE

Art. 1º - Este REGULAMENTO tem por finalidade a definição de regras de
funcionamento com base no Regimento da 6ª Conferência Nacional de Saúde
Indígena.

PLENÁRIA DE ABERTURA

Art. 2º - Após as exposições das autoridades e presentes a mesa, o
Coordenador da Conferência iniciará as inscrições das pessoas do plenário para o
debate:
§ 1º - Os Delegados e Convidados poderão manifestar-se por escrito ou
verbalmente, durante o período de debate, garantindo-se a ampla oportunidade de
participação;
§ 2º - O tempo máximo para cada manifestação será de 03 (três) minutos
improrrogáveis.
§ 3º - Haverá prioridade para manifestação de pessoas inscritas pela primeira
vez.
§ 4º - As pessoas inscritas, quando necessário poderão utilizar intérpretes
para sua manifestação.
§ 5º - O número de pessoas a serem inscritas será definido conforme horário
previsto para o fim da mesa redonda.
§ 6º - Após cerimônia de abertura será lido, emendado e aprovado o
Regulamento da Etapa Nacional.

GRUPOS DE TRABALHO

Art. 3º - Conforme o Regimento da 6ª Conferência Nacional de Saúde
Indígena, os Grupos de Trabalho são instâncias deliberativas, e deverão iniciar com
quórum mínimo 30% dos Delegados credenciados presentes.

3

REGULAMENTO
Etapa Nacional
Art. 4º - A mesa coordenadora fará a leitura das propostas consolidadas no
Relatório da Etapa Nacional da 6ª Conferências Nacional de Saúde Indígena.
Art. 5º - A cada item de proposta, a mesa coordenadora consultará o Plenário
sobre destaques.
Art. 6º- As pessoas que apresentarem destaque deverão encaminhar a
proposta para a mesa de relatoria durante a leitura, ou no intervalo entre o final da
leitura e o início da votação dos destaques.
§ 1º - Os destaques poderão ser apresentados por escrito ou verbalmente
para a mesa de apoio da relatoria;
Art. 7º - Quando houver a apresentação de mais de um destaque à mesa de
apoio da relatoria sobre o mesmo item, as pessoas serão convidadas a formular
destaques de consenso em relação às propostas apresentadas, e encaminhar à mesa
de apoio as propostas consensuadas e as propostas não consensuadas.
Art. 8º - As propostas que não receberem destaque durante a leitura serão
consideradas aprovadas.

VOTAÇÃO DE DESTAQUES

Art. 9º - A votação dos destaques nos Grupos de Trabalho terá quórum
mínimo de setenta por cento (70%) e na Plenária Final o quórum mínimo será de 50%
mais um dos Delegados credenciados presentes em Plenário, e será encaminhada da
seguinte maneira:
a)
A mesa coordenadora comunica o número de delegados que compõe
os percentuais mínimos para as votações, segundo a lista de Delegados dos Grupos
de Trabalho e da Plenária Final.
b)
Haverá a projeção das propostas com os respectivos destaques,
quando for o caso, em equipamento adequado para os participantes possam
acompanhar as votações.
c)
As pessoas da mesa de coordenação fazem a leitura dos destaques,
encaminham a discussão para verificar se a plenária está esclarecida para a votação,
e procedem para a segunda proposta, e assim sucessivamente.
d)

Não serão discutidos novos destaques para os itens aprovados.

e)
Quando a plenária não estiver esclarecida, a mesa concederá a palavra
ao Delegado que se apresentar para defender o destaque e ao Delegado que se

4
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apresentar para defender posição original da proposta; o tempo para cada intervenção
será de 3 (três) minutos.
f)
Será permitida uma segunda defesa, a favor e contra, se a Plenária não
se sentir devidamente esclarecida para a votação.
g)
A votação será realizada na seguinte ordem: a proposta do relatório
consolidado será a proposta número 1, e o destaque (s) será a proposta número 2.
h)
A aprovação das propostas será por maioria simples (maioria na
ocasião a votação) dos Delegados presentes.
Art. 10 - A mesa coordenadora assegurará o direito de manifestação “pela
ordem”, aos Delegados, quando dispositivos deste Regulamento não estiverem sendo
observados.
Parágrafo Único: Não serão permitidas solicitações “pela ordem” durante o
regime de votação.
Art. 11 - As propostas de encaminhamento somente serão acatadas pela
mesa coordenadora quando se referirem às propostas em debate, com vistas à
votação.
Art. 12 - A Comissão Organizadora destinará locais específicos de
permanência para os Delegados e os Convidados na Plenária Final.

MOÇÕES

Art. 13 - As moções de âmbito distrital serão encaminhadas por Delegados, e
devem ser apresentadas junto à relatoria em formulário próprio elaborado pela
Comissão de Relatoria da ETAPA NACIONAL da 6ª Conferência Nacional de Saúde
Indígena até às 10 horas do dia 29 de maio de 2019.
§ 1º - Cada moção deverá ser assinada por, pelo menos, 10% dos Delegados
da ETAPA DISTRITAL da Conferência.
§ 2º - A Coordenação de Relatoria organizará as moções recebidas e as
agrupará por tema.
§ 3º - Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final da Conferência, o
Coordenador da mesa procederá à leitura das Moções e submeterá sua aprovação à
Plenária.
§ 4º - A aprovação das moções será por maioria simples (maioria na ocasião
a votação) dos Delegados presentes.
5
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Art. 14 - Concluída a votação das moções será encerrada a sessão da
Plenária Final da ETAPA NACIONAL da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena.

PLENÁRIA FINAL

Art. 15 - A Plenária Final será Coordenada pelo Coordenador da Etapa
nacional da 6ª Conferência de Saúde Indígena e demais membros da mesa
coordenadora dos Grupos de Trabalho.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17 - Os certificados de participação na 6ª Conferência Nacional de Saúde
Indígena serão entregues no dia 31 de maio de 2019.
Art. 18 - Os horários previstos na programação devem ser observados por
todos os participantes da ETAPA NACIONAL 6ª Conferência Nacional de Saúde
Indígena;
Art. 19 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ad
referendum, quando a Plenária não estiver reunida.

•••
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A Comissão Organizadora da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (6ª
CNSI)

está

selecionando

COMUNICADORES

INDÍGENAS,

para participarem DA COBERTURA JORNALÍSTICA COLABORATIVA da 6ª
CNSI, a ser realizada no período de 27 a 31 de maio de 2019, em Brasília/DF.
Serão selecionados comunicadores que já atuam na produção textos para
diferentes mídias (rádio, vídeo, sites, blogs etc), fotos e vídeos. Poderão ser
inscritas propostas de comunicadores individuais ou grupos de produção,
cujos integrantes atuem em atividades complementares para a conclusão
do produto final, tais como:
- cinegrafista, repórter e editor de imagens;
- repórter de rádio e editor de áudio;
- repórter, fotógrafo e editor/conteudista de site.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 15 de março de 2019,
impreterivelmente, pelo e-mail sextacnsi@saude.gov.br, com o envio de
material que comprove a atuação como comunicador indígena (portfolio
fotos e/ou vídeos, endereços de links, textos etc). Com exceção de
computadores para redação de textos, os comunicadores interessados
deverão dispor do próprio material para o desenvolvimento de suas
atividades, tais como câmeras de fotos e vídeos e programas para edição
de áudio, fotos e vídeos.
DISPOSIÇÕES GERAIS


Não haverá qualquer forma de remuneração para os comunicadores
selecionados, sendo apenas arcadas as despesas de hospedagem,
transporte e alimentação dos selecionados, QUE NÃO PODERÃO
ESTAR INSCRITOS COMO DELEGADOS NA 6ª CNSI;



Os comunicadores serão avaliados por meio dos trabalhos
apresentados no ato da inscrição, avaliação essa a ser realizada pela
Comissão de Comunicação da 6ª CNSI, com suporte técnico de
professores e pesquisadores vinculados à Faculdade de Comunicação
da Universidade de Brasília;



Serão aceitas inscrições INDIVIDUAIS ou COLETIVAS;



As inscrições coletivas deverão contar com no máximo três (03)
participantes;



Serão selecionadas até 20 candidaturas, individuais ou coletivas;



Os candidatos selecionados vão atuar na cobertura da conferência,
disponibilizando o material em canais próprios e também nos canais
da 6ª CNSI;



Ao aceitarem participar da cobertura colaborativa, os comunicadores
indígenas cedem à SESAI/MS direito de uso de textos, fotos e vídeos
produzidos no período.

Brasília/DF, de fevereiro de 2019

William César Lopes Domingues
Secretário-Geral da 6ª CNSI
-----------------------------------

Modelo de Inscrição
(Inserir no corpo do e-mail)

Nome do(s) proponente(s) :
__________________________________________________

Atividade de Comunicação proposta:
Obs.: marcar mais de uma, caso seja inscrição coletiva ou esteja disponível para mais
de uma atividade











Produção de texto para sites/blogs/redes sociais ( )
Produção de texto para radio ( )
Produção de texto para video ( )
Fotografia ( )
Vídeo/cinegrafista ( )
Vídeo/edição de imagens ( )
Rádio/edição de áudio ( )
Edição de textos/conteudista de páginas eletrônicas ( )
Outros ( ) _____________________________________________

TERMOS

1. A 6ª CNSI se responsabilizará pelo custeio de passagem, estadia e alimentação por um
período de até sete (07) dias.
2. Os critérios para a seleção serão da Comissão de Comunicação da 6ª CNSI;
3. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 15 de março de 2019;

Componentes:
Todos os candidatos de inscrições coletivas devem ser indicados, individualmente, da
seguinte forma:

1) Nome do representante:
Telefone:

E-mail:

CPF:

RG:

DSEI:

Etnia:

2) Nome:
Telefone:

E-mail:

CPF:

RG:

DSEI:

Etnia:

3) Nome:
Telefone:

E-mail:

CPF:

RG:

DSEI:

Etnia:

Atividades Culturais
6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena

- 27 a 31 de maio de 2019 A Comissão Organizadora da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (6ª CNSI) está
selecionando

ARTISTAS

e

GRUPOS

ARTÍSTICOS,

nas diversas áreas culturais,

para participarem da programação ARTÍSTICA da 6ª CNSI, a ser realizada no período de 27 a
31 de maio de 2019, em Brasília/DF, no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade,
em apresentação única e horário a ser definido de acordo com a programação do evento.
Serão selecionadas propostas, em princípio, com o tempo de 20 (vinte minutos) de
apresentação. Poderão ser inscritas propostas de artistas ou grupos de artistas (de até dez
integrantes) que façam parte obrigatoriamente da comunidade indígena, de forma individual ou
coletiva. As apresentações contemplam as áreas de artes, música, dança, performances,
intervenções, stand-ups, circo, literatura, musical e esquete, teatro etc., para apresentação na 6ª
CNSI.
As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 28 de fevereiro de 2019, impreterivelmente,
pelo e-mail sextacnsi@saude.gov.br, com o envio de vídeo e um breve resumo da apresentação
proposta, além da descrição dos equipamentos necessários.
DISPOSIÇÕES GERAIS


Não haverá qualquer forma de remuneração para as propostas de produções artísticas,
sendo apenas arcadas as despesas de hospedagem, transporte, alimentação e produção dos
artistas selecionados que não estejam inscritos como DELEGADOS na 6ª CNSI;



A Comissão Organizadora do Congresso não se responsabilizará por recursos técnicos ou
operacionais que a 6ª CNSI não tenha disponível;



As propostas de apresentações artísticas serão julgadas pela Subcomissão de Cultura da
6ª CNSI;



Serão aceitas propostas de apresentações INDIVIDUAIS ou COLETIVAS;



As apresentações coletivas deverão contar com no máximo dez participantes, dos quais
mais da metade devem ter origem indígena;



Serão selecionadas até 20 propostas de produções artísticas.

Os proponentes da apresentação artística autorizam a Comissão Organizadora da 6ª CNSI a
utilizar as imagens dos artistas e os vídeos disponibilizados para fins de divulgação.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2018

William César Lopes Domingues
Secretário-Geral da 6ª CNSI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Modelo de Inscrição
(Inserir no corpo do e-mail)
Nome do grupo ou artista: __________________________________________________
Tipo de apresentação:


Musical ( )
Solo ( )
Grupo ( ) Número de integrantes: _______________________
Tipo de música: _____________________________________________________



Teatro ( )
Solo ( )
Grupo ( ) Número de integrantes: ______________________
Gênero: __________________________________________________________
Nome da peça:



Dança ( )
Solo ( )
Grupo ( ) Número de integrantes: _______________________
Gênero: ___________________________________________________________
Nome da coreografia:



Outra manifestação artística: ___________________________________________
Solo ( )
Grupo ( ) Número de integrantes: _______________________
Mais informações: ___________________________________________________

TERMOS
1. Os artistas não receberão cachê. A 6ª CNSI se responsabilizará pelo custeio de passagem,
estadia e alimentação, no período da apresentação, para quem não estiver inscrito como
DELEGADO. Os delegados da 6ª CNSI, como já terão os custos arcados pela SESAI, não
receberão cachê nem ajuda de custo para as apresentações culturais;
2. Cada apresentação deverá ter, no máximo, 20 (vinte) minutos e o número de integrantes de
cada grupo não poderá exceder 10 participantes.
3. Os critérios para a seleção serão da Subcomissão de Cultura da 6ª CNSI;
4. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 28 de fevereiro de 2019;
5. Poderão ser inscritas propostas de artistas ou grupos de artistas que façam parte,
obrigatoriamente, da comunidade indígena, de forma individual ou coletiva, sendo que nas
inscrições de proposições coletivas deverá ser escolhido um dos membros do grupo como
representante perante à Comissão de Seleção. O grupo deverá contar com pelo menos
metade dos integrantes de origem indígena.

Componentes:
Todos os integrantes do grupo devem ser indicados, individualmente, da seguinte forma:
1) Nome do representante:
Telefone:
CPF:
DSEI:

E-mail:
RG:
Etnia:

2) Nome:
Telefone:
CPF:
DSEI:

E-mail:
RG:
Etnia:

3) Nome:
Telefone:
CPF:
DSEI:

E-mail:
RG:
Etnia:

4) Nome:
Telefone:
CPF:
DSEI:

E-mail:
RG:
Etnia:

5) Nome:
Telefone:
CPF:
DSEI:

E-mail:
RG:
Etnia:

FORMULÁRIO DE SELEÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS DA 6ª CNSI
NOME DO EXPOSITOR 1 - REPRESENTANTE:

DSEI:

ALDEIA:

POLO BASE:

DADOS PESSOAIS – EXPOSITOR 1 (preenchimento obrigatório para inscrição)
CPF:
RG:
ÓRG. EXPEDIDOR:
ETNIA:
RANI:
SEXO: (
) FEMININO (
) MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO:
NACIONALIDADE:
NATURALIDADE:
ENDEREÇO COMPLETO:
CIDADE:
TELEFONES:
EMAIL:

UF:

DADOS PESSOAIS – EXPOSITOR 2
CPF:
RG:
ÓRG. EXPEDIDOR:
ETNIA:
RANI:
SEXO: (
) FEMININO (
) MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO:
NACIONALIDADE:
NATURALIDADE:
ENDEREÇO COMPLETO:
CIDADE:
TELEFONES:
EMAIL:

UF:

UF:

UF:

INFORMAÇÕES SOBRE AS PEÇAS A SEREM EXPOSTAS (preenchimento obrigatório para inscrição)
TIPOS DE ARTESANATO (cestaria, cerâmica, colares/pulseiras/brincos, etc.):

PRODUÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA (COMUNIDADE):

ETNIAS:

TERMOS
1.

2.
3.
4.
5.

Os artesãos participantes devem responsabilizar-se pelo aporte de recursos necessários para cobrir todos os
custos (transporte, hospedagem e alimentação) referentes à sua participação na Feira de Artesanato, devendo
cada um arcar com despesas diretas e indiretas relacionadas à guarda e segurança dos produtos expostos.
Não será permitida a participação de delegados da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena como
expositores da feira de artesanatos. A 6ª CNSI reitera que não se responsabilizará por custear a vinda, estadia,
alimentação e retorno dos participantes da feira;
Cada espaço deverá ter, no mínimo, 02 (dois) participantes para revezamento durante a realização de feira.
Os critérios para distribuição dos expositores serão dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), além
da SESAI Brasília, sendo 35 espaços confeccionados em bambu/madeira tamanho 2m x 2m.
Os espaços não preenchidos, serão repassados aos DSEI que demonstrarem interesse e necessidade de
ocupação de outros stands.
Nos lugares em que houver grande número de interessados, será repassado ao respectivo DSEI/CONDISI para
que apoie na organização e seleção.

DATA:
_______________________________________________________________________________

ASSINATURA

__________/_________/_________

Considerando que a atividade de confecção e comercialização de artesanatos, configurase atividade inerente aos povos indígenas, a Comissão Nacional de Infraestrutura da 6ª
Conferência Nacional de Saúde Indígena (VI CNSI), abre seleção para exposição e
comercialização de artesanatos indígenas durante a etapa nacional da VI CNSI, que será
realizada em Brasília-DF, entre os dias 27 e 31 de maio de 2019.

DOS OBJETIVOS
A realização da Feira de Artesanato que será exposta na 6ª Conferência Nacional de Saúde
Indígena tem os seguintes objetivos: proporcionar aos artesãos indígenas com
representação dos 34 DSEI´s, a divulgação e comercialização dos produtos artísticos e
artesanais, realizando trocas de experiências e agregando a valorização da cultura
indígena desenvolvida por esses profissionais; oferecer aos participantes a oportunidade
de contato com a Arte e a Cultura indígena por meio dos trabalhos expostos; promover o
intercâmbio e divulgar diferentes técnicas artesanais e formas de trabalhos manuais e
individuais, de diferentes povos e etnias indígenas; incentivar a produção cultural
indígena a partir do manejo e uso sustentável dos recursos naturais de seus territórios.

DO OBJETO
O critério para distribuição dos expositores serão os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI), além da SESAI Brasília, sendo 35 espaços confeccionados em
bambu/madeira tamanho 2m x 2m.
A Feira de Artesanatos da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena será realizada de
27 a 31 de maio de 2019, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, sito a EPIG
s/n Asa Sul, Brasília – DF.

DA SELEÇÃO
As organizações indígenas ou pessoas físicas devem enviar manifestação de interesse, até
o dia 30 de janeiro de 2019, acompanhada de fotos dos produtos, para o e-mail
sextacnsi@saude.gov.br
Nos lugares em que houver grande número de interessados, será repassado ao respectivo
DSEI/Condisi para que apoie na organização e seleção;

DA PARTICIPAÇÃO

Não será permitida a participação de delegados da 6ª Conferência Nacional de Saúde
Indígena como expositores da feira de artesanatos.

Os espaços não preenchidos, serão repassados aos DSEI que demonstrarem interesse e
necessidade de ocupação de outros stands.
Os artesãos participantes devem responsabilizar-se pelo aporte de recursos necessários
para cobrir todos os custos (transporte, hospedagem e alimentação) referentes à sua
participação na Feira de Artesanato, devendo cada um arcar com despesas diretas e
indiretas relacionadas à guarda e segurança dos produtos expostos.
Cada espaço deverá ter, no mínimo, 02 (dois) participantes para revezamento durante a
realização de feira.
Não há impedimento para que, no mesmo espaço, estejam expostos trabalhos de povos e
etnias diferentes, desde que os itens acima sejam respeitados.

