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I – trinta e dois (32) do universo total de Delegados serão eleitos pelo 
CES-ES; 
 
II – vinte quatro (24) Conselheiros Estaduais de Saúde titulares ou seus 
suplentes, em substituição; 
 
III – cento e sessenta e oito (168) delegados eleitos nas Etapas 
Macrorregionais; 
 
IV – Trinta e dois (32) delegados natos indicados pela Comissão 
executiva entre os membros das Comissões: Organizadora, Executiva, 
Comunicação e Mobilização, Formulação e Relatoria, e Comissões de 
Organização Regionais.  
 
§ 1º - A eleição dos Delegados nos itens II e III deve obedecer ao 
previsto na Resolução 453/12 do CNS. 
 
§ 2º - A Região Norte de Saúde elegerá 24 (vinte e quatro) delegados 
para a Etapa Estadual obedecendo a Resolução 453/12 do CNS. 
 
§ 3º - A Região Central de Saúde elegerá 32 (trinta e dois) delegados 
para a Etapa Estadual, obedecendo à Resolução 453/12 do CNS. 
 
§ 4º - A Região Metropolitana de Saúde elegerá 80 (oitenta) delegados 
para a Etapa Estadual, obedecendo à Resolução 453/12 do CNS. 
 
§ 5º - A Região Sul de Saúde elegerá 32 (trinta e dois) delegados para a 
Etapa Estadual, obedecendo à Resolução 453/12 do CNS. 
 
§ 6º - Cada Conselho Municipal deverá inscrever na Etapa 
Macrorregional o número de participantes de acordo com a tabela dos 
anexos 2, 3, 4 e 5 deste Regimento, obedecendo à Resolução 453/12 do 
CNS. 
 
§ 7º - Os Conselhos Municipais deverão apresentar a inscrição de seus 
representantes à Comissão Organizadora da Etapa Macrorregional até 20 
dias de antecedência da realização da Conferência em sua região. 
 
CAPITULO III 
DO FUNCIONAMENTO 
 
Art. 10° - As Etapas Estadual e Macrorregionais da 4ª CNSTT serão 
presididas pelo Presidente do Conselho Estadual de Saúde e na sua 
ausência, ou impedimento, será presidida pelo Coordenador da CIST-ES. 
 
Art. 11º - O funcionamento das Etapas Estadual e Macrorregionais se 
dará por meio de mesas temáticas, constituição de trabalhos de grupos 
e de uma plenária final. 
 
Art. 12º - Os relatórios das Conferências Macrorregionais deverão ser 
finalizados, consolidados e apresentados à Comissão Organizadora 
Estadual, até o 10º dia após o término da Conferência e o relatório da 
Conferência Estadual deverá ser apresentado à Comissão Organizadora 
Nacional até 15 de agosto de 2014. 
 
§ 1º - Os relatórios das Etapas Macrorregionais e Estadual deverão 
conter no máximo doze (12) propostas, sem número mínimo de 
propostas por sub-eixo, a serem apresentadas em papel tamanho A4, 
fonte Arial12, espaço duplo. 
 
§ 2º - Caberá à Comissão de Formulação e Relatoria elaborar o relatório 
consolidado das Etapas Macrorregionais, a ser publicado e distribuído 
para subsidiar a Etapa Estadual. 
 
§ 3º - A Comissão de Formulação e Relatoria da Etapa Estadual da 4ª 
CNSTT consolidará as propostas do relatório da Etapa Estadual, 

considerando apenas o tema central de cada proposta, observando o 
número máximo de 12 temas. 
 
CAPITULO IV 
DAS COMISSÕES 
 
Art. 13º - A Etapa Estadual da 4ª CNSTT contará com as seguintes 
Comissões: 
I -  Executiva; 
II -  Organizadora; 
III - Comunicação e Mobilização; 
IV - Formulação e Relatoria. 
 
§ 1º - A Comissão Executiva será composta por 10 (doze) membros, 
indicados pela Comissão Organizadora, a saber: 
 
I - quatro (04) indicados pela CEREST Estadual;  
II - quatro (04) indicados, um de cada CEREST Regional: 

 
a) Cachoeiro de Itapemirim;  
b) Colatina; 
c) São Mateus; 
d) Vila Velha.  

 
III - dois (02) indicados pelo CES dentre os funcionários da Secretaria 
Executiva do CES. 
 
§ 2º - Na realização da Quarta Conferência, a Comissão Executiva 
contará com suporte técnico, financeiro e administrativo da Secretaria 
Estadual de Saúde. 
 
§ 3º - A Coordenação da Comissão Executiva fica a cargo do CEREST 
Estadual. 
 
§ 4º - A Comissão Organizadora será composta por oito (08) membros, 
indicados pelo CES-ES observada a paridade, a saber: 
 

I - segmento de usuários: quatro (04) representantes; 
II - segmento de trabalhadores da saúde: dois (02) representantes; 

 III - segmento de gestores e prestadores: dois (02) representantes. 
 
§ 5º - A Comissão de Comunicação e Mobilização será composta por 
dezoito (18) membros, indicados pela Comissão Organizadora, a saber: 
 
I - Coordenação de Plenária, sendo um por Região de Saúde: quatro 
(04) representantes;  

 
II - Superintendência de Saúde, sendo um de cada Regional de Saúde:      
quatro (04) representantes; 
 
III - CERESTs Regionais – um de cada: quatro (04) representantes;  

 
IV - Secretaria-Executiva do CES-ES: um (01) representante; 

 
V -   CIST-ES: um (01) representante; 

 
VI - CISTs Municipais – um por região de saúde: quatro (04) 

representantes. 
  

§ 6º - A Comissão de Formulação e Relatoria será composta por seis 
(06) Organizadora. 
 
Art. 14º- As Etapas Macrorregionais contarão com a Comissão de 
Organização Regional. 
 
§ 1º - As Comissões de Organização Regionais, indicadas pela Comissão 
Organizadora, serão constituídas uma em cada Região de Saúde, 


