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VI - mobilizar e estimular a participação de todos os segmentos/setores 
pertinentes nas macrorregionais da 4ª CNSTT; 

 
VII - estimular a realização de atividades envolvendo os trabalhadores e 
trabalhadoras e gestores, para a discussão do documento orientador; 

 
VIII - estimular a realização de seminários mobilizadores. 

 
IX - implementar as deliberações da Comissão Organizadora; 

 
X - garantir as condições de infraestrutura necessárias para a realização 
das Etapas Estadual e Macrorregionais da 4ª CNSTT; 

 
XI - propor as condições de acessibilidade e de infraestrutura 
necessárias para a realização da Etapa Macrorregional da 4ª CNSTT, 
referente ao local, ao credenciamento, equipamentos e instalações 
audiovisuais,  reprografia, comunicação (telefone, internet, fax, dentre 
outros), hospedagem, transporte, alimentação e outras; 
 
XII - elaborar e propor o método para consolidação dos relatórios da 
Etapa Macrorregionais; 

 
XIII - consolidar os relatórios da Etapa Macrorregional; 

 
XIV - propor nomes para compor a equipe de relatores da plenária 

final; 
 

XV - elaborar o relatório final da Etapa Macrorregional da 4ª CNSTT; 
 

XVI - estimular e acompanhar o encaminhamento, em tempo hábil, dos 
relatórios da Conferência Macrorregional á comissão Formulação e de 
Relatoria da Etapa Estadual da 4ª CNSTT. 
 
CAPITULO V 
DO TEMÁRIO 
 
Art. 20º - A estrutura temática da Etapa Estadual e Macrorregionais da 
4ª CNSTT será: 
 
I - Tema Central: “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de 
Todos e Todas e Dever do Estado”; 
 
II - Eixo Principal: Implementação da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora; 
 
III - Sub Eixos: 
 
a) o Desenvolvimento Socioeconômico e seus reflexos na saúde do 
trabalhador e da trabalhadora; 
 
b) fortalecer a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, da 
comunidade e do controle social nas ações de saúde do trabalhador e da 
trabalhadora; 

 
c) efetivação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, considerando os princípios da integralidade e 
intersetorialidade nas três esferas de governo; e 

 
d) financiamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador nos 
Municípios, Estados e União. 
 
Parágrafo único - As Mesas Temáticas deverão debater sobre: 
 
I - diretrizes e estratégias para implantação do Plano Estadual de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - PESATT com base na PNSTT; 

 
II - o perfil produtivo e de morbimortalidade dos trabalhadores dentro 
das Regionais de Saúde; 

 
III -  uma política de direitos que contempla a saúde de categorias de 
trabalhadores dos setores públicos e privados, formais e informais, 
urbanos e rurais; 

 
IV - criação de CISTs municipais e suporte técnico e para seu 

funcionamento; 
 
CAPITULO VI 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 21º - A Etapa Estadual da 4ª CNSTT contará com os seguintes 
participantes, conforme distribuição constante no anexo 1 deste 
regimento: 
 
I - Delegados eleitos pelo Conselho Estadual de Saúde – CES/ES, com 
direito a voz e voto; 

 
II - Delegados eleitos nas Etapas Macrorregionais da 4ª CNSTT 
conforme previsto no anexo 6 deste regimento com direito a voz e voto; 

 
III - Convidados, com direito a voz. 
 
§ 1º - No processo eleitoral para escolha de delegados, deverão ser 
eleitos Delegados suplentes, no total de 20% (vinte por cento) das 
vagas de cada segmento, devendo ser encaminhada a ficha de inscrição 
do delegado suplente, assim caracterizado no conjunto de delegados 
inscritos, à Comissão Organizadora da Etapa Estadual da 4ª CNSTT. 
 
§ 2º - As fichas de inscrição dos delegados eleitos na Etapa Estadual, 
titulares e suplentes deverão ser enviadas à Comissão Organizadora 
Nacional da 4ª CNSTT até o dia 18/07/2014. 
 
§ 3º - Serão convidados para a Etapa Estadual da 4ª CNSTT, 
representantes de Organizações não Governamentais - ONGs, Entidades 
e Instituições Estaduais, Nacionais e Internacionais e Personalidades 
Estaduais e Nacionais, com atuação de relevância em Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora e setores afins, num percentual máximo 
de até 10% (dez por cento) do total de delegados eleitos para Etapa 
Estadual, que serão indicados pela Comissão Executiva Estadual, e 
aprovados pelo Plenário do CES-ES. 
 
§ 4º - A lista de convidados da Etapa Estadual da 4ª CNSTT deve ser 
concluída até 05/06/2014. 
 
§ 5º - Deverá ser estimulada a participação de representantes de todos 
os setores do Estado Brasileiro envolvidos com as ações de Saúde do 
Trabalhador, incluindo, entre outros, Trabalho e Emprego, Previdência 
Social, Assistência Social, Desenvolvimento Agrário, Educação e 
Ministério Público, como delegados eleitos pelo CES. 
 
§ 6º - Deverá ser estimulada a participação de representantes dos 
segmentos/ setores envolvidos com as ações de Saúde do Trabalhador, 
considerando os principais setores produtivos e as questões de gênero, 
geração de renda, raça, etnia, orientação sexual, além dos trabalhadores 
em condição de informalidade. 
 
Art. 22º - As Etapas Macrorregionais da 4ª CNSTT contarão com os 
seguintes participantes: 
 
I - Conferencistas eleitos pelos Conselhos Municipais de Saúde que 

compõem cada Macrorregião, com direito a voz e voto; 
 

II - Convidados, com direito a voz. 


