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p) Comprovante de estar quite no respectivo Conselho representativo;
q) Declaração de Participação de Orientações Pedagógica emitida pelo CETAS;
r) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais na Comarca em que residir nos
últimos cinco anos;
s) Exame Admissional;
t) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital.

CRONOGRAMA DAS ORIENTAÇÕES

ATIVIDADES/LOCAIS DATAS e HORÁRIOS
Orientações Pedagógicas em Rolim de Moura - Gerência Regional de Saúde:
Av. 25 de agosto, 5642, Centro-Rolim de Moura/RO. 29/04/2014 (das 08:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00)

Porto Velho (RO), 25 de abril de 2014.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 026/CETAS/SESAU/2014.

CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E
 ASSINATURA DE CONTRATO/TERMO DE COMPROMISSO

Localidade: ROLIM DE MOURA
Curso: CUIDADOR DE IDOSOS

Área de atuação: Psicologia
Classificação Nome do Candidato                            RG

                          GLEISON DE OLIVEIRA SILVA           904.856 SSP/RO

CES

RESOLUÇÃO Ad Referendum nº 011/2014/CES/RO
Porto Velho-RO, 22 de Abril de 2014.

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia - CES/RO, no ato de
suas atribuições legais, instruído pelo inciso III do artigo 198 da Constituição
Federal tendo como base suas competências constitucionais, através das Leis
Orgânicas da Saúde nº 8.080/90, 8.142/90, LC nº 141/01/2012/CNS e Resolução
nº 453/2012/CNS, Lei Estadual nº 2.212 de 21 de dezembro de 2009, bem como
em seu Regimento Interno.

RESOLVE:

Aprovar o Regimento Interno da Iª Conferência Macrorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora e IIª Conferência Estadual de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º - A II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora-
CESTT, convocada pelo Resolução/CES-RO nº. 059/CES-RO de 23 de dezembro
de 2013, e Portaria 001/DIRETORIA/CES/RO de 19 de março 2014, será realizada
nos períodos de 24 de abril a 27 de junho de 2014, tem como objetivo propor
diretrizes para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora - PNST.

Seção I
DA ETAPA ESTAUDAL E MACRORREGIONAL

 Art. 2º - A Etapa Estadual terá por objetivo analisar as prioridades constantes
no Documento Orientador e elaborar propostas para Municípios, Macrorregiões,
Estados e União para a implementação da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora, considerando os processos produtivos no
território e a situação de saúde dos trabalhadores, formais e informais, rurais ou
urbanos, e emitirá Relatório da Etapa Macrorregional, juntamente com a lista dos
Delegados da Macrorregião eleitos para a Etapa Estadual, considerando-se os
prazos previstos no Regimento da Conferência Estadual.

I - Etapa Macrorregional - de 22 de abril a 06 de junho de 2014; sendo
a)  Ji-Paraná e Cacoal dias 24 e 25 de abril 2014;

b)  Rolim de Moura 22 e 23 de maio 2014;
c) Vilhena 28 e 29 de maio 2014;
d) Ariquemes 05 e 06 de junho 2014.

II - Etapa Estadual – 25 a 27 de junho de 2014; e
III - Etapa Nacional - 10 a 13 de novembro de 2014.

§ 1º - Considera-se Macrorregião, para fins desta Conferência, aquelas
definidas no Plano Diretor de Regionalização de Saúde ou, na ausência deste,
conforme definição do Conselho Estadual de Saúde.

§ 2º - O não cumprimento do prazo previsto neste artigo, por uma ou mais
Macrorregiões e os Estados, não constituirá impedimento para a realização
da Etapa Nacional.

Seção II
DO TEMÁRIO

Art. 3º - A II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora-
CESTT – será coordenada conforme Portaria 001/DIRETORIA/CES/RO de 19
de março 2014, que define a  Comissão Organizadora tendo como temário
central “ SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, DIREITO DE
TODOS E TODAS E DEVER DO ESTADO”, a ser desenvolvido em um eixo
principal e em quatro sub-eixos.

Art. 4º - O eixo principal da II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora - CESTT será “IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL
DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA”.

§ 2º - Os sub-eixos da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT serão:

I - o desenvolvimento socioeconômico e seus reflexos na saúde do trabalhador
e da trabalhadora;

II - fortalecer a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da
comunidade e do controle social nas ações de saúde do trabalhador e da
trabalhadora;

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

IV - financiamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, nos Municípios,
Estados e União.

Parágrafo único: Cada Eixo temático será discutido em uma mesa – redonda
que contará com a participação de um expositor e um coordenador, e será
feito debate com os delegados e convidados.

Art.  5º  - Serão elaborados roteiros, de acordo com cada eixo temático, que
orientarão as apresentações dos expositores para debate de cada mesa.

Art.  6º  - Cada conferencista disporá em média de 45 (quarenta e cinco)
minutos para exposição do tema referente à mesa e posteriormente a fase de
debate em plenária será de 45 (Quarenta e cinco) minutos;

Art.  7º  - Será facultado a qualquer dos membros da Conferência por ordem
previa de inscrição, manifestar-se verbalmente ou por escrito sobre o tema
exposto durante o período dos debates.

§ 1º - A inscrição para manifestação de que se trata esse artigo, se dará
através da apresentação do crachá ao coordenador da mesa em exposição.

§ 2º - O tempo máximo de interpelação dos membros das respectivas plenárias
será de três (03) minutos.

 § 3º - A cada grupo de cinco (05) interpelações, o conferencista disporá de
05 (cinco) minutos para respondê-las.

§ 4º - Serão chamados os inscritos para interpelação ao tema abordado até
o limite do tempo previsto para os debates.
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b)  Rolim de Moura 22 e 23 de maio 2014;
c) Vilhena 28 e 29 de maio 2014;
d) Ariquemes 05 e 06 de junho 2014.

II - Etapa Estadual – 25 a 27 de junho de 2014; e
III - Etapa Nacional - 10 a 13 de novembro de 2014.

§ 1º - Considera-se Macrorregião, para fins desta Conferência, aquelas
definidas no Plano Diretor de Regionalização de Saúde ou, na ausência deste,
conforme definição do Conselho Estadual de Saúde.

§ 2º - O não cumprimento do prazo previsto neste artigo, por uma ou mais
Macrorregiões e os Estados, não constituirá impedimento para a realização
da Etapa Nacional.

Seção II
DO TEMÁRIO

Art. 3º - A II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora-
CESTT – será coordenada conforme Portaria 001/DIRETORIA/CES/RO de 19
de março 2014, que define a  Comissão Organizadora tendo como temário
central “ SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, DIREITO DE
TODOS E TODAS E DEVER DO ESTADO”, a ser desenvolvido em um eixo
principal e em quatro sub-eixos.

Art. 4º - O eixo principal da II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora - CESTT será “IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL
DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA”.

§ 2º - Os sub-eixos da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT serão:

I - o desenvolvimento socioeconômico e seus reflexos na saúde do trabalhadorRESOLUÇÃO Ad Referendum nº 011/2014/CES/RO
e da trabalhadora;Porto Velho-RO, 22 de Abril de 2014.

II - fortalecer a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, daO Plenário do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia - CES/RO, no ato de
comunidade e do controle social nas ações de saúde do trabalhador e dasuas atribuições legais, instruído pelo inciso III do artigo 198 da Constituição
trabalhadora;Federal tendo como base suas competências constitucionais, através das Leis

Orgânicas da Saúde nº 8.080/90, 8.142/90, LC nº 141/01/2012/CNS e Resolução
III - efetivação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,nº 453/2012/CNS, Lei Estadual nº 2.212 de 21 de dezembro de 2009, bem como
considerando os princípios da integralidade e intersetorialidade nas trêsem seu Regimento Interno.
esferas de governo; e

RESOLVE:
IV - financiamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, nos Municípios,
Estados e União.Aprovar o Regimento Interno da Iª Conferência Macrorregional de Saúde do

Trabalhador e da Trabalhadora e IIª Conferência Estadual de Saúde do
Parágrafo único: Cada Eixo temático será discutido em uma mesa – redondaTrabalhador e da Trabalhadora.
que contará com a participação de um expositor e um coordenador, e será
feito debate com os delegados e convidados.CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE
Art.  5º  - Serão elaborados roteiros, de acordo com cada eixo temático, que
orientarão as apresentações dos expositores para debate de cada mesa.Art. 1º - A II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora-

CESTT, convocada pelo Resolução/CES-RO nº. 059/CES-RO de 23 de dezembro
Art.  6º  - Cada conferencista disporá em média de 45 (quarenta e cinco)de 2013, e Portaria 001/DIRETORIA/CES/RO de 19 de março 2014, será realizada
minutos para exposição do tema referente à mesa e posteriormente a fase denos períodos de 24 de abril a 27 de junho de 2014, tem como objetivo propor
debate em plenária será de 45 (Quarenta e cinco) minutos;diretrizes para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e

da Trabalhadora - PNST.
Art.  7º  - Será facultado a qualquer dos membros da Conferência por ordem
previa de inscrição, manifestar-se verbalmente ou por escrito sobre o temaSeção I
exposto durante o período dos debates.DA ETAPA ESTAUDAL E MACRORREGIONAL

§ 1º - A inscrição para manifestação de que se trata esse artigo, se dará Art. 2º - A Etapa Estadual terá por objetivo analisar as prioridades constantes
através da apresentação do crachá ao coordenador da mesa em exposição.no Documento Orientador e elaborar propostas para Municípios, Macrorregiões,

Estados e União para a implementação da Política Nacional de Saúde do
§ 2º - O tempo máximo de interpelação dos membros das respectivas plenáriasTrabalhador e da Trabalhadora, considerando os processos produtivos no
será de três (03) minutos.território e a situação de saúde dos trabalhadores, formais e informais, rurais ou

urbanos, e emitirá Relatório da Etapa Macrorregional, juntamente com a lista dos
Delegados da Macrorregião eleitos para a Etapa Estadual, considerando-se os  § 3º - A cada grupo de cinco (05) interpelações, o conferencista disporá de
prazos previstos no Regimento da Conferência Estadual. 05 (cinco) minutos para respondê-las.

I - Etapa Macrorregional - de 22 de abril a 06 de junho de 2014; sendo § 4º - Serão chamados os inscritos para interpelação ao tema abordado até
a)  Ji-Paraná e Cacoal dias 24 e 25 de abril 2014;

 - Serão chamados os inscritos para interpelação ao tema abordado até
o limite do tempo previsto para os debates.o limite do tempo previsto para os debates.
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Art.  8ª  - As exposições e debates da I Conferência Macrorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora etapas Macrorregional serão registrados com
vistas à divulgação e produzido relatório final para arquivo e envio de cópia ao
CES-RO a etapa estadual emitira relatór io para o CNS e demais órgãos
competentes.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 9º - A II Conferência Estadual e Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da
trabalhadora, contará com uma Comissão Organizadora, conforme Portaria 001/
DIRETORIA/CES/RO de 19 de março 2014 constituída por membros do Conselho
Estadual de Saúde, Conselhos Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde
e Secretaria Municipal de Saúde e dos CERESTs Estadual e Regionais

Art. 10.  A II Conferência Estadua/Macrorregionall de Saúde do Trabalhador e da
trabalhadora CMST será conduzida pelas seguintes comissões:

a) Comissão Executiva
b)Comissão Organizadora;
c) Comissão de Comunicação e Mobilização; e
d) Comissão Relatoria

DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES

Art. 11- À Comissão Executiva compete:

I - implementar as deliberações da Comissão Organizadora;
II - subsidiar e apoiar a realização das atividades das demais Comissões;
III - garantir as condições da infra-estrutura necessárias para a realização da II
Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
- CEMSTT;
IV - propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as suplementações
orçamentárias;
V - prestar contas à Comissão Organizadora, dos recursos destinados à
realização da Conferência, considerando-se os gastos das comissões;
VI - propor as condições de acessibilidade e de infra-estrutura necessárias para
a realização da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora - CMSTT, referentes ao local, ao credenciamento, equipamentos
e instalações audiovisuais, de reprografia, comunicação (telefone, Internet, fax,
dentre outros), hospedagem, transporte, alimentação e outras;
VII - providenciar e acompanhar a celebração de contratos e convên ios
necessários à realização da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora – CEMSTT; e
VIII - propor a lista dos convidados e Delegados referidos no parágrafo 1º do
artigo 11, obedecendo à paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho
Nacional de Saúde.
Parágrafo único - A Comissão Executiva deverá participar de todas as reuniões
da Comissão Organizadora.

Art.  12  - À Comissão Organizadora compete:
I  – Promover, coordenar e supervisionar a realização da II Conferência Estadual/
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da trabalhadora, atendendo aos
aspectos técnicos, políticos, administrativo e f inanceiro, apresentando as
propostas  para deliberação no pleno da conferencia;
II - Elaborar e Propor o Regimento Interno da Conferência Estadual/Macrorregional
aprovado pelo CES-RO;
III - Responsabilizar –se pela programação oficial;
IV  - Indicar os conferencistas, coordenadores, facilitadores e relatores;
V  - Credenciar e inscrever delegados e convidados antecipadamente;
VI - Promover a elaboração e publicação dos documentos Aprovados na
Conferência
VII – Propor os roteiros para os grupos de trabalhos;
VIII – Propor a lista dos convidados.

Art. 13 - À Comissão de Formulação e Relatoria compete:
I - elaborar e propor o método para consolidação dos Relatórios
II - consolidar os relatórios da Etapa macrorregional

III - elaborar o relatório Final da II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora
IV - propor, encaminhar e coordenar a publicação do Documento Orientador e
de textos de apoio para a II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora; e
VII - estimular e acompanhar o encaminhamento, em tempo hábil, dos relatórios
etapas Macrorregional e enviar ao CES-RO e etapa Estadual para o CNS.

Parágrafo único - A Comissão de Formulação e Relatoria trabalhará articulada
com a Comissão de Comunicação e Mobilização na produção dos textos para
a realização da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora.

Art. 14 - À Comissão de Comunicação e Mobilização compete:
I - definir instrumentos e mecanismos de divulgação da II Conferência Estadual/
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CEMSTT,
incluindo imprensa, Internet e outras mídias;
II - orientar as atividades de comunicação social da II Conferência Estadual/
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CEMSTT;
IV - apresentar relatórios periódicos das ações de comunicação e divulgação,
incluindo recursos na mídia;
V - divulgar a produção de materiais, da programação e o Relatório Final da II
Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora -
CEMSTT.
VI - mobilizar e estimular a participação de todos os segmentos/ setores
pertinentes nas etapas de realização;

Art. 15 - A II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora - CEMSTT, será presidida pelo Secretario de Estrado da
Saúde e/ou Presidente do CES-RO, em sua ausência ou impedimento eventual
por um dos membros da comissão executiva.

Parágrafo Único: A mesa dos trabalhos será composta por (01) Coordenador
indicada pela comissão organizadora.

CAPÍTULO IV
DOS GRUPOS DE TRABALHO E DOS DESTAQUES

Art. 16 - Com objetivo de garantir o aprofundamento dos aspectos relacionados
com o tema central, a comissão organizadora formará grupos de trabalho,
organizada de forma paritária para cada eixo temático abordado.

Art.  17  - Os grupos de trabalho serão compostos por no Máximo 15 (quinze)
delegados, divididos pela comissão organizadora e respeitando o critério de
paridade.

Art. 18 - Cada grupo de trabalho escolherá um moderador e um relator com a
função de coordenar os trabalhos, conduzir as discussões, controlar o tempo
das intervenções e encaminhar para deliberação dos grupos as propostas
sugeridas, e um relator para dirigir e organizar propostas apresentadas pelos
grupos.

Art. 19 - Os Moderadores e relatores de cada grupo, junto com a comissão
organizadora farão parte dos grupos de sistematização das propostas
apresentadas pelos grupos.

Art. 20 - Quando a proposta obtiver mais de 70% (setenta por cento) dos
votos dos presentes nos grupos de trabalho, será considerada aprovada,
sendo homologada na plenária final.

Art. 21 - As propostas apresentadas para deliberação do Plenário serão
elaboradas pelos grupos de trabalho e sistematizados pela equipe de relatoria.

Art. 22 - Será efetivada a Leitura das propostas assegurando-se aos membros
do plenário o direito de solicitar o exame em destaque de qualquer um dos
itens.

Parágrafo único: O item que não for destacado será considerado aprovado.

Art.  8ª  - As exposições e debates da I Conferência Macrorregional de Saúde do III - elaborar o relatório Final da II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador
Trabalhador e da Trabalhadora etapas Macrorregional serão registrados com e da Trabalhadora
vistas à divulgação e produzido relatório final para arquivo e envio de cópia ao IV - propor, encaminhar e coordenar a publicação do Documento Orientador e
CES-RO a etapa estadual emitira relatór io para o CNS e demais órgãos de textos de apoio para a II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do
competentes. Trabalhador e da Trabalhadora; e

VII - estimular e acompanhar o encaminhamento, em tempo hábil, dos relatórios
CAPÍTULO III etapas Macrorregional e enviar ao CES-RO e etapa Estadual para o CNS.

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Parágrafo único - A Comissão de Formulação e Relatoria trabalhará articulada

Art. 9º - A II Conferência Estadual e Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da com a Comissão de Comunicação e Mobilização na produção dos textos para
trabalhadora, contará com uma Comissão Organizadora, conforme Portaria 001/ a realização da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador
DIRETORIA/CES/RO de 19 de março 2014 constituída por membros do Conselho e da Trabalhadora.
Estadual de Saúde, Conselhos Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde
e Secretaria Municipal de Saúde e dos CERESTs Estadual e Regionais Art. 14 - À Comissão de Comunicação e Mobilização compete:

I - definir instrumentos e mecanismos de divulgação da II Conferência Estadual/
Art. 10.  A II Conferência Estadua/Macrorregionall de Saúde do Trabalhador e da Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CEMSTT,
trabalhadora CMST será conduzida pelas seguintes comissões: incluindo imprensa, Internet e outras mídias;

II - orientar as atividades de comunicação social da II Conferência Estadual/
a) Comissão Executiva Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CEMSTT;
b)Comissão Organizadora; IV - apresentar relatórios periódicos das ações de comunicação e divulgação,
c) Comissão de Comunicação e Mobilização; e incluindo recursos na mídia;
d) Comissão Relatoria V - divulgar a produção de materiais, da programação e o Relatório Final da II

Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora -
DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES CEMSTT.

VI - mobilizar e estimular a participação de todos os segmentos/ setores
Art. 11- À Comissão Executiva compete: pertinentes nas etapas de realização;

I - implementar as deliberações da Comissão Organizadora; Art. 15 - A II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e
II - subsidiar e apoiar a realização das atividades das demais Comissões; da Trabalhadora - CEMSTT, será presidida pelo Secretario de Estrado da
III - garantir as condições da infra-estrutura necessárias para a realização da II Saúde e/ou Presidente do CES-RO, em sua ausência ou impedimento eventual
Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora por um dos membros da comissão executiva.
- CEMSTT;
IV - propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as suplementações Parágrafo Único: A mesa dos trabalhos será composta por (01) Coordenador
orçamentárias; indicada pela comissão organizadora.
V - prestar contas à Comissão Organizadora, dos recursos destinados à
realização da Conferência, considerando-se os gastos das comissões; CAPÍTULO IV
VI - propor as condições de acessibilidade e de infra-estrutura necessárias para DOS GRUPOS DE TRABALHO E DOS DESTAQUES
a realização da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora - CMSTT, referentes ao local, ao credenciamento, equipamentos Art. 16 - Com objetivo de garantir o aprofundamento dos aspectos relacionados
e instalações audiovisuais, de reprografia, comunicação (telefone, Internet, fax, com o tema central, a comissão organizadora formará grupos de trabalho,
dentre outros), hospedagem, transporte, alimentação e outras; organizada de forma paritária para cada eixo temático abordado.
VII - providenciar e acompanhar a celebração de contratos e convên ios
necessários à realização da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Art.  17  - Os grupos de trabalho serão compostos por no Máximo 15 (quinze)
Trabalhador e da Trabalhadora – CEMSTT; e delegados, divididos pela comissão organizadora e respeitando o critério de
VIII - propor a lista dos convidados e Delegados referidos no parágrafo 1º do paridade.
artigo 11, obedecendo à paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho
Nacional de Saúde. Art. 18 - Cada grupo de trabalho escolherá um moderador e um relator com a
Parágrafo único - A Comissão Executiva deverá participar de todas as reuniões função de coordenar os trabalhos, conduzir as discussões, controlar o tempo
da Comissão Organizadora. das intervenções e encaminhar para deliberação dos grupos as propostas

sugeridas, e um relator para dirigir e organizar propostas apresentadas pelos
Art.  12  - À Comissão Organizadora compete: grupos.
I  – Promover, coordenar e supervisionar a realização da II Conferência Estadual/
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da trabalhadora, atendendo aos Art. 19 - Os Moderadores e relatores de cada grupo, junto com a comissão
aspectos técnicos, políticos, administrativo e f inanceiro, apresentando as organizadora farão parte dos grupos de sistematização das propostas
propostas  para deliberação no pleno da conferencia; apresentadas pelos grupos.
II - Elaborar e Propor o Regimento Interno da Conferência Estadual/Macrorregional
aprovado pelo CES-RO; Art. 20 - Quando a proposta obtiver mais de 70% (setenta por cento) dos
III - Responsabilizar –se pela programação oficial; votos dos presentes nos grupos de trabalho, será considerada aprovada,
IV  - Indicar os conferencistas, coordenadores, facilitadores e relatores; sendo homologada na plenária final.
V  - Credenciar e inscrever delegados e convidados antecipadamente;
VI - Promover a elaboração e publicação dos documentos Aprovados na Art. 21 - As propostas apresentadas para deliberação do Plenário serão
Conferência elaboradas pelos grupos de trabalho e sistematizados pela equipe de relatoria.
VII – Propor os roteiros para os grupos de trabalhos;
VIII – Propor a lista dos convidados. Art. 22 - Será efetivada a Leitura das propostas assegurando-se aos membros

do plenário o direito de solicitar o exame em destaque de qualquer um dos
Art. 13 - À Comissão de Formulação e Relatoria compete: itens.
I - elaborar e propor o método para consolidação dos Relatórios
II - consolidar os relatórios da Etapa macrorregional Parágrafo único: O item que não for destacado será considerado aprovado.
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Art. 23 - Após a leitura das propostas serão apreciados e votados os destaques:

a) Os propositores do destaque terão 03 (três) minutos para defesa de seu
ponto de vista;

b) O número de defesa das preposições será em 02 (duas) para cada proposta,
sendo uma defesa favorável e outra contraria a proposição.

Art. 24 - Havendo na plenária, posição contrár ia ao (s) propositor (es) dos
pontos destacados terão igual período para defesa de sua posição.

Art. 25- Após os esclarecimentos dos pontos destacados, o mediador da mesa
encaminhará para a plenária votar.

Art. 26 - Será considerada aprovada a proposta de destaque que obtiver a
maioria de votos dos delegados presentes no plenário.

Art. 27 - A votação será realizada através do levantamento do crachá.

Art. 28 - Durante o período de Votação será vedado o levantamento de “Questão
de Ordem”.
Art. 29 - O quórum mínimo para deliberação das propostas será por maioria
simples dos presentes.

Art. 30 - Após deliberações das propostas a mesa submeterá o documento à
aprovação do plenário.

Art.  31  - A comissão de relatoria da Conferência procederá à leitura do relatório
do grupo, sendo que os pontos de divergências possam ser identificados como
destaques para serem apreciados após a leitura final.

Art.  32  -  Os itens constantes nos relatórios que não obtiverem destaques serão
considerados aprovados.

Seção I
DAS QUESTÕES DE ORDEM, QUESTÕES DE ESCLARECIMENTO E QUESTÕES
DE ENCAMINHAMENTO.

Art. 33 - As questões de ordem podem ser apresentadas por qualquer dos
delegados sobre a ordem da condução dos trabalhos.

Art. 34 - As questões de esclarecimentos podem ser apresentadas por quaisquer
dos delegados e versarão sobre as posições e propostas pertinentes ao tema
da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora – CEMSTT.

Art. 35 - Em regime de votação não será aceito, questões de ordem, questões de
esclarecimentos e questões de encaminhamentos.

PARAGRAFO ÚNICO – As questões de encaminhamentos serão apreciadas
pelos respectivos plenários.

Seção III
DAS VOTAÇÕES

Art.  36  - A votação das propostas dos grupos de trabalho na plenária da II
Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
- CEMSTT será encaminhada na forma que segue.
a) Preceder-se-á, à distribuição do relatório dos grupos de trabalho.
b) O coordenador procederá à leitura das propostas aprovadas nos relatórios

dos grupos de trabalho.
c) Na seqüência o coordenador da mesa lerá uma a uma as propostas que não

obtiverem consenso nos relatórios dos grupos de trabalhos.
d) Não serão admitidos à apresentação de novos destaques e/ou propostas ao

conjunto de propostas que será votado.
e) O Coordenador da mesa concederá a palavra por igual tempo ao delegado

que se apresentar para defender a proposta que obtiver menos votos nos
grupos de trabalhos, e ao delegado que se apresentar para defender a
proposta que obtiver mais votos nos grupos de trabalhos, sempre nessa
ordem.

f ) Será permitida mais uma defesa, a favor e contra, se a plenária não se sentir
esclarecida para votação.

g) As propostas apresentadas serão aprovadas por maioria simples dos
delegados presentes.

Art.  37  - As votações se darão por meio de levantamento do crachá.

Parágrafo 1º -  Se houver dúvida quanto ao resultado da votação, será
procedida segunda votação, impreterivelmente após a primeira votação.

Parágrafo 2º - Não será permitido voltar à discussão em matéria previamente
aprovada pela plenária.

Parágrafo 3º - Os delegados não deixarão o recinto quando em regime de
votação.

Parágrafo 4º - Serão aprovadas as propostas que obtiverem maioria simples
dos votos dos delegados.

CAPÍTULO V
DOS PARTICIPANTES

Art. 38 - A II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora – CESTT, Contara com os seguintes participantes:

I – Delegados Eleitos pelos Conselhos Municipais de Saúde com direito a voz
e voto
II – Delegados eleitos pelas entidades trabalhadores que fazem parte da
Macrorregionais com direito a Voz e voto
II – Para a etapa Estadual delegados eleitos nas Macrorregionais com direito a
voz e voto
III- Convidados, com direito a Voz.

§ 1º - No processo eleitoral para a escolha de delegados, para a etapa
Estadual e Nacional deverão ser eleitos Delegados Suplentes, no total de 30%
(trinta por cento) das vagas de cada segmento, devendo ser encaminhada a
ficha de inscrição do Delegado Suplente, assim caracterizado no conjunto
dos delegados inscritos, à Comissão Organizadora da 2ª Conferência Estadual
até dia 15 de junho e 4a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora - CNST, até 18 de julho de 2014.

§ 2º - Serão convidados para a II Conferência Estadual/Macrorregional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CEMSTT, representantes de ONGs,
Entidades e Instituições Nacionais e Internacionais, com atuação de relevância
em saúde dos trabalhadores e setores afins.

§ 3º - A lista de Convidados ficará sobre a responsabilidade da comissão de
mobilização.

§ 4º - Deverá ser estimulada a participação de representantes de todos os
setores de Estado envolvidos com as ações de Saúde do Trabalhador, incluindo,
entre outros, Trabalho e Emprego, Previdência Social, Assistência Social,
Desenvolvimento Agrário, Educação e Ministério Público.

§ 5º - 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, raça, etnia,
orientação sexual, além dos trabalhadores em condição de informalidade.

Art. 40 – A II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
- CESTT, elegerá o número de (12) doze delegados de forma paritária onde
todos os segmentos estejam representados: gestores, profissionais em saúde
e usuários, para representar o Estado de Rondônia na 4ª Conferência Nacional
de Saúde Trabalhador e da Trabalhadora, que será realizada no período de 25
a 27 de Junho de 2014 em Porto Velho – Rondônia, sob coordenação do CES-
RO e SESAU/RO.

Art.  41  - As etapas Macrorregionais elegerão delegados de forma paritária
onde todos os segmentos estejam representados: gestores, profissionais em
saúde e usuários para a etapa Estadual a ser realizada no período de 25 a 27
de Junho de 2014 em Porto Velho – Rondônia, sob coordenação do CES-RO.

Art. 42 - Os Delegados da Regional de Saúde de Porto Velho para participarem
da II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CEST
deverão ser indicadas pela suas respectivas entidades;

 § 1 – A eleição se dará entre cada segmento representativo da I Conferência
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CESTT.

Art. 23 - Após a leitura das propostas serão apreciados e votados os destaques: Art.  37  - As votações se darão por meio de levantamento do crachá.

a) Os propositores do destaque terão 03 (três) minutos para defesa de seu Parágrafo 1º -  Se houver dúvida quanto ao resultado da votação, será
ponto de vista; procedida segunda votação, impreterivelmente após a primeira votação.

b) O número de defesa das preposições será em 02 (duas) para cada proposta, Parágrafo 2º - Não será permitido voltar à discussão em matéria previamente
sendo uma defesa favorável e outra contraria a proposição. aprovada pela plenária.

Art. 24 - Havendo na plenária, posição contrár ia ao (s) propositor (es) dos Parágrafo 3º - Os delegados não deixarão o recinto quando em regime de
pontos destacados terão igual período para defesa de sua posição. votação.

Art. 25- Após os esclarecimentos dos pontos destacados, o mediador da mesa Parágrafo 4º - Serão aprovadas as propostas que obtiverem maioria simples
encaminhará para a plenária votar. dos votos dos delegados.

Art. 26 - Será considerada aprovada a proposta de destaque que obtiver a CAPÍTULO V
maioria de votos dos delegados presentes no plenário. DOS PARTICIPANTES

Art. 27 - A votação será realizada através do levantamento do crachá. Art. 38 - A II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora – CESTT, Contara com os seguintes participantes:

Art. 28 - Durante o período de Votação será vedado o levantamento de “Questão
de Ordem”. I – Delegados Eleitos pelos Conselhos Municipais de Saúde com direito a voz
Art. 29 - O quórum mínimo para deliberação das propostas será por maioria e voto
simples dos presentes. II – Delegados eleitos pelas entidades trabalhadores que fazem parte da

Macrorregionais com direito a Voz e votoArt. 30 - Após deliberações das propostas a mesa submeterá o documento à II – Para a etapa Estadual delegados eleitos nas Macrorregionais com direito aaprovação do plenário. voz e voto
III- Convidados, com direito a Voz.Art.  31  - A comissão de relatoria da Conferência procederá à leitura do relatório

do grupo, sendo que os pontos de divergências possam ser identificados como
§ 1º - No processo eleitoral para a escolha de delegados, para a etapadestaques para serem apreciados após a leitura final.
Estadual e Nacional deverão ser eleitos Delegados Suplentes, no total de 30%
(trinta por cento) das vagas de cada segmento, devendo ser encaminhada aArt.  32  -  Os itens constantes nos relatórios que não obtiverem destaques serão
ficha de inscrição do Delegado Suplente, assim caracterizado no conjuntoconsiderados aprovados.
dos delegados inscritos, à Comissão Organizadora da 2ª Conferência Estadual
até dia 15 de junho e 4a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e daSeção I
Trabalhadora - CNST, até 18 de julho de 2014.DAS QUESTÕES DE ORDEM, QUESTÕES DE ESCLARECIMENTO E QUESTÕES

DE ENCAMINHAMENTO.
§ 2º - Serão convidados para a II Conferência Estadual/Macrorregional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CEMSTT, representantes de ONGs,Art. 33 - As questões de ordem podem ser apresentadas por qualquer dos
Entidades e Instituições Nacionais e Internacionais, com atuação de relevânciadelegados sobre a ordem da condução dos trabalhos.
em saúde dos trabalhadores e setores afins.

Art. 34 - As questões de esclarecimentos podem ser apresentadas por quaisquer
§ 3º - A lista de Convidados ficará sobre a responsabilidade da comissão dedos delegados e versarão sobre as posições e propostas pertinentes ao tema
mobilização.da II Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da

Trabalhadora – CEMSTT.
§ 4º - Deverá ser estimulada a participação de representantes de todos os
setores de Estado envolvidos com as ações de Saúde do Trabalhador, incluindo,Art. 35 - Em regime de votação não será aceito, questões de ordem, questões de
entre outros, Trabalho e Emprego, Previdência Social, Assistência Social,esclarecimentos e questões de encaminhamentos.
Desenvolvimento Agrário, Educação e Ministério Público.

PARAGRAFO ÚNICO – As questões de encaminhamentos serão apreciadas
pelos respectivos plenários. § 5º - Deverá ser estimulada a participação de representantes dos segmentos/

setores envolvidos com as ações de Saúde do Trabalhador, considerando os
Seção III principais setores produtivos e as questões de gênero, geração, raça, etnia,

DAS VOTAÇÕES orientação sexual, além dos trabalhadores em condição de informalidade.

Art.  36  - A votação das propostas dos grupos de trabalho na plenária da II Art. 40 – A II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da TrabalhadoraA votação das propostas dos grupos de trabalho na plenária da II
Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT, elegerá o número de (12) doze delegados de forma paritária onde
- CEMSTT será encaminhada na forma que segue. todos os segmentos estejam representados: gestores, profissionais em saúde
a) Preceder-se-á, à distribuição do relatório dos grupos de trabalho. e usuários, para representar o Estado de Rondônia na 4ª Conferência Nacional
b) O coordenador procederá à leitura das propostas aprovadas nos relatórios de Saúde Trabalhador e da Trabalhadora, que será realizada no período de 25

dos grupos de trabalho. a 27 de Junho de 2014 em Porto Velho – Rondônia, sob coordenação do CES-
c) Na seqüência o coordenador da mesa lerá uma a uma as propostas que não RO e SESAU/RO.

obtiverem consenso nos relatórios dos grupos de trabalhos.
d) Não serão admitidos à apresentação de novos destaques e/ou propostas ao Art.  41  - As etapas Macrorregionais elegerão delegados de forma paritária

conjunto de propostas que será votado. onde todos os segmentos estejam representados: gestores, profissionais em
e) O Coordenador da mesa concederá a palavra por igual tempo ao delegado saúde e usuários para a etapa Estadual a ser realizada no período de 25 a 27

que se apresentar para defender a proposta que obtiver menos votos nos de Junho de 2014 em Porto Velho – Rondônia, sob coordenação do CES-RO.
grupos de trabalhos, e ao delegado que se apresentar para defender a
proposta que obtiver mais votos nos grupos de trabalhos, sempre nessa Art. 42 - Os Delegados da Regional de Saúde de Porto Velho para participarem
ordem. da II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CEST

f) Será permitida mais uma defesa, a favor e contra, se a plenária não se sentirf ) Será permitida mais uma defesa, a favor e contra, se a plenária não se sentir deverão ser indicadas pela suas respectivas entidades;
esclarecida para votação.esclarecida para votação.

g) As propostas apresentadas serão aprovadas por maioria simples dos  § 1 – A eleição se dará entre cada segmento representativo da I Conferência
delegados presentes. Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CESTT.
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§ 2 – Os Conselhos de Saúde Municipais deverão eleger 04 conselheiros para
participar das etapas Macrorregional, os quais participaram conjuntamente da
eleição para a etapa Estadual.

§ 3 – As inscrições dos delegados eleitos 2ª Conferência Estadual de Saúde
etapas Macrorregional, deverão ser enviadas a Comissão Organizadora da
Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora/CES-RO, até
o dia 15 de junho de 2014 conjuntamente com o relatório final.

§ 4 - as despesas com deslocamento dos delegados eleitos na I Conferência
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – etapas:
Macrorregional - para participar da etapa Estadual, será de responsabilidade
dos municípios de origem.
Estadual - para participar da Nacional será de responsabilidade do Estado.

CAPITULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 43 - As despesas com a organização geral para realização da II Conferência
Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CESTT, caberá à dotação
orçamentária do CEREST Estadual e CES-RO consignada a Secretaria Estadual
de Saúde.

Parágrafo Único - As despesas decorrentes com o deslocamento dos Delegados
representantes dos municípios será de responsabilidade de cada município
participante, bem como os eleitos para a etapa estadual.

CAPITULO VII
DA PLENARIA FINAL

Art.  44  - A Sessão plenária final terá caráter deliberativo, objetivando a:
a) Deliberar as propostas da II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador

e da Trabalhadora – CESTT/RO;

b) Apreciar e votar as propostas dos grupos de trabalho da I Conferência
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CESTT/RO;

Art.  45  -  O relatór io final da Conferencia será encaminhado à comissão
organizadora da Conferência Estadual de Saúde.

CAPITULO VIII
DAS MOÇÕES

Art.  46  - As moções encaminhadas, exclusivamente por delegados, devem ser
apresentadas em formulário próprio elaborado pela Comissão Organizadora da
I Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora –
CMSTT.

Art.  47  – A Coordenação de Relatoria organizara as moções recebidas, dando
ciência aos propositores para que organizem a apresentação na plenária final.

Art. 48 – Ao encerrar a fase de apreciação dos Relatórios Síntese da Conferencia,
o Coordenador da mesa Diretora procederá à leitura das moções por tema e
submeterá a sua aprovação à plenária.

Art.  49  - A aprovação das moções será por maioria simples de delegados
presentes.

Art.  50  - Concluído a apresentação das moções será encerrada a sessão da
plenária final da I Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora – CMSTT.

CEMETRON

R E T I F I C A Ç Ã O

Na Portaria nº 009/GAB/CEMETRON de 11 de fevereiro de 2014, publicado no
Diário Oficial nº 2440 de 15 de abril de 2014, página 49,

Onde se lê:
Bruno Gonçalves Costa e Silva
 Gerente Médico – Infectologista

 Mat. n º 300126152

Leia-se :
Bruno Gonçalves Costa e Silva
 Gerencia Médica – Infectologista

 Mat. n º 300126152

Dra. Stella Ângela Tarallo Zimmerli
Diretora Geral/CEMETRON

AGEVISA

PORTARIA N°116/GAB/AGEVISA-RO
Porto Velho, 24 de Abril  de 2014.

A Diretora Geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde do Estado de
Rondônia - AGEVISA/RO, no uso das atribuições legais, que confere a Lei
Complementar nº. 333, de 27 de dezembro de 2005, publicada no DOE nº
0426 de 02.01.2006.

Considerando a Autorização n.º 018 GTVAE/DST/AIDS/HV/AGEVISA-
RO, de 22 de Abril de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento da servidora relacionada abaixo, para
Atuar como multiplicadora, na parte de aconselhamento na Capacitação para
executores no método Teste Rápido para HIV, Sífilis e Hepatite B e C na
Regional de Saúde de Cacoal. Informamos que o motorista do Núcleo Estadual
de DST, Aids e Hepatites Virais,sairá do município de Cacoal, para o município
de Ji-Paraná, para buscar a referida profissional para atuar como monitora no
referido curso. O deslocamento se dará em 06/05/2014 e o retorno dia 08/05/
2014, com recursos da Política de Incentivo das DST,Aids e Hepatites
Virais/2014.

NOME FUNÇÃO CADASTRO DIARIAS
Marlon Almeida de Carvalho Motorista

300058743 -
Cleonice de Souza e Silva Virgolino Psicóloga

12602
2,5

CAPITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 51 - A mesa diretora da Plenária assegurará o direito à manifestação, aos
delegados, pela ordem, sempre que, qualquer um dos dispositivos deste
regimento não estiver sendo observado.

Art.  52  - Será conferido certificado aos participantes, no final do evento.

Conselheiro: Raimundo Nonato Soares
Presidente do Conselho Estadual de Saúde/CES/RO

Homologo a Resolução nº 011/2014/CES/RO, nas conformidades do artigo 1º,
parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre as transferências intergovernamentais de Recursos Financeiros
na Área da Saúde.

Williames Pimentel de Oliveira
Secretário de Estado da Saúde/SESAU

Art. 51 - A mesa diretora da Plenária assegurará o direito à manifestação, aos
delegados, pela ordem, sempre que, qualquer um dos dispositivos deste
regimento não estiver sendo observado.

Art.  52  - Será conferido certificado aos participantes, no final do evento.

Conselheiro: Raimundo Nonato Soares
Presidente do Conselho Estadual de Saúde/CES/RO

Homologo a Resolução nº 011/2014/CES/RO, nas conformidades do artigo 1º,
parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre as transferências intergovernamentais de Recursos Financeiros
na Área da Saúde.

Williames Pimentel de Oliveira
Secretário de Estado da Saúde/SESAU

CAPITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

§ 2 – Os Conselhos de Saúde Municipais deverão eleger 04 conselheiros para
participar das etapas Macrorregional, os quais participaram conjuntamente da
eleição para a etapa Estadual.

§ 3 – As inscrições dos delegados eleitos 2ª Conferência Estadual de Saúde
etapas Macrorregional, deverão ser enviadas a Comissão Organizadora da
Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora/CES-RO, até
o dia 15 de junho de 2014 conjuntamente com o relatório final.

§ 4 - as despesas com deslocamento dos delegados eleitos na I Conferência
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – etapas:
Macrorregional - para participar da etapa Estadual, será de responsabilidade
dos municípios de origem.
Estadual - para participar da Nacional será de responsabilidade do Estado.

CAPITULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 43 - As despesas com a organização geral para realização da II Conferência
Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CESTT, caberá à dotação
orçamentária do CEREST Estadual e CES-RO consignada a Secretaria Estadual
de Saúde.

Parágrafo Único - As despesas decorrentes com o deslocamento dos Delegados
representantes dos municípios será de responsabilidade de cada município
participante, bem como os eleitos para a etapa estadual.

CAPITULO VII
DA PLENARIA FINAL

Art.  44  - A Sessão plenária final terá caráter deliberativo, objetivando a:
a) Deliberar as propostas da II Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador

e da Trabalhadora – CESTT/RO;

b) Apreciar e votar as propostas dos grupos de trabalho da I Conferência
Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CESTT/RO;

Art.  45  -  O relatór io final da Conferencia será encaminhado à comissão
organizadora da Conferência Estadual de Saúde.

CAPITULO VIII
DAS MOÇÕES

Art.  46  - As moções encaminhadas, exclusivamente por delegados, devem ser
apresentadas em formulário próprio elaborado pela Comissão Organizadora da
I Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora –
CMSTT.

Art.  47  – A Coordenação de Relatoria organizara as moções recebidas, dando
ciência aos propositores para que organizem a apresentação na plenária final.

Art. 48 – Ao encerrar a fase de apreciação dos Relatórios Síntese da Conferencia,
o Coordenador da mesa Diretora procederá à leitura das moções por tema e
submeterá a sua aprovação à plenária.

Art.  49  - A aprovação das moções será por maioria simples de delegados
presentes.

Art.  50  - Concluído a apresentação das moções será encerrada a sessão da
plenária final da I Conferência Estadual/Macrorregional de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora – CMSTT.


