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1– APRESENTAÇÃO 

 

 A I Plenária Regional de Saúde Mental da Região do Médio Paraíba, ocorreu no
dia 22 de junho de 2022, das 08 as 16 horas. O evento ocorreu de forma híbrida,
sendo  a  Plenária  presencial  na  Agremiação  Esportiva  Piraiense,  situada  a  Rua
Comendador Sá Número 25, Centro no município de Piraí/RJ.

Os trabalhos presenciais iniciaram-se as às 8h 30m, com o credenciamento dos
participantes, sendo simultaneamente aberta uma sala online para o credenciamento
dos participantes virtuais.

O  evento  teve  início  as  9h  30  min  com a  formação  da  mesa  de  abertura,
contando com a presença do Exmo. Sr Ricardo Passos, vice-prefeito do município de
Piraí, Exma. Sra. Giane Aparecida Gioia, Secretária Municipal de Saúde do município
de Piraí, Sra. Rosimeire Rocha, representante da Secretaria Estadual de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro, Sra Maria Augusta Monteiro Ferreira, vice-presidente do
COSEMS-RJ, Sr. Daniel Elia, Coordenador Estadual de Atenção Psicossocial SES/RJ;
Sra Iraci França representante do Conselho Estadual de Saúde, Sr. Helver da Silva
Pinheiro, Coordenador do Fórum Regional  dos Conselhos Municipais de Saúde do
Médio Paraíba.

A mesa de abertura foram desfeitas as 10h e 20 m, após pronunciamento dos
seus componentes. Imediatamente foi aberta a mesa temática, “Cenário Estadual e
Regional das Políticas Públicas de Saúde Mental”, com a participação do Coordenador
Estadual  de Saúde Mental,  Sr.  Daniel  Elia,  da Articuladora Regional   da Rede de
Atenção Psicossocial  do Médio Paraíba (RAPS-MP), Sra. Fátima Souza, e da Sra.
Flávia Alves, representando o segmento de usuários do serviço de saúde mental do
município  de  Piraí.  Como  metodologia  a  mesa  temática  seguiu  respondendo  aos
questionamentos encaminhados a mesa presencialmente e por meio remoto, através
do chat disponível na plataforma do You Tube da SMS de Piraí.

Após desfeita a mesa temática, procedeu-se à divisão dos grupos por eixos
temáticos, a saber:

EIXO 1-  “Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania”;

Moderador, Sra. Maria Elvira – Município de Barra Mansa; 



EIXO 2-  “Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de 
serviços de saúde mental”;

Moderador, Sra. Edna Cândida – Município de Volta Redonda; 

EIXO 3 – “Política de Saúde Mental e os Princípios do SUS: Universalidade, 
integralidade e equidade” 

Moderador Sra. Ana Paula Lopes Miguel – Município de Rio Claro; 

EIXO 4 – “Impactos na Saúde Mental da População e os desafios para o cuidado
psicossocial durante e pós pandemia”.

Moderador – Fátima Regina Silva Souza – Piraí; 

2- BASE LEGAL 

 A I  PLENÁRIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DO MÉDIO PARAÍBA teve
como base legal a deliberação CES RJ: Nº 247 DE 25 DE MAIO DE 2022   (Anexo I) 

 3-COMISSÕES

 3.1 – COMISSÃO ORGANIZADORA 

 A comissão organizadora foi composta por: 

• Sr. Helder da Silva Pinheiro, seguimento usuário – Presidente do Fórum
de Conselhos Municipais de Saúde do Médio Paraíba 

• Sra. Regina Célia da Silva, seguimento usuário – Secretária do Fórum de
Conselhos Municipais de Saúde do Médio Paraíba 

• Sra. Josimar Fonseca da C. Almeida, Seguimento Profissional 

• Sr. Marcelo R. Leão, Seguimento Usuário Representante Regional CES
RJ 

• Sra.  Ana Lúcia  Corrêa de Souza,  Seguimento  Usuário  Representante
Regional CES RJ 

• Sr.  Renato  Ferreira,  Coordenador  Municipal  de  Saúde  Mental   do
município de Barra do Piraí 

 

3.2 – COMISSÃO DE RELATORIA 

• Fátima Regina Silva Souza, Articuladora Regional da Rede de Atenção
Psicossocial do Médio Paraíba (RAPS-MP) 

• Reynaldo de Jesus Oliveira Júnior, Conselheiro, segmento gestão;
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• Helver da Silva Pinheiro, seguimento usuário – Coordenador do Fórum
de Conselhos Municipais de Saúde do Médio Paraíba;

• Sra. Regina Célia da Silva, seguimento usuário – Secretária do Fórum de
Conselhos Municipais de Saúde do Médio Paraíba 

• Rosimeire Rocha, representante da gestão estadual SES/RJ) 

• Mariângela de Souza Silva, NDAVS SES RJ; 

• Sônia Regina da Silva de Paula Machado – Secretária Executiva CIR-MP

4 – PROGRAMAÇÃO

8:00 às 9:00 – CREDENCIAMENTO 

9:00 às 9:30 – MESA DE ABERTURA 

9:30 às 10:30 – MESA TEMÁTICA 

10:30 às 11:00 – DEBATE 

11:00 às 12:30 – Discussão das Propostas por Eixos 

EIXO 1-  “Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania”;

EIXO  2-  “Gestão,  financiamento,  formação  e  participação  social  na  garantia  de
serviços de saúde mental”;

EIXO  3  –  “Política  de  Saúde  Mental  e  os  Princípios  do  SUS:  Universalidade,
integralidade e equidade” 

EIXO 4 – “Impactos na Saúde Mental da População e os desafios para o cuidado
psicossocial durante e pós pandemia”;

12:30 às 13:30 – ALMOÇO 

13:30 às 15:00 – PLENÁRIA DE APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

15:00 às 15:30 – ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA A ETAPA ESTADUAL 15:30 às
15:45 – MOÇÃO 

15:45 às 16:00 – ENCERRAMENTO 

5 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS HOMOLOGADAS 

 5.1  –  EIXO  I  CUIDADO  EM  LIBERDADE  COMO  GARANTIA  DE  DIREITO  À
CIDADANIA

1. Organizar  estratégias  para  promover  cuidados  de  saúde  mental  à
população  em  situação  de  rua  articulando-se  com  a  intersetorialidade



governamental  e  organizações  não  governamentais  para  a  promoção  da
cidadania; 

2. Criar  Políticas  Públicas  específicas  de  prevenção  de  suicídio  para  o
acompanhamento desta clientela e seus familiares nos dispositivos da RAPS
com a implantação de protocolos de atendimento à situações de tentativa e atos
suicidas com aplicação do atendimento ao usuário, familiares e rede de apoio
com o monitoramento dessas situações em toda a rede de saúde; 

3. Revisar os critérios de habilitação dos serviços, considerando critérios
epidemiológicos  e  não  só  populacionais,  viabilizando  implantação  de  CAPS
infantil,  residência  terapêutica  e  unidades  acolhimento  em  municípios  de
pequeno porte para ações da RAPS; 

4. Potencializar  as  práticas  integrativas  e  complementares,  serviços
intersetoriais (NASF, ACADEMIAS DE SAÚDE).

5.2 – EIXO II – GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL NA GARANTIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 

1. Revisão  e  aumento  dos  valores  de  custeio  mensal  do  Ministério  da
Saúde para todos os dispositivos da RAPS;  

2. Investimento em formação e capacitação continuada em Saúde Mental e
Educação Permanente em saúde mental com foco nos profissionais em toda
rede  intra  setorial  e  inter  setorial  (Atenção  Básica,  RUE,  Rede  de  RASDH,
Justiça, Educação, ONGs, instituições da sociedade civil e afins);  

3. Revisão e aumento do quantitativo e  das  categorias profissionais para
compor  a  equipe  mínima  dos  CAPS  (Farmacêutico,  Oficineiros,   Educador
Físico, dentre outros);  

4. Criar gratificação com incorporação e insalubridade específica para os
profissionais de saúde mental; 

5. Ampliar  os  debates  sobre  os  atravessamentos  da  saúde  mental  das
minorias  e  implantar  uma  política  de  humanização  mediante  formação
continuada aos profissionais da rede com ênfase nas populações vulneráveis
(raça/etnia, diversidade sexual e de gênero) com reconhecimento como fator de
Adoecimento Mental.

5.3  –  EIXO  III  –  POLÍTICA  DE  SAÚDE  MENTAL  E  OS  PRINCÍPIOS  DO  SUS:
UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE.

1. Retomar o financiamento nas três esferas do governo para manutenção e
ampliação  do  NASF,  considerando-o  como  um  dispositivo  fundamental  do
funcionamento da RAPS, fortalecendo as ações de saúde mental na Atenção
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Primária  à  Saúde,  potencializando  a  essência  do  NASF,  estimulando  as
consultas conjuntas,  discussões de caso,  trabalhos intersetorias e Educação
Permanente (Matriciamento); 

2. Atualizar  a Relação Nacional  de Medicamentos Essenciais (RENAME)
por  meio da revisão da cesta básica municipal  de medicação do campo de
atenção  psicossocial,  com  aporte  do  Governo  Federal.  Criando  processo
eficiente para agilizar o acesso à medicações de alto custo, não contempladas
na cesta básica, bem como a garantia na continuidade do fornecimento;  

3. Ampliar  os  debates  sobre  o  atravessamento  da  saúde  mental  das
minorias (raça/etnia, diversidade sexual e de gênero); 

5.4 – EIXO IV – IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS 

DESAFIOS PARA O CUIDADO PSICOSSOCIAL DURANTE E PÓS-PANDEMIA

1. Instituir melhoria na estrutura e condições de trabalho, com intervenções de cuidado
para os profissionais de saúde mental e da RAPS com o objetivo de promover a saúde
da população.



 

6 – RELAÇÃO DE DELEGADOS ELEITOS. 

 NOME MUNICÍPIO TELEFONE E-MAIL 
SEGMENTO     
 
USUÁRIO DE SAÚDE 
MENTAL 

Clara Mônica Portal Peres 
 

Resende  (24) 998478008  

Flávia Alves da Silva  Piraí (24) 993323432 fla16322@gmail.com 
 

Milton Avelino  Barra Mansa (24) 999410733  
    

     
 
 
USUÁRIOS 
CONSELHEIROS 

Regina Célia da Silva  
 

Rio Claro (24) 998746441  

Theodoro Bento da Silva 
 

Volta Redonda (24) 999928946  

Nilton Souza dos Reis  Itatiaia (24) 992441558 i_errada@hotmail.com 
 

Altair Mendes de Andrade   (24) 993155616 altairbotapreta777@gmail.com 
 



     
 
 
 
SEGMENTO 
PROFISSIONAL 

Marcela Monteiro  Piraí (21) 994508989 marcelmmonteiro@yahoo.com.br 
 

Isabella Costa Resende  Rio Claro (24) 998346733 isabellacresende@gmail.com 
 

Claudia Alves Jacob Resende (24)998612395 claudiaajacob@gmail.com 

 
 

Gleydson Felipe Duque de 
Paiva  
 

Resende (24) 999495364 gleidson.felipe@hotmail.com 
 

Andressa Cristina F. Silva Volta Redonda (24)992612213 andressaenfcris@gmail.com 
 

Dalila Saldanha Pereira da 
Silva 

Barra do Pirai (24) 999530843 dalila.saldanha@yahoo.com.br 
 

Janne Aparecida da Silva 
Batista 

Quatis (24)999176862 janne.batistaas@gmail.com 
 

Hugo da Costa Araújo 
 
 

Barra Mansa (24) 999290141 hugoaraujo.pedagogia@gmail.com 
 



Rogério Marques da Silva 
Junior  

Barra Mansa (24) 999741515 rogermsjr@gmail.com 
 

Luana da Silva Lima Piraí (24) 992619160 luanalima850@yahoo.com.br 
 

Marilda Fernandes de 
Oliveira Machado 
 

Pinheiral (24) 999557434 machadomarilda92@gmail.com 
 

Luiz Claudio da Conceição 
 

Pinheiral (24) 992923615  

Carolina Cersozimo 
Guimarães 

Quatis (24)993046741 carolcersozimo@yahoo.com.br 
 

     
 
 

Maria Elvira Franco Dias Barra Mansa (24) 999546012 elvira.cdias@hotmail.com 
 

 
GESTOR 

Cleber M. Ribeiro de Macedo Piraí (21) 988797139 macedo.cleber@yahoo.com.br 
 

Edna Cândida Quintino Volta Redonda (24)999140830  
Reynaldo de Jesus Oliveira 
Júnior  

Rio Claro (24) 993046741  
Enf.reynaldo@gmail.com  

Camila Matos Pinho Itatiaia (24)992250828 camila.mpinho84@gmail.com 



 
    

     
 
 
 
CONVIDADO 

 
Wesley Andrade da Silva  

 
Rio Claro 

 
(24) 992923615 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE  
  

ATO DO PRESIDENTE  
  

DELIBERAÇÃO CES/RJ Nº 247 DE 25 DE MAIO DE 2022  

  
ALTERA  AD  REFERENDUM A  DELIBERAÇÃO  QUE
MENCIONA, COM NOVA REDAÇÃO PARA O 
REGIMENTO  DA  V  CONFERÊNCIA  ESTADUAL  DE
SAÚDE MENTAL DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  

  
  

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE  

JANEIRO, criado na forma do Artigo 286 da Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro, de 5 de outubro de 1989, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei
Complementar  Estadual  n°.  152,  de  18  de  novembro  de  2013,  cumprindo  as
disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de
1988, de conformidade com a Reunião Ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de
2019, em observância às Leis Federais nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº. 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, e   

 CONSIDERANDO  o  disposto  no  Processo  Nº  SEI-080001/026308/2021,

DELIBERA:  

 Art.  1º Alterar  a  Deliberação  CES/RJ  Nº  243,  conferindo  nova  redação  ao
Regimento Interno da V Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro
(ANEXO ÚNICO).  

  

Art. 2º Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
todas as disposições em contrário.  

  

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2022.  

  
ALEXANDRE OTÁVIO CHIEPPE  

Presidente do Conselho Estadual de Saúde  

 

 

 

 



 
ANEXO ÚNICO  

  

REGIMENTO DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL  

  

CAPÍTULO I – DA NATUREZA E DA FINALIDADE  

  

Art. 1º A  V Conferência Estadual de Saúde Mental (V CESM), convocada pelo
Conselho  Nacional  de  Saúde,  por  meio  da  Resolução  CNS Nº  652,  de  14  de
dezembro  de  2020,  tem  como  objetivo  propor  diretrizes  para  a  formulação  da
Política Estadual de Saúde Mental e o fortalecimento dos programas e ações de
Saúde Mental para todo o território estadual.  

  

Parágrafo  único:  A  presente  redação  para  o  Regimento  Interno,  anteriormente
publicado sob a Deliberação CES/RJ Nº 243, no D.O. de 03.12.2021, teve causa  no
lapso temporal  entre  o  fim do  mandato  anterior  dos Conselheiros  Estaduais  de
Saúde, extinto em 24.12.2021, e o período de realização do processo que elegeu
novo colegiado do Conselho Estadual de Saúde, restituído assim em suas funções
no mês de março de 2022. A revisão do instrumento normativo resulta ainda da
preocupação em adequar ao atual cenário do Estado do Rio de Janeiro um novo
calendário de atividades (ANEXO I), possibilitando às regiões realizarem plenárias
e, ou, conferências; e em informar sobre o papel da Comissão Organizadora da V
CESM  nas  etapas  regionais  ainda  em  andamento,  com  orientações  sobre  a
construção da atividade e relatórios regionais (ANEXO II) e sobre o financiamento
da  hospedagem  apenas  dos  usuários  e  profissionais  de  saúde  quando  da
realização da Conferência Estadual.

CAPÍTULO II – DA ABRANGÊNCIA E ETAPAS  

SEÇÃO I – DA REALIZAÇÃO

Art. 2º A V CESM terá abrangência estadual,  mediante a realização das etapas
municipais, regionais e estadual, todas devendo estar de acordo com as temáticas
apresentadas para a V CESM, obedecendo à paridade, conforme Resolução CNS
nº 453/2012:

I –  As Etapas Municipais,  com prazo encerrado em 30.04.2022,  devem ter

seus  relatórios  da(s)  atividade(s)  dos  Conselhos  Municipais  e  respectivos

representantes  do  município  deverão  enviados  por  e-mail  ao  Representante

Regional com cópia para o Conselho Estadual de Saúde  

(e-mail: conselho@saude.rj.gov.br).  

II – As Etapas Regionais deverão ser realizadas de 1º de fevereiro de 2022 a

15 de junho de 2022, sob a forma de Plenária ou Conferência Regional. O relatório



da atividade realizada em cada um das nove regiões do estado deverá ser enviado

por  e-mail  até  o  dia  22  de  junho  para  o  Conselho  Estadual  de  Saúde  (e-mail:

conselho@saude.rj.gov.br).  

III – A Conferência ou Plenária Estadual corresponde à etapa estadual e será

realizada de 01 a 03 de julho de 2022. Esta etapa é a culminância de todas as

etapas precedentes.  

§ 1º As conferências ou plenárias regionais e estadual deverão ocorrer por meio
virtual ou presencial de acordo com decisão tomada pelos respectivos conselhos e
obedecendo às regras sanitárias locais em função da Pandemia por Covid-19.  

§ 2º Deve-se priorizar a modalidade “Conferência” em todas as etapas.  § 3º Em
caso de adoção da modalidade “Plenária” – Regional e, ou, Estadual – admite-se,
ficando assim entendido pela a Comissão Organizadora de cada atividade, que as
propostas enviadas nas etapas subsequentes são consensuais entre os delegados
das  respectivas  atividades,  preservando-se  assim  o  amplo  debate  público  das
propostas junto aos atores – segmentos de usuários, trabalhadores e gestores.  

§ 4º O não cumprimento, por alguma região, dos prazos e, ou, não realização das
etapas previstas constituirá  impedimento para a participação na Etapa Estadual,
exceto as regiões que já realizaram suas etapas antes da revisão deste regimento.  

§ 5º Em todas as etapas os conselhos devem ter como referência conceitual  e
técnica  as  prioridades  constantes  do  Documento  Orientador  da  Conferência
Nacional de Saúde Mental e do Documento de Apoio para as Conferências de  

Saúde  Mental  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  

(  https://www.saude.rj.gov.br/atenca  o  -psicossocial/novidades/2022/02/  a  -  

politic  ad  e  saud  e  -menta  l  -com  o  -direit  o-o  -estad  o  -d  o  -ri  o  -d  e  -janeir  o  -n  a  -lut  a  -contr  a-  

oestigm  a  -  e  pel  o  -cuidad  o  -e  m  -liberdad  e  )    na  elaboração  de  propostas  para  o

fortalecimento  dos  programas  e  ações  de  saúde  mental  no  Estado  do  Rio  de

Janeiro.  

  

SEÇÃO II – DA ETAPA REGIONAL  

  

Art. 3º A Etapa Regional terá por objetivo elaborar propostas para o fortalecimento
dos programas e ações de saúde mental.  

§ 1º A Comissão Organizadora da Etapa Estadual apoiará o processo a partir do
acompanhamento  local  das  atividades  regionais,  participação  na  atividade  de
consolidação das propostas, acompanhamento da relatoria e orientações sobre o
processo.  

https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-psicossocial/novidades/2022/02/a-politica-de-saude-mental-como-direito-o-estado-do-rio-de-janeiro-na-luta-contra-o-estigma-e-pelo-cuidado-em-liberdade


§ 2º A organização das Etapas Regionais serão de responsabilidade da Comissão
Organizadora das respectivas regiões e dos Representantes Regionais indicados ao
CES para a atividade.   

§ 3º As Etapas Regionais das regiões que não elegeram o representante regional
junto  ao  CES  serão  de  responsabilidade  da  Comissão  Organizadora  das
respectivas  regiões  e  da  Comissão  Organizadora  da  Conferência  ou  Plenária
Estadual.  

§ 4º A Coordenação das Plenárias ou Conferências das etapas regionais deverá ser
composta  pelo  representante  regional  no  Conselho  Estadual  de  Saúde,  um
representante  da  Comissão  Organizadora  da  V  CESM  e  um  representante  da
Comissão Organizadora regional.  

§ 5º Os Conselhos Municipais de Saúde deverão também definir os representantes
municipais  para  a  etapa  regional,  levando  em  consideração  a  garantia  de
participação  de  profissionais,  usuários  e  familiares,  assim  como  instituições,
entidades e movimentos sociais que representem segmentos notoriamente ativos
na defesa do acesso a direitos em saúde mental e do cuidado de qualidade no SUS.

§  6º Os  participantes  da  etapa  regional  serão  o  conjunto  de  representantes
municipais informado pelos Conselhos Municipais de Saúde, conforme Art. 3º, em
seu § 5º.    

§  7º Nas  Etapas  Regionais  serão  eleitos(as),  de  forma  paritária,  os(as)
delegados(as) que participarão da Conferência ou Plenária Estadual, conforme a
Resolução do CNS Nº 453/2012, e número de  vagas previstos no ANEXO IV 

§  8º Poderá  ser  delegado  todo  e  qualquer  participante  da  etapa  Regional  que
represente instituições de governo, entidades de trabalhadores de Saúde, entidades
e  movimento  sociais  de  usuários  e  familiares  que  representem  segmentos
notoriamente ativos na defesa do acesso a direitos em saúde mental e do cuidado
de qualidade no SUS.  

§ 9º As vagas não preenchidas na região por ausência de participação do município
deverão ser distribuídas durante a etapa regional, paritariamente, entre os outros
municípios da região, inclusive com o percentual correspondente aos convidados.  

§ 10 Os convidados da etapa regional deverão representar segmentos notoriamente
ativos na defesa do acesso a direitos em Saúde Mental e do cuidado de qualidade
no SUS.  

§ 11 Nesta etapa será emitido Relatório Regional, conforme ANEXO II, juntamente
com a lista dos(as) delegados(as) eleitos(as) para a Etapa Estadual, e que têm sua
quantidade de delegados por região definida no ANEXO IV;  

§ 12 O relatório da etapa regional deverá conter no máximo 12 propostas (formato
word) que representem a região e que seguirão para a etapa estadual em até 05
(cinco) dias da realização da mesma para que a Comissão Organizadora possa
consolidar as propostas para a V CESM, pelo e-mail conselho@saude.rj.gov.br.  



§ 13 Caberá à Comissão de Formulação e Relatoria elaborar o Relatório  

Consolidado da Etapa Regional, a ser publicizado no  site do CES (link:  Conselho
Estadual de Saúde RJ   -   Inicial (conselhodesaude.rj.gov.br  )   c  om antecedência de 5
(cinco) dias da Etapa Estadual da V CESM.  

  

SEÇÃO III – DA ETAPA ESTADUAL  

  

Art. 4º A Etapa Estadual terá por objetivo elaborar propostas para o fortalecimento
dos  programas e  ações  de  saúde  mental  em âmbito  estadual  e  consolidar  em
plenária ou conferência as propostas encaminhadas pelas nove regiões do estado
dentro do prazo estipulado neste documento.  

  

Parágrafo  único.  A  Programação  da  V  CESM  será  proposta  pela  Comissão

Organizadora,  a  ser  aprovada  pelo  Pleno  do  Conselho  Estadual  de  Saúde  e

anexada ao Regulamento.  

  

Art. 5º Na Etapa Estadual só poderão participar os(as) delegados(as) eleitos(as)
nas  etapas  Regionais,  os  delegados(as)  eleitos(as)  pelo  Conselho  Estadual  de
Saúde e convidados(as) oriundos das etapas Regionais.  

§ 1º Os(as) delegados(as) eleitos(as) pelo Conselho Estadual de Saúde são:  

I – Todos os membros da Comissão Organizadora da V CESM;  

II– Conselheiros(as) estaduais titulares, ou suplentes, no caso de substituição do

titular, conforme número de vagas previsto;   

§  2º O  número  de  Conselheiros(as)  estaduais,  somado  ao  número  de
representantes de entidades/instituições, não poderá ultrapassar o percentual  de
20% (vinte por cento) do total dos delegados(as) eleitos(as).  

§  3º Os(as)  delegados(as)  previstos  nos  incisos  I  e  II  do  §  1º  serão
apresentados(as) e homologados(as) pelo Pleno do Conselho Estadual de Saúde.  

Art.  6º As inscrições dos(as)  Delegados(as)  da Etapa Estadual,  eleitos(as)  para
participarem da V CNSM, serão realizadas pela comissão organizadora da etapa
Estadual por meio do formulário (https://forms.gle/EbGQRgT9ssfd8bp2  A  )     Art 7º A
Comissão  Organizadora  contará  com  a  participação  de  15  representantes,
indicados pelo Secretário de Estado de Saúde, oriundos da área técnica de saúde
mental, na qualidade de convidados para o apoio técnico às atividades da Etapa
estadual.
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SEÇÃO IV – DA ETAPA NACIONAL  

Art. 7º A Etapa Nacional é conduzida pelo Conselho Nacional de Saúde.  Art. 8º Na
Etapa  Nacional  participarão  somente  os(as)  delegados(as)  eleitos(as)  e
convidados(as) na Etapa Estadual.   

SEÇÃO V – DAS CONFERÊNCIAS LIVRES  

Art.  9º As  Conferências  Livres  poderão  ser  organizadas  pelos  segmentos  de
usuários(as), trabalhadores(as) e gestores(as)/prestadores(as), como também pela
representação social a que pertencem (p.ex.: juventude, população em situação de
rua,  população  negra,  pescadores(as),  catadores(as)  de  materiais  recicláveis,
indígenas,  pessoas  com  deficiência,  pessoas  vivendo  com  HIV/AIDS,  dentre
outras), devendo ser constituídas em âmbito municipal como “Conferências Livres
Municipais”.

§ 1º As Conferências Livres possuem o objetivo de debater um ou mais eixos e
subeixos  temáticos  da  V  CNSM  e  deverão  considerar  as  deliberações  da  16ª
Conferência Nacional de Saúde e do Plano Nacional de Saúde.  

§  2º As  propostas  advindas  dos  debates  realizados  nas  Conferências  Livres
deverão  ser  encaminhadas  ao  respectivo  Conselho  Municipal  do  seu  local  de
realização, juntamente com o relatório consolidado no prazo estabelecido, conforme
calendário das etapas que as sucedem.

§ 3º As Conferências Livres não elegem delegados(as).  Seu principal  objetivo é
apresentar  as  propostas  debatidas  no(s)  eixo(s)  temático(s)  à  Comissão
Organizadora da Etapa correspondente.

CAPÍTULO III – DO TEMÁRIO

Art. 10 O tema central da Conferência, que orientará as discussões nas distintas
etapas da sua realização, é: “A Política de Saúde Mental como Direito: pela defesa
do  cuidado  em liberdade,  rumo  a  avanços  e  garantia  dos  serviços  da  atenção
psicossocial no SUS”, a ser desenvolvido em eixos e em subeixos.  

  

§ 1º O eixo principal da V CESM é “Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o SUS, o
cuidado de Saúde Mental em liberdade e o respeito aos Direitos  

Humanos”, que será subdividido em 04 (quatro) eixos e seus subeixos, conforme
abaixo:

I – Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania:

a) Desinstitucionalização: Residências  terapêuticas,  fechamento  de hospitais

psiquiátricos e ampliação do Programa de Volta para Casa;

b) Redução de danos e atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool

e outras drogas;  

c) Saúde mental  na infância,  adolescência e juventude:  atenção integral  e  o

direito à convivência familiar e comunitária;  



d) Saúde mental no sistema prisional na luta contra a criminalização dos(as)

sujeitos(as) e encarceramento das periferias;  

e) Diversas formas de violência, opressão e cuidado em Saúde Mental;  

f) Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade no cuidado.  

  

II – Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços
de saúde mental:  

  

a) Garantia de financiamento público para a manutenção e ampliação da política

pública de saúde mental;  

b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular, compatíveis

à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);  

c) Controle social e participação social na formulação e na avaliação da  

Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas;  

d) Educação continuada e permanente para os(as) trabalhadores(as) de saúde

mental;  

e) Acesso à informação e uso de tecnologias de comunicação na 

democratização da política de saúde mental;  

f) Financiamento  e  responsabilidades  nas  três  esferas  de  gestão  (federal,
estadual/distrital e municipal) na implementação da política de saúde mental;

g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das ações de

saúde mental;  

  

III – Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade
e Equidade:  

  

a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da  

Política de Saúde Mental;  

b) Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental;  

c) Garantia  do  acesso  universal  em  saúde  mental,  atenção  primária  e

promoção da saúde, e práticas clínicas no território;  

d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS;  

  

IV  –  Impactos  na  saúde  mental  da  população  e  os  desafios  para  o  cuidado
psicossocial durante e pós-pandemia:  



  

a) Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os impactos

na saúde mental da população principalmente as vulnerabilizadas;  

b) Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e possibilidade

de continuar seu uso, incluindo-se, entre outras, as ferramentas à distância;  

c) Saúde  do(a)  trabalhador(a)  de  saúde  e  adoecimento  decorrente  da

precarização das condições de trabalho durante e após a emergência sanitária.  

  

§ 2º O Documento Orientador da V CESM, de caráter propositivo, será elaborado
por representantes da Comissão Organizadora, e da Comissão de Formulação e
Relatoria, com base no eixo e subeixos temáticos da V CNSM e deverá considerar
as deliberações da 16ª Conferência Nacional de Saúde e do Plano Nacional de
Saúde.  

§ 3º Os eixos e subeixos poderão sofrer ajustes, respeitando o debate acumulado
pelo Conselho Nacional de Saúde.  

  
CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO  

  

Art. 11 A V CESM será presidida pelo Coordenador da Comissão Organizadora da
Conferência de Saúde Mental e pelo Presidente do Conselho Estadual de Saúde.  

  

Art. 12 A participação dos delegados da Etapa Estadual da V CESM se dará de
forma deliberativa  por  meio  da constituição dos Grupos  de Trabalho  e  de  uma
Plenária Final.  

  

Parágrafo único. Após a realização da etapa Estadual, por um período de 01 (um)
ano,  o  Conselho  Estadual  de  Saúde  e  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde
desenvolverão um sistema de monitoramento junto aos Conselhos Municipais para
acompanhar as devolutivas das deliberações das Etapas Regionais e Estadual de
Saúde Mental.  

Art.  13 As propostas aprovadas na V CESM, assim como a lista  de delegados
eleitos, deverão ser apresentadas à Comissão Organizadora Nacional da V CNSM
até o dia 10 de julho de 2022.  

  

§ 1º O Relatório da Etapa Estadual  deverá conter as propostas prioritárias para
fortalecimento  dos programas e  ações  da Política  Estadual  de  Saúde Mental  a
serem apresentadas em papel tamanho A4, fonte tipo Arial preta, tamanho 12, e
espaço duplo.  



§ 2º O Relatório da Etapa Estadual para a V CNSM deverá conter, no máximo, 12
(doze)  propostas  prioritárias  de  abrangência  nacional,  sem  número  mínimo  de
propostas por subeixos, a serem apresentadas em papel tamanho A4, fonte tipo
Arial preta, tamanho 12, e espaço duplo.  

  

CAPÍTULO V – DAS COMISSÕES  

  

Art. 14 A V CESM será conduzida pelas seguintes comissões e subcomissões e
respectivas atribuições:  

  
I – Comissão  Executiva/Organizadora:  

  

a-Implementar as deliberações da Comissão Organizadora; b-Subsidiar e apoiar a
realização  das  atividades  das  demais  Comissões;  c-Garantir  as  condições  da
infraestrutura necessárias para a realização da V CESM; d-Propor e viabilizar a
execução do orçamento e providenciar as suplementações orçamentárias; e- Propor
as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias para a realização da
V  CESM,  caso  seja  realizada  de  forma  presencial,  referentes  ao  local,
credenciamento,  equipamentos  e  instalações  audiovisuais,  de  reprografia,
comunicação  (telefone,  Internet,  dentre  outros),  hospedagem,  transporte,
alimentação  e  outras;  f-  Propor  a  lista  dos(as)  convidados(as)  e  delegados(as)
referidos no § 1º do artigo 10, obedecendo à paridade prevista na Resolução CNS
nº  453/2012.  g-  Promover,  coordenar  e  supervisionar  a  realização da V CESM,
atendendo aos aspectos técnicos, políticos, administrativos, financeiros e sanitários
e, apresentando as propostas para deliberação do Conselho Estadual de Saúde; h -
Elaborar e propor o Regulamento da V CESM; i- Acompanhar a disponibilidade da
organização, da infraestrutura e do orçamento na Etapa Estadual;   j-  Estimular,
monitorar e apoiar a realização das Etapas Preparatórias e Conferências Regionais
de Saúde Mental. k- Resolver as questões julgadas pertinentes, não previstas nos
itens anteriores;  

  

II – Subcomissão de Comunicação e Relatoria:  

  

a-  Elaborar  e  propor  o  método  para  consolidação  dos  Relatórios  das  Etapas
Regionais  e  da  Plenária  Final  da  Etapa  Estadual;  b  -  Consolidar  as  propostas
regionais para a Etapa Estadual;  

c – Consolidar o Relatório da Etapa Estadual para encaminhar à Etapa  Nacional;  

d -  Propor  nomes  para  compor  a  equipe  de  relatores  da  Plenária  Final;  e  -

Elaborar o Relatório Final da V CESM; f - Propor metodologia para a etapa final

da V CESM; g - Propor, encaminhar e coordenar a publicação do Documento



Orientador e de textos de apoio para a V CESM; e h - Estimular e acompanhar o

encaminhamento, em tempo hábil, dos Relatórios das Conferências Regionais à

Comissão de Formulação e Relatoria da V CESM.  

  

Parágrafo único. A Comissão de Formulação e Relatoria trabalhará articulada com
a  Comissão  de  Comunicação  e  Mobilização  e  com  Secretaria  Executiva  do
Conselho Estadual de Saúde, na produção dos textos para a V CESM.  

  

i  -  Definir  instrumentos  e  mecanismos  de  divulgação  da  V  CESM,  incluindo
imprensa, Internet e outras mídias; j- Promover a divulgação do Regimento e do
Regulamento da V CESM; k - Orientar as atividades de comunicação social da V
CESM; l - Apresentar relatórios periódicos das ações de comunicação e divulgação,
incluindo recursos na mídia;  

m- Divulgar a produção de materiais, da programação e o Relatório Final da V 

CESM;  n  -  Mobilizar  e  estimular  a  participação  de  todos  os  segmentos/setores
pertinentes nas etapas das V CESM;  

o - Estimular a realização de atividades para discussão do Documento Orientador; p
-  Estimular  a realização de eventos mobilizadores e a participação de todos os
segmentos da sociedade; e q– Elaborar a programação da V CESM;  

  

III – Subcomissão Executiva de Orçamento e Finanças:  

  

a- Providenciar, acompanhar e fiscalizar a celebração de contratos e convênios

necessários à realização da V CESM;   

b- Elaborar a prestação de contas;  c- Prestar contas ao Conselho Estadual de

Saúde-CES/RJ dos recursos destinados à realização da Conferência, considerando-

se  os  gastos  das  comissões  Estaduais  na  participação  da  etapa  regional  e  da

conferencias regionais e da V CESM.  

  

§ 1º A Comissão Executiva/Organizadora da V CESM será composta por 20 (vinte)
membros,  sendo  16  conselheiros  de  saúde  e  4  convidados  que  não  poderão
ultrapassar 25% do total da  comissão.  

§ 2º A Comissão Executiva/Organizadora terá em sua composição: a) 
Coordenador(a); b) Vice-Coordenador(a); c) Secretário(a) Executivo(a) do CES/RJ;
e d) Relator(a), cujas competências e atribuições ficam assim discriminadas:  

  



I  –  Compete  ao  (à)  Coordenador(a)  : a)
Abrir e encerrar as reuniões;  

b) Dirigir os trabalhos;  

c) Propor  a  inclusão  de  assuntos  de  caráter  urgente  e  relevante,  quando

solicitado por algum membro da comissão ou pelo Plenário;  

d) Assinar  documentos  deliberados  pela  Comissão  tais  como:  atas,

expedientes, pareceres, convites e relatórios.   

e) Organizar junto ao técnico a pauta das reuniões de acordo com a prioridade

dos temas;  

f) Apresentar um plano de trabalho;  

  

II – Compete ao (à) Vice-Coordenador(a):  

  

a) Substituir o coordenador na sua ausência ou impedimento;  

b) Auxiliar o coordenador nas suas funções.  

  

III – Compete ao (à) Secretário(a) Executivo(a) do CES-RJ:  

  
A Secretaria Executiva do CES/RJ é unidade de apoio administrativo e técnico a
Comissão Organizadora da V CESM.  

  

IV – Compete ao (à) Relator(a)  

  

Constituir um relator, eleito entre um dos membros, para que possam ser feitos os
relatos e textos da comissão, excluindo-se o coordenador.  

  

CAPÍTULO VI – DOS(AS) PARTICIPANTES  

  

Art.  15 A  V  CESM  contará  com  os(as)  seguintes  participantes,  conforme
distribuição constante do ANEXO IV deste Regimento:  

  

I –  Delegados(as)  eleitos(as)  e  homologados  pelo  Conselho  Estadual  de

Saúde, com direito a voz e voto;  



II –  Delegados(as)  eleitos(as)  na  Etapa  Regional  da  V  CESM,  conforme

previsto  no  ANEXO  III deste  Regimento,  com  direito  a  voz  e  voto;  e  III  –

Convidados(as), com direito a voz.  

  

§ 1º No processo eleitoral para a escolha de delegados(as), deverão ser eleitos(as)
delegados(as)  suplentes,  no  total  de  30% (trinta  por  cento)  das vagas de cada
segmento,  devendo  ser  encaminhada  a  ficha  de  inscrição  do(a)  delegado(a)
suplente,  assim caracterizado no conjunto  dos(as)  delegados(as)  inscritos(as),  à
Comissão Organizadora da V CESM;  

§  2º Serão  convidados(as)  para  a  V  CESM  os  convidados  oriundos  da  Etapa
Regional, sendo preferencialmente usuários dos serviços de saúde mental; também
podem  ser  convidados  representantes  de  ONGs,  entidades,  instituições  e
personalidades nacionais e internacionais,  com atuação de relevância em saúde
mental  e setores afins, profissionais da área técnica de saúde mental,  conforme
previsto no Art 3 º deste regimento, nos parágrafos nono e dez, num percentual
máximo de até 10% (dez por cento) do total de delegados(as) eleitos(as) no Estado
do  Rio  de  Janeiro,  que  serão  indicados  pela  Comissão  Organizadora,  e
homologados pelo Pleno do Conselho Estadual de Saúde.  

  

Art.  16 As  inscrições  dos(as)  delegados(as)  da  Etapa  Estadual  para  V  CNSM,
obedecendo à paridade, segundo Resolução nº 453/2012, deverão ser feitas pela
Comissão Organizadora até 30 (trinta) dias antes da data de realização da Etapa
Nacional.  

  

Art. 17 A comunicação dos(as) delegados(as) suplentes eleitos(as), em substituição
aos(as) delegados(as) titulares eleitos(as), poderá ser realizada até 15 (quinze) dias
antes da data de realização da Etapa Estadual.  

  

Art.  18 Os(as)  participantes  com  deficiência  e,  ou,  patologias  e  que  tenham
necessidades especiais deverão fazer o registro na ficha de inscrição da V CESM,
para que sejam providenciadas as condições necessárias à sua participação.  

  

CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

  

Art. 19 As despesas com a organização geral para a realização da Etapa Estadual
da V CESM caberão à dotação orçamentária consignada a Secretaria de Estado de
Saúde, conforme legislação pertinente.  

  



§ 1º A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Fundo Estadual de Saúde, irá
custear  as  despesas  referentes  à  hospedagem  de  todos  os(as)  delegados  do
segmento usuários(as) e profissionais de saúde.  

§ 2º As despesas com a hospedagem e deslocamento dos delegados(as) gestores
e dos convidados municipais para a Conferência Estadual de Saúde Mental serão
de responsabilidade dos fundos municipais de origem.  

§ 3º As despesas com o acompanhante serão de responsabilidade do Estado do
Rio de Janeiro.  

§ 4º A alimentação será garantida para todos os segmentos e convidados. § 5º As

despesas com o deslocamento dos(as) delegados(as) e convidados(as) até Brasília

serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde.  

§  6º As  despesas  com  as  Conferências  ou  Plenárias  Regionais  deverão  ser
custeadas pelos Fundos Municipais de Saúde.  

§ 7º As despesas com o deslocamento dos(as) delegados(as) e convidados(as) até
o Rio de Janeiro serão de responsabilidade das respectivas Secretarias Municipais
de Saúde.  

§  8º Os(as)  delegados(as)  suplentes  eleitos(as)  somente  terão  direito  à
hospedagem e à alimentação pagas pela Secretaria de Estado de Saúde, quando
configurado  o  seu  credenciamento  enquanto  delegado(a),  em substituição  ao(a)
delegado(a) titular eleito(a).  

§ 9º Aos convidados do Conselho Estadual de Saúde fica garantida alimentação
(café  da  manhã e  almoço),  sendo suas demais  despesas custeadas  por  meios
próprios.  

  

Art.  20 As  despesas,  bem  como  apoio  técnico  e  logístico  aos  representantes
regionais e comissão organizadora na realização das Conferências ou Plenárias
Regionais, serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde.  

§ 1º Caso a Etapa Estadual da V CESM seja realizada por meio virtual, caberá à
Secretaria de Estado de Saúde custear todas as despesas referentes à estrutura,
sistema, plataforma e logística, para realização do evento.  

  

Art. 21 As despesas decorrentes da organização nas regiões e dos participantes da
Etapa Regional  serão de inteira  responsabilidade das Secretarias Municipais  de
Saúde.  

  

CAPÍTULO VIII – DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS  

  



Art. 22 São instâncias de decisão nas Etapas Estadual e Regionais da V CESM:  

  

I - Os grupos de trabalho; e II - A Plenária Final.  

  

§ 1º Os Grupos de Trabalho da Etapa Estadual serão compostos paritariamente por
delegadas  e  delegados  nos  termos  da  Resolução  CNS  nº  453/2012  com
participação  de  convidados(as),  estes(as)  proporcionalmente  divididos(as)  em
relação ao seu número total.  

§  2º Os  Grupos  de  Trabalho  das  Etapas  Regionais  serão  compostos  por
representantes municipais,  distribuídos paritariamente  nos termos da Resolução
CNS  nº  453/2012,  com  participação  de  convidados(as),  estes(as)
proporcionalmente divididos(as) em relação ao seu número total.  

§ 3º Os Grupos de Trabalho serão realizados,  simultaneamente,  para discutir  e
votar as propostas.  

§  4º A  Plenária  Final  tem  por  objetivo  debater,  aprovar  ou  rejeitar  propostas
provenientes  do  relatório  consolidado  dos  Grupos  de  Trabalho,  bem  como  as
moções de âmbito Estadual e Regional.  

  

Art.  23 Para  o  caso  da  impossibilidade  de  realizações  da  Conferência,  sendo
realizada apenas a Plenária, seu funcionamento deve seguir a forma que segue:  

  

I - Debater, aprovar ou rejeitar as propostas provenientes dos relatórios das

Plenárias ou Conferências anteriores,  de acordo com os 4 eixos do Documento

Orientador.   

II - A votação da aprovação ou rejeição das propostas deve ser realizada pelos

delegados eleitos na Etapa anterior.   

III - Garantir a participação de familiares, trabalhadores, gestores e usuários dos

serviços de saúde mental na Etapa Estadual.   

IV - Ao final da Plenária, realizar a eleição de delegados e delegadas para a

Etapa  seguinte,  de  acordo  com  a  paridade  nos  termos  da  Resolução  CNS  nº

453/2012,   garantindo   a   participação   de   convidados(as),   estes(as)

proporcionalmente divididos(as) em relação ao seu número total.  

  

Art.  24 O  Relatório  Final  da  Conferência  conterá  as  propostas  aprovadas  na
Plenária Final, devendo conter diretrizes estaduais e nacionais para o fortalecimento
dos programas e ações de Saúde Mental.



Parágrafo  único.  O  Relatório,  aprovado  na  Plenária  Final  da  V  CESM  será
encaminhado ao Conselho Nacional de Saúde e à Comissão de Saúde da ALERJ,
devendo  ser  amplamente  divulgado,  servindo  de  base  para  a  etapa  de
monitoramento.
CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  25 A  metodologia  para  a  V CESM será  objeto  de  Resolução do Conselho
Estadual de Saúde.

Art. 26 O Regimento das Conferências Regionais e Conferência Estadual terá como
referência o Regimento da Etapa Nacional.

Art.  27 As Regiões devem respeitar a distribuição de vagas previstas no Anexo
deste Regimento.

Art.  28 Os  casos  omissos  neste  Regimento  serão  resolvidos  pela  Comissão
Organizadora da V CESM. 

Art.  29 As dúvidas quanto  à  aplicação deste  Regimento  nas Etapas Regionais,
serão dirimidas pela Comissão Organizadora da V CESM.

ANEXO I  

NOVO CRONOGRAMA  
Etapas/entregas de produtos

consolidados  
Datas e Prazos  

Municipal  Até 30 de abril de 2022  
Regional  Entre 1º de fevereiro de 2022 a 15 de junho de  

2022  
Entrega dos relatórios regionais  Até 05 depois dias da realização (prazo final 20

de junho)  
Apresentação da Consolidação das
Propostas regionais para a Estadual  

26 de junho  

Estadual  01 a 03 de julho de 2022  

Entrega das 12 propostas e da delegação
que irá a etapa nacional  

10 de julho de 2022  

ANEXO II  



RECOMENDAÇÕES PARA AS ETAPAS REGIONAIS  

Nas etapas regionais deverá ser garantida a transparência de todas as atividades 
realizadas.  

É dever da organização regional receber as propostas dos municipios e 
garantir que os seguintes passos antes, durante e depois da plenária ou 
conferência:  

Antes da  

atividade  

  

1.Encaminhar ao CES as propostas, os nomes dos delegados e a 

comissão comissão organizadora da regional (executiva, organizador

e relator)  

2. Divulgar em ambientes virtuais as informações para todos os 

segmentos que compõem a discussão da rede de atenção 

psicossocial e população em geral.   

Observação: O CES garantirá a divulgação dessas informações no 

site do Conse  lho Estadual de Saúde R  J   -   Inicial        

(conselhodesaude.rj.gov.br  )      

Durante a 

atividade  

  

1. Iniciar  a  atividade:  1)  com  a  apresentação:  a)  da  lista  dos

delegados com os seus respectivos nomes; e b) da informação

sobre os municípios que encaminharam as suas propostas e o

total de propostas por município, 3) informando que os mesmos

dados estarão disponíveis no  site do CES para a verificação e

consulta  imediata  dos  partcipantes;  4)  informando  quem  é

membro da comissão de relatoria e possibilitar a participação de

um  usuário,  um  gestor  e  um  profissional  de  saúde  no

acompanhamento do processo desse registro.  

2. No prosseguimento deverá ser apresentada a programação, com

a garantia da leitura de todas as propostas encaminhadas pelos

municípios,  de  preferência já  incluídas nos eixos  temáticos da

conferência.   

3. Sobre  a  delegação,  é  importante  que  as  regras  locais  sejam
esclarecidas para que ocorra a votação dos delegados mantendo
a paridade   

http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/
http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/


Depois da 
atividade  

Na entrega dos RELATÓRIOS REGIONAIS deve-se ter:  

1. Data e local de execução  

2. Equipe de apoio à realização das atividades regionais na entrega

do produto final desta etapa (comissão de organização do evento

e da comissão de relatoria)  

3. Introdução  com breve  descrição  das  atividades  realizadas  e  a

explicação da escolha por conferência ou plenária e se a atividade

foi presencial, virtual ou híbrida.  

4. Lista  de  participantes  e  convidados  com  a  descrição  das

atividades realizadas   

5. Lista  das  propostas  aprovadas  com a  explicitação  do  nível  de

execução da proposta (municipal, regional, estadual ou nacional)

e as propostas reprovadas.   

6. As  12  propostas  votadas  para  serem  enviadas  para  a  etapa

estadual  

7. A  lista  de  delegados  a  serem  encaminhados  para  a  etapa

estadual  

Observação: Recomenda-se fortemente que onde tenha sido feita 
plenária que as regiões garantam espaços de discussão presencial e o 
debate das propostas encaminhadas às etapas subsequentes como 
forma de garantir a participação social contra o estigma da saúde 
mental e em favor da dignidade.     

  

ANEXOIII  
  
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DOS MUNICÍPIOS PARA AS  

 

 

 

 

CONFERÊNCIAS OU PLENÁRIAS REGIONAIS DE SAÚDE MENTAL  

  



MUNICÍPIO  
NÚMERO DE REPRESENTANTES  

RIO DE JANEIRO  24  

SÃO GONÇALO  12  

DUQUE DE CAXIAS  12  

NOVA IGUAÇU  12  

NITEROI  8  

BELFORD ROXO   8    

CAMPO DOS GOYTACAZES  
8  

SÃO JOÃO DE MERITI  8  

PETRÓPOLIS  4  

VOLTA REDONDA  4  

MACAÉ  4  

MAGÉ  4  

ITABORAÍ  4  

CABO FRIO  4  

NOVA FRIBURGO  4  

BARRA MANSA  4  

TERESÓPOLIS  4  

MESQUITA  4  

NILÓPOLIS  4  

MARICÁ  4  

QUEIMADOS  4  

RIO DAS OSTRAS  4  

ARARUAMA  4  

RESENDE  4  

ITAGUAÍ  4  

JAPERI  4  

SÃO PEDRO DA ALDEIA  4  

ITAPERUNA  4  

BARRA DO PIRAÍ  4  

SAQUAREMA  4  

SEROPÉDICA  4  



TRÊS RIOS  4  

VALENÇA  4  

ANGRA DOS REIS  4  

RIO BONITO  4  

GUAPIMIRIM  4  

CACHOEIRAS DE MACACU  
4  

PARACAMBI   4    

  
PARAÍBA DO SUL  

  4

MANGARATIBA  4  

CASIMIRO DE ABREU  4  

PARATY  4  

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
4  

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA  
4  

SÃO FIDÉLIS  4  

BOM JESUS DE ITABAPOANA  
4  

VASSOURAS  4  

SÃO JOÃO DA BARRA  4  

TANGUÁ  4  

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
4  

ITATIAIA  4  

ARRAIAL DO CABO  4  

PIRAÍ  4  

IGUABA GRANDE  4  

PATY DO ALFERES  4  

BOM JARDIM  4  

MIRACEMA  4  

MIGUEL PEREIRA  4  

PINHEIRAL  4  

QUISSAMÃ  4  



ITAOCARA  4  



CONCEIÇÃO DE MACABU  4  

CORDEIRO  4  

SILVA JARDIM  4  

SÃO JOSÉ DO VALE  
DO  

RIO PRETO  

4  

CANTAGALO  4  

PORTO REAL  4  

CARMO  4  

PORCIÚNCULA  4  

MENDES  4  

RIO CLARO  4  

SAPUCAI  4  

CARAPEBUS  4  

SUMIDOURO  4  

CAMBUCI  4  

NATIVIDADE  4  

ITALVA  4  

QUATIS  4  

ENGENHEIRO PAULO DE  
FRONTIN  

4  

CARDOSO MOREIRA  4  

AREAL  4  

APERIBÉ  4  

DUAS BARRAS  4  

VARRE-SAI  4  

TRAJANO DE MORAES  4  

SANTA MARIA MADALENA  4  

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  4  

RIO DAS FLORES  4  

COMENDADOR LEVY  GASPARIAN 4  



LAJE DE MURIAÉ  4  

SÃO JOSÉ DE UBÁ  4  

 
 

 

MACUCO  4  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÕES  Nº  
DELEGADOS  

CONVIDADOS  

Baía de Ilha Grande  08  1  

Baixada Litorânea  36  4  

Centro Sul  40  4  

Médio Paraíba  44  4  

Metropolitana I  80  8  

Metropolitana II  36  4  

Norte  32  3  

Noroeste  28  2  

Região Serrana  52  5  

CESM  20   Até 15  



  
  

ANEXO II: LISTA DE PARTICIPANTES
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