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NOTA TÉCNICA CESMG Nº 014/2017 

DE: Mesa Diretora do CESMG 

PARA: Conselhos Municipais de Saúde e delegadas e delegados eleita(o)s  para 1ª 

Conferência Estadual de Vigilância em Saúde de Minas Gerais 

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2017. 

ASSUNTO: Relação dos municípios que realizaram Conferência Municipal de Vigilância em 

Saúde, e envio de nomes de delegadas e delegados mirins. 

Prezadas e Prezados, 

 A Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais encaminha a relação 

de Municípios que enviaram relatório e delegada (o) s da sua Conferência Municipal de 

Vigilância em Saúde para a etapa Estadual. Esta etapa será realizada nos dias 26, 27 e 28 

de setembro de 2017, em Belo Horizonte. Os conselhos municipais de saúde que por 

ventura tenham realizado a Conferência de Vigilância em Saúde e enviado o Relatório e 

relação de delegadas e delegados, conforme orientação constante da Resolução CESMG 

020/2017, mas o nome não consta na listagem do CESMG, terá IMPRETERIVELMENTE 

até as 23h59 do dia 31 de agosto para reenviar o e-mail comprobatório do envio da 

documentação. 

 Cabe ressaltar que os delegados e/ou as delegadas que tiverem crianças de idade 

entre 0 a 12 anos e que necessitarem vir acompanhados das mesmas para a 1ª Conferência 

Estadual de Vigilância em Saúde, terão até as 23h59 do dia 31 de agosto de 2017, para 

encaminhar, via Conselho Municipal de Saúde para o Conselho Estadual de Saúde, os 

dados da criança em formulário próprio fornecido pelo CESMG, a fim de que este órgão 

possa providenciar a infraestrutura da 3ª Conferencinha Estadual de Saúde “Vigilância em 

Saúde”. Aos delegados e delegadas mirins devidamente credenciados será garantida, a 

alimentação e hospedagem durante o evento, cabendo ao município providenciar o 

deslocamento dos mesmos juntamente com os seus pais. 

 A Etapa Nacional da Conferência de Vigilância em Saúde será entre os dias 21 a 

24 de Novembro de 2017, em Brasília/DF. 

Esclarecimentos pelo telefone, 3215-7209, 321-7212. Segue anexo a listagem 

Atenciosamente, 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE DELEGADOS E DELEGADAS MIRINS – 3ª 

CONFERÊNCINHA ESTADUAL DE SAÚDE “1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE 

MINAS GERAIS” – Dias 26 a 28 de setembro de 2017, em Belo Horizonte. 

ATENÇÃO ENVIAR ESTE FORMULARIO  IMPRETERIVELMENTE ATÉ 23h59’ do dia 

31/08/2017 PARA: relatoria.ces@gmail.com 

 

Nome da (o) delegada (o):___________________________________________ 

Segmento: (  ) usuária/o     (   ) trabalhador(a)    (   ) gestor(a)      prestador (a) 

Conselho Municipal de Saúde:________________________________________ 

Região de Saúde:___________________________________________________ 

Nome do delegado Mirim:___________________________________________ 

Idade:___anos____meses 

Possui algum tipo de patologia: 

(      ) Sim          Qual:______________ 

(     )  Não 

Alergia:  

(      ) Sim          Qual:______________ 

(     )  Não 

 

 

__________________, _____de agosto de 2017. 

 

 

 

Nome legível e assinatura do (a) delegado (a) 

  


