
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL – CES/RS
1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul

1ª CVS/RS
A 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul – 1ª
CVS/RS é a etapa estadual da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde
– 1ª CNVS, será realizada de 06 a 08 de outubro de 2017, em Porto Alegre, e
tem como objetivo propor diretrizes para:
I – a Política Nacional de Vigilância em Saúde;
II – a Política Estadual de Vigilância em Saúde;
III – o fortalecimento dos programas e ações de vigilância em saúde.

Regimento
Estamos remetendo em anexo o Regimento da 1ª CVS/RS

Mobilização e participação
O CES/RS convida os conselhos municipais de saúde, gestores, entidades de
classe, movimentos sociais e instituições voltadas à saúde para participarem
do processo das Conferências de Vigilância em Saúde. No âmbito estadual é
possível participar através de:

a)  Comissões  de  Trabalho  –  Já  foram  constituídas  comissões  de  trabalho
abertas  a  entidades,  movimentos,  órgão  públicos  e  indivíduos que  queiram
contribuir  no processo de construção da 1ª CVS/RS. As comissões reúnem
periodicamente no CES/RS;
b) Seminário: Construindo o Documento Orientador Estadual da 1ª CVS/RS  –
No  processo  de  construção  da  1ª  CSV/RS,  convidamos  a  participarem  do
seminário que tem como objetivo produzir coletivamente o texto orientador a
ser amplamente debatido e posteriormente ser aprovado pelo CES/RS para
contribuir com o debate a ser realizado nas etapas 1ª Conferência Nacional de
Vigilância em Saúde.

Partindo do entendimento de que o atual  momento exige luta, resistência e
unidade  de  ação,  o  CES/RS  convida  a  todos(as)  para  participarem  da
construção da 1ª CVS/RS. O processo da conferência é um rico instrumento de
debate, denúncia e resistência. Venha exercer a democracia participativa na
insistência do controle social da saúde!

Seminário: Construindo o Documento Orientador Estadual da 1ª CVS/RS 
20/06/2017 das 10:00hs as 17:00hs
Auditório do Ministério da Saúde – Av. Borges de Medeiros 536 – 12º andar –
Porto Alegre
Inscrições pelo e-mail: ces@saude.rs.gov.br
Conselho Estadual de Saúde do RS
CES/RS

Mais Informações: (51) 3225.2134 / 3288-5950
http://www.ces.rs.gov.br/


