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CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO 
 

RETIFICANDO O DOE: 09-11-2021, do Regimento Interno da III Conferência Estadual de Saúde Mental do 
Estado de São Paulo, na parte das Etapas,  
 
leia-se: 
Considerando a Resolução 667 de 27 de dezembro de 2021 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre 
a prorrogação das etapas preparatórias e da etapa municipal da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, a 
Comissão Organizadora da 3ª Conferência Estadual de Saúde Mental de São Paulo, criada e homologada na 
313° Reunião Plenária do Conselho Estadual de Saúde - CES/SP orienta: 
 
1. As conferências municipais - etapas preparatórias às conferências macrorregionais poderão ser realizadas até 
o dia 20 de março de 2022; 
 
2. As plenárias, conferências e oficinas livres municipais terão o mesmo prazo pra sua realização; 
 
3. As etapas macrorregionais serão realizadas entre os dias 01 e 20 de abril de 2022; 
 
4. Serão formadas, e publicadas, comissões de apoio e organização das conferências macrorregionais nos 17 
departamentos regionais de saúde (DRS); 
 
5. Os municípios que optarem por realizar plenárias poderão indicar delegados para às conferências 
macrorregionais desde que homologados pelo respectivo Conselho Municipal de Saúde; 
 
6. A 3ª Conferência Estadual de Saúde Mental acontecerá entre 29, 30 de abril e 1 de maio. 
Na oportunidade a Comissão Organizadora da III Conferência Estadual de Saúde Mental do Estado de São 
Paulo, comunica: 
que realizará, no dia 06 de janeiro de 2022, uma reunião de alinhamento junto aos representantes das 
comissões locais das DRS e que as dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o email: 
cesm3faleconosco@gmail.com 
Solicitamos que todos os esforços sejam realizados para que os usuários e trabalhadores da saúde mental 
possam se envolver e participar do processo de construção desta Conferência.  
 
Defender a Saúde Mental é defender o SUS. 

 


