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Ilustríssimo Senhor 

Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Nacional de Saúde 

Geordeci Menezes de Souza 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Entidades e Movimentos Sociais Nacionais de Usuários do SUS 

 

(    ) Eleitor 

(    ) Eleitor/Candidato(a) 

 

A/O ________________________________________________________________, 

por meio de seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente requerer sua 

inscrição nas eleições do Conselho Nacional de Saúde para o triênio 2018/2021, na 

qualidade de: 

(    ) Entidade Nacional 

(    ) Movimento Social Nacional 

 

Conforme a Resolução CNS nº 590/2018, as vagas para os representantes de 

entidades e/ou movimentos sociais nacionais de usuários do SUS serão distribuídas 

conforme as subsegmentações abaixo. Sendo assim, solicita-se a inscrição da entidade e/ou 

movimento acima citado e identificado como: 

(   ) entidade nacional de aposentados e pensionistas. 

(   ) entidade nacional de estudantes. 

(   ) entidade ou movimento nacional da população negra. 

(   ) entidade ou movimento nacional de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgêneros. 

(   ) entidade ou movimento nacional organizado de mulheres. 
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(   ) entidade ou movimento social e popular nacional organizado. 

(   ) entidade nacional de trabalhadores rurais. 

(   ) entidade nacional de associações de moradores e movimentos comunitários. 

(   ) entidade nacional de organizações indígenas. 

(   ) confederação nacional ou movimento/ organismo nacional de entidades 

religiosas. 

(   ) central sindical nacional. 

(   ) entidade nacional de defesa dos portadores de patologias e deficiências. 

(   ) Entidades e/ou movimentos sociais que não estão contempladas acima.  

Qual? ___________________________________________________________ . 

 

Conforme o Decreto nº 5.839/2006 e Resolução CNS nº 590/2018, para a qual 

apresenta a documentação exigível, anexa. 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

__________________, ______ de  _________________________ de 2018. 

 

 

______________________________________________ 
Nome do representante legal 

Nome da entidade e ou movimento social 
 


