MINISTÉRIO DA SAÚDE
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
RESUMO EXECUTIVO DA TRECENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
Data: 30 e 31 de janeiro de 2018
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde” –
Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, 1º andar –
Brasília/DF.
OBJETIVOS DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA:
1) Apreciar e aprovar os informes e as indicações.
2) Apreciar os itens do Radar.
3) Definir ações para organizar a semana da saúde.
4) Apreciar e deliberar sobre as demandas da Comissão Intersetorial de
Orçamento e financiamento – COFIN.
5) Apreciar, debater e deliberar sobre a Política Nacional de Saúde Mental.
6) Apreciar e debater acerca do Termo de Ajuste Sanitário e a Atual Situação
do Sistema Nacional de Auditoria.
7) Apreciar e debater sobre os Medicamentos Biológicos e Biossimilares –
Situação atual no Brasil.
8) Apreciar e deliberar sobre os pareceres da Comissão Intersetorial de
Recursos Humanos e Relações de Trabalho – CIRHRT.
9) Analisar, convocar e deliberar sobre a 16ª Conferência Nacional de Saúde.
10) Apreciar e deliberar sobre encaminhamentos das Comissões Intersetoriais
e Grupos de Trabalhos.
ITEM 1 – APROVAÇÃO DA PAUTA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS; e
conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora do CNS
Deliberação: aprovada, por unanimidade, a pauta da 301ª RO do CNS.
As atas das 299ª e 300ª Reuniões Ordinárias serão enviadas com
antecedência aos conselheiros para aprovação na próxima reunião do CNS.
ITEM 2 – EXPEDIENTE - Justificativa de ausências. Apresentação de
Convidados (as), novos (as) Conselheiros (as) e Coordenadores (as)
Estaduais de Plenária de Conselhos de Saúde. Informes. Indicações.
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do
CNS; e Neide Rodrigues dos Santos, Secretária-Executiva do CNS
Justificativa de ausências – Antônio Muniz; Arthur Custódio M. Souza;
Carolina Abad; José Vanilson Torres da Silva; e Wilen Heil e Silva.
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Apresentação de convidados (as), novos (as) conselheiros (as) e
coordenadores (as) estaduais de Plenária de Conselhos de Saúde - Novos
conselheiros – Sarlene Moreira da Silva; Thereza de Lamare Franco Netto;
e Jumaida Pressi Moreira.
Informe e propostas da Mesa Diretora do CNS
Apresentação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS
Deliberação: neste item, o Pleno aprovou, com uma abstenção, os
seguintes ajustes no calendário de atividades do CNS do primeiro trimestre de
2018: a) realização de reunião, no dia 20 de fevereiro, com as coordenações
das comissões do CNS, para debater a participação no Fórum Social Mundial e
no processo preparatório da 16ª Conferência Nacional de Saúde e atividade na
Câmara dos Deputados sobre a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em
Saúde – 1ª CNVS; b) convocação de Reunião Extraordinária do CNS a ser
realizada no dia 23 de fevereiro, para tratar do planejamento do CNS; e c)
mudança da data da 303ª RO para os dias 21 e 22 de março, por conta do
Fórum Social Mundial 2018, que será realizado de 13 a 17 do mesmo mês.
INFORMES:
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza; e Neide Rodrigues
dos Santos, Secretária-Executiva do CNS
1) Informes da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação
Popular em Saúde – ANEPS
Apresentação: conselheira Simone Maria Leite Batista.
a) Curso de Educação Popular em Saúde: a) Etapa III – 7 estados: BA, CE,
MA, PE, RJ, SE, SP (São Carlos) – 108 turmas, sendo 33 por convênio, 21 no
Maranhão e 12 em Sergipe; e b) Etapa IV – para 2º semestre de 2018 – em
princípio, somente no Norte: Pará, Amazonas e Roraima – foi um pedido do
MS. Para essa etapa, o curso também é ofertado na modalidade de convênio
para os estados onde já ocorreu. Dependendo da demanda, será feita
avaliação do quantitativo que será possível atender. Proposta em fase de
formatação e sujeita a alterações. b) Informes sobre a aprovação da carta de
intenções no I Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
de Saúde e III Encontro Nordestino de PICS, ocorrido em Natal, de 12 a 14 de
outubro de 2017. Organizado pela Rede PICS com apoio do Ministério da
Saúde, CNS, UFRN, ANEPS, entre outras. c) Convite ao CNS para
participação no Congresso Internacional de PICS, previsto para de 12 a 15 de
março de 2018, no Rio de Janeiro. Foi sugerida mesa de debate sobre controle
social, as práticas integrativas e educação popular. A proposta é realizar
reunião da Comissão Intersetorial de Promoção, Proteção e Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde – CIPPSPICS na atividade. d)
Apresentação de denúncia, em nome do conselheiro Vanilson Torres, contra a
polícia militar e a Secretaria de Desenvolvimento Social de Feira de
Santana/BA por conta de problemas enfrentados por morador de rua no
atendimento à saúde nesse município baiano.
2) Informes sobre o Processo Eleitoral do Conselho Estadual do Rio Grande do
Norte
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Apresentação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza; e Esdras Gurgel,
conselheiro estadual de saúde CES/RN
Feito o informe, acordou-se que o tema seria retomado no dia seguinte
para definição de encaminhamentos, o que não ocorreu.
3) Informe da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia –
COIAB sobre a situação crítica do Estado de Roraima
Apresentação: conselheira Sarlene Moreira da Silva
4) Homologação de Resoluções do CNS que aguardavam a assinatura do
Ministro de Estado da Saúde
Apresentação: Neide Rodrigues, Secretária Executiva do CNS
Foram homologadas as seguintes resoluções: a) n° 553/17, que aprovar
a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde,
que dispõe sobre as diretrizes dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da
Saúde anexa a esta Resolução; b) 554/17, que aprova diretrizes para
estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde a serem aplicadas em
conjunto com o previsto na Resolução CNS nº 453/2012; c) n° 557/17, que
aprova, em caráter definitivo, o Regulamento da Etapa Nacional da 1ª
Conferência Nacional de Vigilância em Saúde; d) n°. 561/17, que publica as
propostas, diretrizes e moções aprovadas pelas Delegadas e Delegados na 2ª
Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, anexas a esta Resolução, com
vistas a garantir-lhes ampla publicidade; e) n° 564/17 que, entre outros
aspectos, resolve: 1) fortalecer as ações de mobilização nas três instâncias de
Conselhos e Conselheiros de Saúde para o acompanhamento do envio das
informações necessárias à alimentação do Banco de Preços em Saúde pela
União, Estados, Distrito Federal, e Municípios, 2) promover estratégias de
educação permanente, em parceria com a CMED e Banco de Preços em
Saúde, para disseminação de informações relacionadas ao aprimoramento das
compras públicas e regulação do mercado de medicamentos, 3) orientar que os
Conselhos e Conselheiros de Saúde, de acordo com as diretrizes aprovadas na
Resolução CNS nº 554 de 2017, acompanhem a utilização, pelos entes
federados, do Banco de Preços em Saúde e respectivo envio das informações
das compras homologadas de medicamentos, obrigatórias para este exercício,
a partir de 1º de dezembro de 2017, nas formas estabelecidas na Resolução
CIT nº 18 de 2017, entre outras; e f) n° 568/17, que resolve: Art. 1º. Remeter
para a Trecentésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Nacional de
Saúde a deliberação sobre a realização da Etapa Nacional da 16ª CNS (=8ª+8)
tendo como tema central “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e
Consolidação e Financiamento do SUS”. Art. 2º. Aprovar, enquanto parte
integrante das etapas preparatórias da 16ª CNS (=8ª+8), as seguintes
atividades: a. O Relatório final da 2ª Conferência Nacional de Saúde das
Mulheres (2ª CNSMu); b. A 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde
(1ª CNVS); c. O Fórum Social Mundial/2018; d. A Semana da Saúde, de 2 a 8
de abril de 2018; e. O Congresso da Rede Unida/2018; f. O Congresso da
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) 2018; g. Atividades
temáticas, nas áreas abaixo relacionadas, a serem coordenadas pelas
Comissões Intersetoriais do CNS de forma articulada com as questões
transversais de equidade, saúde de pessoas com patologias, ciclos de vida,
promoção, proteção e práticas integrativas, alimentação e nutrição e educação
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permanente: I. Saúde das Pessoas com Deficiência; II. Assistência
Farmacêutica e Ciência e Tecnologia; III. Saúde Bucal; IV. Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora; V. Saúde Mental; VI. Saúde da População
Negra; VII. Recursos Humanos e Relações de Trabalho; e VIII. Orçamento e
financiamento. Art. 3º. A 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (6ª CNSI),
convocada pela Resolução CNS nº 567, de 08 de dezembro de 2017,
contribuirá com subsídios para a 16ª CNS (=8ª+8). Art. 4º. As deliberações
aprovadas na Etapa Nacional da 16ª CNS (=8ª+8) deverão subsidiar a
estruturação da proposta do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de
2020-2023. Art. 5º. Encaminhar, em até 60 dias após a aprovação desta
resolução, minuta de decreto e portaria para providências quanto à convocação
do processo da 16ª CNS (=8ª+8). (Nesta resolução, será incluído entre os
eventos citados no texto o Congresso do CONASEMS – proposta é manter o
número da resolução).
Atendendo à solicitação, na próxima reunião do CNS, será apresentado
informe sobre a situação de outras resoluções do CNS pendentes de
homologação.
INDICAÇÕES
1) Indicação de representante para compor do Conselho Consultivo da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH
Deliberação: o Fórum de Usuários e o Fórum de Trabalhadores da
Saúde – FENTAS decidiram não indicar representante para compor o conselho
da EBSERH. Como encaminhamento, o Plenário decidiu pautar debate, na
reunião ordinária de março de 2018, sobre o funcionamento dos Hospitais
Universitários para avaliar a EBSERH.
2) Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância.
Finalidade: assegurar a articulação de ações destinadas à proteção e à
promoção dos direitos da criança na primeira infância. O Comitê será composto
por um representante, titular e suplente, dos seguintes órgãos e entidades: I –
da administração pública federal: a) Ministério do Desenvolvimento Social e
Agrário, que o coordenará; b) Casa Civil da Presidência da República; c)
Ministério da Educação; d) Ministério da Cultura; e) Ministério da Saúde; f)
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e g) Ministério dos
Direitos Humanos; II - da sociedade civil, indicados pelos seguintes órgãos: a)
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda; b)
Conselho Nacional de Saúde - CNS; c) Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS; d) Conselho Nacional de Educação - CNE; e e) Conselho
Nacional de Política Cultural - CNPC. Solicitação de indicação de dois
representantes do CNS, um titular e um suplente, para compor o Comitê.
Deliberação: entendendo a necessidade de maiores informações sobre
o Comitê, o Plenário decidiu, por consenso, que a Comissão Intersetorial de
Atenção à Saúde nos Ciclos de Vida - CIASCV deverá pautar debate desse
tema na próxima reunião, com convite aos conselhos que constituem comitê, e
apresentará ao Plenário do CNS documento detalhando o objetivo do Comitê.
Esse documento subsidiará a decisão do CNS no que diz respeito à
participação ou não no Comitê. Conselheiro Antônio Lacerda Souto foi
indicado para participar do debate porque é conselheiro do CONANDA e
poderá contribuir na discussão.
4

3) Formação e Mobilização para o Controle Social no SUS
Na 300ª Reunião Ordinária do CNS foram indicados conselheiros e
conselheiras nacionais de saúde para articular e organizar a realização da
Semana da Saúde, que ocorrerá no período de 2 e 8 de abril de 2018
(Segmento dos Profissionais de Saúde: Priscilla Viegas Barreto de Oliveira.
Segmento dos Usuários: Jani Betânia Souza Capiberibe, Moyses
Longuinho Toniolo de Souza, Giovanny Kley Silva Trindade e Carmen
Lucia Luiz). Além desses nomes, foi solicitada a indicação de representantes
para cada uma das atividades propostas, com o objetivo de formar grupos de
conselheiros para organizar, propor, coordenar e mobilizar cada atividade a ser
desenvolvida.
Encaminhamento: a equipe de comunicação do CNS deverá divulgar
as atividades da Semana da Saúde. Os nomes de conselheiros e conselheiras
para articular e organizar a realização da Semana da Saúde foram indicados
no item 4 da pauta.
4) Fórum Social Mundial 2018. Data: 14 a 17 de março de 2018. Local:
Salvador/BA. O Conselho Nacional de Saúde montará uma tenda com
programação durante a realização do fórum. Indicações: coordenações das
Comissões Intersetoriais, integrantes da Mesa Diretora e doze vagas a serem
distribuídos por segmento, de acordo com a paridade.
Deliberação: aprovadas, em bloco, com uma abstenção, as seguintes
indicações: a) seis nomes representantes do segmento dos usuários: Gilson
Silva; Dylson Ramos Bessa Junior; Bartíria Perpétua Lima; Giovanny Kley
SilvaTrindade; e Ana Lúcia da Silva Marçal Paduello. b) Três
representantes do segmento dos profissionais de saúde: Jupiara
Gonçalves de Castro; Maria Laura Carvalho Bicca; e Cleuza Maria
Faustino do Nascimento; c) Três representantes do segmento
gestores/prestadores de serviço: indicarão posteriormente. As coordenações
das comissões que contribuíram na organização também participarão do
Fórum independente das indicações. Os conselheiros deverão inscrever-se,
individualmente, e pagar a taxa (R$ 30,00). Outros aspectos relativos ao Fórum
Social Mundial foram definidos no item 10 da pauta.
5) Indicação de representante para compor a Mesa Diretora do CNS. Um
representante do segmento dos usuários para substituir o ex-conselheiro
Edmundo Omoré.
Deliberação: aprovada, por unanimidade, a indicação do conselheiro
Rildo Mendes, da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul –
ARPINSUL.
6) Indicação de representante para compor a Coordenação da Comissão
Intersetorial de Saúde Indígena – CISI. Um representante titular do segmento
dos usuários em substituição ao ex-conselheiro Edmundo Omoré.
Deliberação: a indicação será feita na reunião ordinária do CNS do mês
de março, para que a CISI/CNS promova debate a respeito, na sua próxima
reunião (marcada para o início de março).
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7) Indicação de conselheiros para compor o Grupo de Trabalho que irá propor
documento pautado na saúde brasileira para pleitear que os presidenciáveis
insiram nos seus programas de governo
Deliberação: aprovadas, por unanimidade, as seguintes indicações: a)
três representantes do segmento dos usuários: Wanderley Gomes da Silva;
Sarlene Moreira da Silva; e Antônio Lacerda Souto; b) um representante do
segmento dos profissionais de saúde: Jupiara Gonçalves de Castro; c) um
representante do segmento dos gestores/prestadores de serviços: José Eri de
Medeiros.
8) Grupo de Trabalho do CNS sobre consolidação de portarias do Ministério da
Saúde – indicação de um nome para substituir o conselheiro José Vanilson
Torres da Silva.
Deliberação: aprovada, por unanimidade, a indicação da conselheira
Cristiane Maria de Oliveira Costa para substituir o conselheiro José Vanilson
Torres da Silva no GT.
ITEM 3 – RADAR
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS
Regulação e Formação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate a Endemias
Apresentação: Cláudia Brandão, Diretora do Departamento de Gestão da
Educação na Saúde – DEGES/SGTES/MS; João Salame Neto, Diretor do
Departamento de Atenção Básica – DAB/SAS/MS; Leocides José,
Representante da Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate às Endemias - FENASCE
Não houve encaminhamentos.
Febre Amarela
Apresentação: Ricardo Barros, Ministro de Estado da Saúde
Não houve encaminhamentos.
ITEM 4 – FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NO
SUS
Apresentação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS
Semana da Saúde
Deliberação: neste ponto, os segmentos indicaram os seguintes
conselheiros e conselheiras para articular a organização das atividades da
Semana da Saúde com as entidades dos referidos segmentos e com os
Conselhos de Saúde Estaduais e Municipais: 2 de abril - Profissionais de
Saúde. Indicações: Elgiane de Fatima Machado Lago; e Jani Capiberibe. 3
de abril - Conselhos de Saúde na Praça - CESs e CMSs. Indicações: Luiz
Aníbal Vieira Machado; Moyses Longuinho Toniolo de Souza; Christianne
Maria Oliveira Costa; e Sarlene Moreira da Silva. 4 de abril - Parlamentares
da Saúde. Indicações: Albervan Reginaldo Sena; Christianne Maria Oliveira
Costa; Antônio Lacerda Souto; Moyses Longuinho Toniolo de Souza. 4 de
abril - 4ª Marcha Nacional em Defesa do SUS. Indicações: Fernando Zasso
Pigatto. 4 e 5 de abril - 21ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde.
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Indicações: Wanderley Gomes da Silva; Gilson Silva; Giovanny Kley Silva
Trindade; Sarlene Moreira da Silva; Luiz Aníbal Vieira Machado; Elgiane
de Fatima Machado Lago; e Geordeci Menezes de Souza. 5 de abril –
Academia. Indicações: Douglas Vinicius Pereira; Lenise Aparecida Martins
Garcia; e Giovanny Kley Silva Trindade. 6 de abril - Saúde e Cultura. Não
houve indicação. 6 de abril - Comunicadores da Saúde. Indicação: Luiz Aníbal
Vieira Machado. 7 e 8 de abril. Religiões. Indicações: Antonio Pitol. 7 e 8 de
abril – Esportes. Indicação: Antonio Pitol; e Graça Loureiro (Movimento
Nacional de Luta Antimanicomial. Não é conselheira). O segmento de usuários
solicitou ainda que o CNS subsidie este trabalho com produção de material
padronizado de divulgação.
ITEM 5 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS E
RELAÇÕES DE TRABALHO – CIRHRT
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora
do CNS
Apresentação: conselheiro Douglas Vinicius Pereira, coordenador adjunto da
CIRHRT/CNS; e conselheira Francisca Valda da Silva
Deliberação: neste ponto de pauta, as deliberações foram as seguintes:
1) aprovada resolução com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem – DCN/Enfermagem; 2) aprovado o calendário de
reuniões ordinárias da CIRHRT em 2018; e 3) aprovados, em separado, por
bloco, os 27 pareceres para processos analisados na 183ª RO/CIRHRT (cinco
satisfatórios, dezesseis satisfatórios com recomendações e seis insatisfatórios),
todos com uma abstenção.
ITEM 6 – POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL
Apresentação: Quirino Cordeiro Junior, Coordenador-Geral de Saúde Mental,
Álcool e outras Drogas – CGMAD/DAPES/MS; e Mirian Nadin Abou’yd,
representante do Conselho Federal de Psicologia
Coordenação: conselheiro Neilton Araujo de Oliveira, da Mesa Diretora do
CNS
Deliberação: neste ponto de pauta, o Plenário aprovou, com dois votos
contrários e uma abstenção, recomendação ao Ministério da Saúde que
revogue da Portaria nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, que altera a RAPS.
Além disso, decidiu pautar o tema saúde mental na próxima reunião do
Conselho para verificar os desdobramentos da recomendação aprovada.
Também foram apresentadas as seguintes propostas: que o CNS faça consulta
aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para identificar quando
avaliaram pela última vez a Política Estadual de Saúde Mental (ano e se está
ou não aprovada); e que o CNS sugira aos CES que avaliem a possibilidade de
incluir nas suas pautas a avaliação da Política Estadual de Saúde Mental frente
à Portaria nº 3.588/2017, aprovada pela CIT em dezembro de 2017.
ITEM 7 – TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO E A ATUAL SITUAÇÃO DO
SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA
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Apresentação: José Wagner de Queiróz, Presidente do Sindicato do Sistema
Nacional de Auditoria do SUS – SINASUS/Unasus Sindical; Jaqueline Rico,
Coordenadora Geral de Promoção do SINAN; José Antônio Bomfim
Mangueira, diretor substituindo o Coordenador Geral de Monitoramento de
Recomendações de Auditoria; Solimar Vieira Mendes, diretora do Sindicato
dos Servidores do Serviço de Auditoria do SUS - UnaSUS; e Jozimar Barros
Carneiro, CGAUD/MS
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora
do CNS
Não houve encaminhamentos.
ITEM 8 – MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E BIOSSIMILARES – SITUAÇÃO
ATUAL NO BRASIL
Apresentação: Daniela Marreco Cerqueira, Gerente da Gerência de Avaliação
de Produtos Biológicos da Agência Nacional de Vigilância em Saúde –
ANVISA; Marco Krieger, Vice-Presidente de Produção e Inovação em Saúde
da Fiocruz; e Valdair Pinto, representante da Associação Médica Brasileira AMB
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS; e
conselheiro Nelson Augusto Mussolini, da Mesa Diretora do CNS
Deliberação: neste item, o Plenário aprovou, com três abstenções, os
seguintes encaminhamentos: 1) que as Comissões de Ciência, Tecnologia e
Assistência Farmacêutica (CICTAF) e de Atenção à Saúde das Pessoas com
Patologias (CIASPP) iniciem agenda de debates sobre o tema, envolvendo a
sociedade, usuários, pesquisadores, a fim de levantar subsídios inclusive para
discussão (problematização) da temática na 16ª Conferência Nacional de
Saúde em 2019. Nesse sentido, foi sugerida a realização de atividades
conjuntas em espaços estratégicos como Fórum Social Mundial, 8º Simpósio
de Assistência Farmacêutica, Congresso da ABRASCO, Seminários da Fiocruz
e ANVISA. Também foram sugeridos temas relevantes a serem discutidos:
acesso a medicamentos (concepção de insumo garantidor de direito), marco
regulatório, resistência bacteriana, desabastecimento; 2) que seja avaliada a
possibilidade de criar grupo de trabalho do CNS, envolvendo ANVISA, SCTIE e
DLOG, para discutir estratégias de compras de medicamentos devido às
especificidades dessa matéria; e 3) que seja realizada atividade
autogestionada no Fórum Social Mundial para debate sobre combate à
resistência bacteriana.
ITEM 9 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE FINANCIAMENTO E
ORÇAMENTO – COFIN
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS; e
conselheiro Wanderley Gomes, coordenador da COFIN
Apresentação: Francisco Funcia, assessor da COFIN/CNS
Deliberação: delegar à COFIN/CNS a elaboração de minuta de
resolução do CNS estabelecendo os ritos mínimos, a serem seguidos pelos
Conselhos de Saúde, para o processo de acompanhamento da
movimentação/execução dos recursos do Fundo Nacional de Saúde,
repassados pelo Ministério da Saúde, destinados a despesas com ações e
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serviços públicos de saúde, à luz da Portaria MS n°. 3.992/17. Além disso, foi
sugerido que qualquer modificação no Sistema de Apoio à Construção do
Relatório de Gestão - SARGSUS seja debatida no CNS, antes da definição.
Informe sobre atividades da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos
Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais - DhESCA Brasil contra a EC
n°. 95/2016
Apresentação: Darci Frigo, vice-presidente do conselho Nacional dos Direitos
Humanos e coordenador da Plataforma DhESCA Brasil
A ideia é somar esforços em prol da revogação da EC n°. 95/2016.
ITEM 10 – 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
16ª Conferência Nacional de Saúde – 16ª CNS
Deliberação: aprovada, por unanimidade, a data de realização da etapa
nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde: julho de 2019. (O texto da
resolução está em elaboração pela assessoria técnica do CNS). Será incluído
na Resolução do CNS n°. 568/17, enquanto parte integrante das etapas
preparatórias da 16ª CNS, o Congresso do CONASEMS.
Informe sobre a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde – 1ª
CNVS – atividade integrante das etapas preparatórias da 16ª Conferência
Nacional de Saúde
Apresentação: conselheira Sônia Brito; e conselheiro Fernando Pigatto,
coordenador adjunto da 1ª CNVS
Não houve deliberação.
Fórum Social Mundial 2018. Lema “Resistir é criar. Resistir para transformar”.
Atividade integrante das etapas preparatórias da 16ª Conferência Nacional de
Saúde. VII Fórum Social Mundial da Saúde e da Seguridade Social, de 10 a 12
de março de 2018
Apresentação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza; e Armando de
Negri
Deliberação: o Plenário definiu, neste ponto, os seguintes aspectos
sobre a participação do CNS no Fórum Social Mundial 2018: o CNS realizará
duas atividades de convergências com os temas "Democracia e Saúde como
Direito" e "Consolidação do Financiamento do SUS", que serão organizadas
pela Mesa Diretora. Também poderão ser realizadas atividades
autogestionadas nos oito temas definidos na Resolução CNS nº 568/2017 (I.
Saúde das Pessoas com Deficiência; II. Assistência Farmacêutica e Ciência e
Tecnologia; III. Saúde Bucal; IV. Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; V.
Saúde Mental; VI. Saúde da População Negra; VII. Recursos Humanos e
Relações de Trabalho; e VIII. Orçamento e financiamento). Essas atividades
autogestionadas devem ser organizadas pelas Comissões Intersetoriais que
possuem interface com os temas, buscando integrar outros atores relacionados
e envolvê-los na 16ª Conferência Nacional de Saúde. As coordenações das
Comissões Intersetoriais devem enviar proposta de atividades até dia 7 de
fevereiro, para que a Mesa Diretora possa apreciá-las na sua reunião nos dias
8 e 9/2. No dia 20 de fevereiro, prazo final para inscrição dos participantes e
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das atividades, a Mesa Diretora se reunirá com as coordenações das
Comissões Intersetoriais para alinhar a participação do CNS no FSM 2018.

ITEM 11 - COMISSÕES INTERSETORIAIS DO CNS
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do
CNS; e Ana Carolina, Secretaria Executiva do CNS
1) Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social do
SUS - CIEPCSS - Relatório das oficinas do Projeto de Formação para o
Controle Social do SUS – do CNS em parceria com o CEAPs
Apresentação: Valdevir Both
2) Moção de repúdio
Deliberação: aprovada, com quatro abstenções, moção de repúdio às
ações que visam censurar pesquisadores, violar o direito a informação e
desqualificar os dados gerados pelo SUS referentes à problemática dos
agrotóxicos. Na próxima reunião, será apresentada recomendação acerca do
tema. Não foi indicado responsável pela elaboração do texto.
3) Grupo de Trabalho sobre Portarias - proposta de consulta virtual pública.
Deliberação: aprovada, por unanimidade, a proposta de realização de
consulta virtual pública sobre as portarias consolidadas.
4) Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CISTT
- homologação da composição da Câmara Técnica e demais itens trazidos pela
comissão
Deliberação: o Plenário aprovou, com uma abstenção: a composição da
Câmara Técnica da CISTT/CNS, constituída por vinte integrantes, de acordo
com critérios estabelecidos na Chamada nº 002/2017, publicada na data de 27
de outubro de 2017 no sítio eletrônico oficial do CNS (conselheiro Geordeci
Souza será Presidente ad hoc da Câmara Técnica (com presença
permanente)); e as demais propostas trazidas pela Comissão sobre o
funcionamento da Câmara Técnica.
5) Grupo de Trabalho “Atenção Básica” - minuta de Resolução que cria a
Câmara Técnica - CT da Atenção Básica. Objetivo: discutir a efetivação da
Política Nacional de Atenção Básica no Brasil e sua interface com o modelo de
atenção à saúde focada na promoção, prevenção e proteção da saúde, no
intuito de propor as alterações necessárias na política, bem como as
estratégias para que o Controle Social desenvolva de forma permanente
buscando garantir a atenção básica como a principal estratégia de inclusão
social e de garantia de acesso a assistência à saúde nas condições e direitos
previstos na Constituição Federal de 1988.
Deliberação: aprovado o mérito da resolução. Os considerandos serão
reelaborados na próxima reunião da Mesa Diretora do CNS e os conselheiros
poderão enviar contribuições para construção do texto.
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6) Grupo de Trabalho “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” - minuta de
Resolução que reafirma o papel estratégico da agenda 2030 para o
desenvolvimento sustentável
Deliberação: o Plenário decidiu não aprovar o texto na reunião. O GT
deverá reelaborar a minuta e reapresentar ao CNS.
7) Comissão Intersetorial de Promoção, Proteção à Saúde e Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde – CIPPSPICS – informe
Não houve deliberação.
8) Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição – CIAN/CNS - solicitação
de realização de estudo acerca de tributação de bebidas açucaradas.
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