MINISTÉRIO DA SAÚDE
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

RESUMO EXECUTIVO DA TRECENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS
Data: 6 e 7 de junho 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 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA:
1) Apreciar e aprovar os informes e indicações.
2) Apreciar, debater e deliberar acerca da Organização Pan-Americana da Saúde e a
Saúde das Américas.
3) Apreciar os itens do Radar.
4) Assistir, apreciar e deliberar sobre a Situação dos Hospitais Universitários na
Assistência à Saúde no Brasil.
5) Apreciar e deliberar as demandas da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos
e Relações de Trabalho – CIRHRT.
6) Assistir a Posse dos Integrantes da Câmara Técnica da Atenção Básica.
Apreciar e deliberar as demandas da Comissão Intersetorial de Orçamento e
financiamento – COFIN.
7) Apreciar e deliberar sobre a 16ª Conferência Nacional de Saúde, Comissões
Intersetoriais e Grupos de Trabalho.
8) Participar, apreciar e deliberar sobre a importância do Controle Social como
instrumento para fortalecer os meios de implementação dos Objetivos Do
Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030.
ITEM 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 304ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS.
APROVAÇÃO DA PAUTA DA 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS
APROVAÇÃO DA ATA DA 304ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS
Deliberação: a ata da 304ª Reunião Ordinária do CNS foi aprovada por
unanimidade.
APROVAÇÃO DA PAUTA DA 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS
Deliberação: a pauta da 306ª Reunião Ordinária do CNS foi aprovada por
unanimidade.
ITEM 2 – EXPEDIENTE - Justificativa de ausências. Apresentação de
Convidados (as), novos Conselheiros (as) e Coordenadores (as) de Plenária de
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Conselhos de Saúde. Datas representativas para a saúde no mês de junho.
Informes. Indicações.
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do CNS;
e Ana Carolina Dantas Souza, Secretária-Executiva do CNS
Justificativas de ausências – Antônio Muniz; Cláudio Ferreira do Nascimento; e
Maria do Carmo Tourinho Ribeiro.
Apresentação de Convidados (as), novos Conselheiros (as) e Coordenadores
(as) de Plenária de Conselhos de Saúde;
Coordenadores – Américo Araújo; Carlos Aberto Silva; Pedro Gonçalves; e
Venerando Lemes.
Novos conselheiros do MS – foram apresentados os novos representantes do
governo federal no CNS, conforme a Portaria nº 1.612, de 5 de junho de 2018: 41.
Titular: Ministério da Saúde (MS) - Adeilson Loureiro Cavalcante; 1º Suplente:
Ministério da Saúde (MS) - Andressa Bolzan Degaut; e 2º Suplente: Ministério das
Cidades (MCidades) - Ernani Ciríaco de Miranda. 42. Titular: Ministério da Saúde
(MS) - Gilberto Magalhães Occhi; 1º Suplente: Ministério da Saúde (MS) - Paulo
Roberto Vanderlei Rebello Filho; e 2º Suplente: Ministério da Saúde (MS) - Ana de
Lourdes Vieira Fernandes. 43. Titular: Ministério da Saúde (MS) - Gerlane
Baccarin; 1º Suplente: Ministério da Saúde (MS) - Marco Antônio de Araújo
Fireman; e 2º Suplente: Ministério da Saúde (MS) - Vania Cristina Canuto. 44.
Titular: Ministério da Saúde (MS) - Neilton Araújo de Oliveira; 1º Suplente:
Ministério da Saúde (MS) - Sônia Maria Feitosa Brito; e 2º Suplente: Ministério da
Saúde (MS) - Allan Nuno Alves de Sousa; 45. Titular: Ministério da Saúde (MS) Francisco de Assis Figueiredo; 1º Suplente: Ministério da Saúde (MS) - Karla
Larica Wanderley; e 2º Suplente: Ministério da Saúde (MS) - Thereza de Lamare
Franco Netto.
INFORMES
1) Informe sobre o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil comemorado em
12 de junho.
Apresentação: conselheira Vânia Lúcia Ferreira Leite
2) Informe do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas –
CONATRAP.
Apresentação: conselheiro Neilton Araujo de Oliveira;
3) Informes da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular
em Saúde – ANEPS.
Apresentação: conselheira Simone Maria Leite Batista
4) Informes sobre proposta de Moção de Repúdio contra os cortes orçamentários no
programa de bolsa permanência que impactam diretamente as populações indígenas.
Apresentação: conselheira Sarlene Moreira da Silva
5) Informes do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da área de
Saúde – FENTAS. 5.1 Participação no I Seminário Internacional de Residências em
Saúde. 5.2 Proposta de recomendação aos Ministérios da Saúde e da Educação
acerca da publicização dos relatórios do IV Seminário Nacional de Residência em
Saúde (2011) e Seminários Regionais ocorridos em 2014 e Preparação para o V
2

Seminário Nacional de Residências em Saúde. 5.3 Posicionamento FENTAS sobre
exame de ordem para Profissões da Saúde.
Apresentação: conselheira Priscilla Viegas Barreto de Oliveira
6) Informes sobre eleições do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN.
Apresentação: conselheira Nelcy Ferreira da Silva
7) Informe sobre os impactos da portaria nº 739/2018 no Programa Farmácia Popular.
Apresentação: conselheiro Nelson Mussolini
8) Processo eleitoral do CNS – 2019/202.
Na próxima reunião, serão apresentados os encaminhamentos acerca do
processo eleitoral do CNS.
9) Informe sobre o aniversário de 37 anos de fundação do Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – MORHAN.
Apresentação: conselheiro Artur Custódio M. de Souza
Indicações
1) Audiência Pública sobre “Logística e acesso aos medicamentos dos vários
programas envolvidos no atendimento das PVHA”. Data: 20 de junho de 2018. Local:
Porto Alegre/RS.
Indicação: conselheiro Moysés Toniolo.
2) Indicação para participar da 40ª Reunião da Câmara Técnica de Regulação do
Trabalho em Saúde/DEGERTS/SGTES, em 20 de junho de 2018.
Indicação: conselheira Zaíra Maria Tronco Salerno.
3) V Fórum de Escolas da ABEn-SP “Educação a Distância na Formação em
Enfermagem”. Data: 28 de junho de 2018. Local: São Paulo/SP.
Indicação: conselheira Francisca Valda da Silva.
4) O Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde solicita a
indicação de um representante (titular e suplente) para participar da Comissão
Avaliadora do Prêmio INOVASUS 2018 – Gestão do Trabalho no SUS.
Indicação: Denise Torreão da Silva, titular; e Altamira Simões de Souza, suplente.
5) Comissão Intersetorial de Saúde Mental – CISM. Indicação de nova coordenação
em virtude da substituição da conselheira Ana Sandra Fernandes Arcoverde
Nóbrega, do Conselho Federal de Psicologia – CFP, no CNS.
A Comissão fará a indicação e apresentará ao Pleno para ser referendada.
6) A Secretaria de Atenção à Saúde - SAS solicita a indicação de uma representação
do CNS – titular e suplente - para composição de Grupo de Trabalho - GT em Atenção
ao Câncer de Boca.
Indicações: conselheira Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro, titular; e conselheira
Joana Batista Oliveira Lopes, suplente.
7) Em atenção à Portaria GM/MS nº 1.160, de 3 de maio de 2018, o Departamento de
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - DAF/SCTIE solicita a indicação de
uma representação - titular e suplente - para composição de Grupo de Trabalho (GT)
para formulação da Política Nacional de Medicamentos Biológicos no âmbito do SUS.
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Indicações: conselheira Ana Lúcia Marçal, titular; e conselheira Eliane Maria
Nogueira de Paiva Cunha. Será assegurada a participação das duas representantes
nas reuniões do GT. Se necessário, será verificada a possibilidade de republicação da
Portaria para assegurar a participação das duas conselheiras.
8) Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos – CNPURM
Indicação: aprovada a indicação da conselheira Ana Lúcia da Silva Marçal Paduello
para representar o CNS no CNPURM em substituição à conselheira Carolina Abad.
Datas representativas para a saúde no mês de junho – 5 - Dia Mundial do Meio
Ambiente; 9 - Dia da Imunização; 11 - Dia do Educador Sanitário; 17 - Dia Nacional
de Combate a Asma ; 18 - Dia do Químico; 21 - Dia Nacional de Controle da ASMA;
26 - Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas.
Acréscimo: 15 de junho – combate à violência contra a pessoa idosa.
ITEM 3 – Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS E A SAÚDE DAS
AMÉRICAS - Panorama de Atuação. O Cenário da Saúde Pública na América
Latina e no Caribe. Contribuições para a 16ª Conferência Nacional de Saúde.
Apresentação: Lucimar Coser Cannon, assessora sênior do representante da
OPAS/OMS no Brasil
Coordenação: conselheiro Neilton Araújo de Oliveira, da Mesa Diretora do CNS
Deliberação: neste ponto de pauta, o Plenário decidiu: a) reforçar a
importância da participação da representação da OPAS no Comitê Nacional para a
Promoção do Uso Racional de Medicamentos - CNPURM; b) solicitar levantamento
sobre eventual atraso do pagamento dos médicos do Programa mais Médicos
(conselheiro Rildo Mendes verificará os profissionais nessa situação e informará; será
feita consulta à SGTES sobre a situação; e a assessora Lucimar verificará essa
questão no âmbito da OPAS); e c) recomendar às entidades que compõem o CNS
que visitem a sede da OPAS para melhor conhecimento do trabalho da Organização e
maior aproximação com as áreas técnicas, na lógica de fortalecer a cooperação com a
OPAS e levantar mais subsídios/informações para qualificar os debates da 16ª
Conferência Nacional de Saúde.
ITEM 4 – RADAR - Estratégia de enfrentamento das arboviroses
Apresentação: Danielle Bandeira Freire, Técnica da Coordenação-Geral dos
Programas Nacionais de Controle e Prevenção da Malária e das Doenças
Transmitidas pelos Aedes – CGPNCMD/SVS/MS
Coordenação: conselheiro Nelson Augusto Mussolini, da Mesa Diretora do CNS
Deliberação: neste ponto, o Plenário aprovou os seguintes encaminhamentos:
a) solicitar à área técnica do MS que faça abordagem sobre a febre do Nilo na lógica
de enfrentamento das arboviroses; b) recomendar ao MS que retome as campanhas
informativas para prevenção/enfrentamento das arboviroses; c) solicitar à Secretaria
de Atenção à Saúde – SAS/MS que faça nova apresentação ao CNS sobre a
cobertura assistencial oferecida às pessoas com sequelas decorrentes do zika vírus; e
d) reiterar a importância de fortalecer os comitês de enfrentamento das arboviroses
em cada Estado e assegurar subsídios à atenção de urgência, medicamentos,
reabilitação.
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ITEM 5 – A SITUAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS NA ASSISTÊNCIA À
SAÚDE NO BRASIL
Apresentação: Kleber de Melo Morais, presidente da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH; Mauro Luiz Rabelo, diretor de desenvolvimento das
universidades federais/Secretaria de Educação Superior – SESU/MEC; Maria do
Socorro Oliveira Marzola, Coordenadora da Pasta da Saúde na Federação de
Sindicatos de Trabalhadores Técnicos-Administrativos em Instituições de Ensino
Superior Públicas do Brasil – FASUBRA; Arnaldo Medeiros, diretor de atenção à
saúde da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH
Coordenação: conselheiro André Luiz de Oliveira, da Mesa Diretora do CNS
Deliberação: após debate, o Pleno decidiu: 1) realizar seminário para
aprofundar o debate sobre o papel da EBSERH e outras questões relativas à
Empresa, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários
Federais – REHUF e outros temas concernentes à temática, com a participação de
entidades relacionadas ao tema como Ministério da Saúde, Ministério da Educação,
EBSERH (inclusive os servidores), ONGs, Organizações Sociais, Ministério Público,
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior –
Andifes, Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino – ABRAHUE,
CONASS e CONASEMS; 2) criar um GT para preparar o seminário aprovado e
debater o tema, dada sua relevância para o SUS (as comissões do CNS também
devem debater o tema e envolverem-se nesse processo de preparação); 3) na
recomposição da mesa de negociação permanente da EBSERH, solicitar assento
para o CNS na lógica de aprofundar o diálogo e apontar soluções para enfrentamento
dos problemas; e 4) rediscutir, na próxima reunião do CNS, a possibilidade de
participação do CNS no conselho consultivo da EBSERH (foi sinalizada a importância
da participação de trabalhadores da saúde de nível médio/técnico).
ITEM 6 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES
DE TRABALHO – CIRHRT
Apresentação: conselheira Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro, coordenadora adjunta
da CIRHRT/CNS
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora do
CNS
Deliberação: neste ponto de pauta as deliberações foram as seguintes: 1)
aprovados, por unanimidade, os 39 pareceres apresentados, sendo quatro
satisfatórios, vinte satisfatórios com recomendações e quinze insatisfatórios; 2)
aprovada, com três abstenções, resolução que aprova Nota Técnica expressando a
manifestação contrária do Conselho Nacional de Saúde à realização do Exame
Nacional de Proficiência ("exame de ordem") como requisito obrigatório para o
exercício legal das profissões da área da saúde de nível superior. Observação: neste
ponto de pauta, a partir das discussões realizadas, foi feita, inicialmente, uma votação
para definir se o tema seria ou não votado naquele momento; 3) aprovada, por
unanimidade, nova Chamada Pública para ampliar o número de integrantes da
Câmara Técnica da CIRHRT de 15, para 21 integrantes; 4) aprovada, com uma
abstenção, a realização da 189ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em três dias (16, 17 e
18/7), com a justificativa que na 188ª RO/CIRHRT, que acontecerá em 26 e 27 de
junho, haverá jogo do Brasil na Copa do Mundo, em 27 de junho, período da tarde e,
por isso, haverá apenas a análise de processos; 5) aprovada, com quatro abstenções,
o mérito de moção de apoio, apresentada pelo conselheiro Francisco Cláudio, à
imediata implementação do Plano de Cargos Carreira e Salários - PCCS dos
funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pela Lei nº 7946/2018.
5

Além dessas deliberações, também foram aprovados os seguintes encaminhamentos
direcionados à CIRHRT: a) a Comissão deverá elencar critérios para inclusão dos
cursos da área da saúde no processo de avaliação, conforme já realiza com os cursos
de Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia; e b) na apresentação dos
pareceres ao Pleno do CNS, que seja apresentado, por meio de "filtro" no FormSUS,
os cursos que, dentre os que receberam parecer insatisfatório, não apresentam
inserção dos estudantes na rede de serviços/comunidade, desde o primeiro período.
ITEM 7 – ATENÇÃO BÁSICA E A POSSE DOS INTEGRANTES DA CÂMARA
TÉCNICA. Local: Câmara Dos Deputados. Plenário 3.
Apresentação: Rômulo Paes de Sousa, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS
Neste ponto não houve deliberação.
ITEM 8 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO –
COFIN
Coordenação: conselheiro Wanderley Gomes da Silva, coordenador da COFIN/CNS;
e conselheiro André Luiz de Oliveira, coordenador adjunto da COFIN/CNS
CMRS falou sobre o Decreto
Neste ponto, foram feitos apenas informes. Além disso, os coordenadores da
COFIN/CNS ressaltaram o pedido às comissões do CNS que enviem contribuições ao
Relatório Anual de Gestão - RAG 2017 e ao Plano Anual de Saúde - PAS 2018,
conforme os objetivos e metas (estratificação). Além disso, foi sugerido que a
COFIN/CNS analise e emita parecer sobre o Decreto n°. 9.380/2018 para subsidiar o
posicionamento do Pleno acerca dessa temática.
ITEM 9 – COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP
Coordenação: conselheiro Neilton Araújo de Oliveira, da Mesa Diretora do CNS
Apresentação: conselheiro Jorge Alves de Almeida Venâncio, coordenador da
CONEP/CNS
Deliberação: neste ponto, o Pleno definiu que a SE/CNS enviará
correspondência do CNS aos Conselhos Estaduais de Saúde reiterando a importância
de interlocução com os Comitês de Ética em Pesquisa - CEPs locais, de mobilização
das entidades para participar do encontro dos CEPs e defender as propostas do CNS
em relação ao PL n°. 7082/2017. Além disso, foi definido que a assessoria técnica da
CONEP e a SE/CNS deverão elaborar documento comunicando o afastamento
temporário do coordenador da CONEP/CNS (por três meses).
ITEM 10 – CONFERÊNCIAS - 16ª Conferência Nacional de Saúde. 6ª Conferência
Nacional de Saúde Indígena.
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza
6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena - Documento Orientador e
Regimento Interno
Composição da mesa: Willian César L. Domingues, 1° coordenador adjunto do
FPCONDISI; Ysó Truká; conselheiro Rildo Mendes; e Marcos Tocolini, Secretário da
SESAI/MS
Documento Orientador
Apresentação: Willian César L. Domingues
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Deliberação: o Documento Orientador da 6ª CNSI foi aprovado por
unanimidade.
Regimento Interno da 6ª CNSI
Apresentação: Ysó Truka
Deliberação: o Regimento Interno da 6ª CNSI foi aprovado, por unanimidade,
com as alterações sugeridas pelo Plenário.
Comissões Intersetoriais
1) Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição – CIAN – informe sobre a
próxima reunião
Apresentação: conselheira Zaíra Tronco Salermo
2) Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde – CIVS/CNS – informe sobre a
última reunião.
Apresentação: conselheiro Fernando Pigatto
3) Comissão Intersetorial de Saúde Indígena – CISI/CNS –
a) Recomenda - ao Ministério da Saúde, aos presidentes do Fórum de Presidentes
dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena - FPCondisi e ao Comitê de Políticas de
Gestão Ambiental e Territorial - PNGATI: que a categoria dos Gestores em Saúde
Coletiva Indígena seja reconhecida e inserida nos Polos Bases, nas Unidades
Gestoras dos Distritos Sanitários - DSEI, na Secretaria Especial de Saúde Indígena SESAI e nos serviços do SUS nos munícipios e estados, para desempenho de
funções em que suas práticas e saberes possam ser exercidas e contribuam com a
superação das desigualdades de acesso à saúde pela população indígena.
Deliberação: a recomendação foi aprovada por unanimidade.
b) Moção de reconhecimento - reconhece o relevante protagonismo das populações
indígena e quilombola em defesa de seus direitos, bem como, reforçar os motivos
expostos na “Moção de Repúdio ao Governo Federal e ao Ministério da Educação:
contra o sucateamento da FUNAI e os cortes nas bolsas de apoio a permanência de
estudantes indígenas e quilombolas na educação superior” aprovada por
representantes das populações indígena e quilombola durante o 13º Congresso
Internacional da Rede Unida, que ocorreu na Universidade Federal do Amazonas, em
Manaus/AM, entre os dias 30 de maio e 2 de janeiro de 2018.
Deliberação: a moção de reconhecimento foi aprovada com uma abstenção.
2) Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora –
CISTT/CNS
a) Recomendação à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP/MS): que
atue de forma conjunta com o CNS, em atendimento ao previsto no rol de suas
competências normativas, como prevê o Decreto nº 8.901/2016, em especial no Art.
37, III e IV, no respeito às decisões legítimas do Pleno do CNS e no alcance dos
princípios basilares e dos objetivos da administração pública federal e do SUS, a fim
de criar mecanismos garantidores da efetivação do conteúdo decidido em plenária,
bem como na otimização da burocracia envolvida nos fluxos administrativos.
Deliberação: a recomendação foi aprovada por unanimidade. Após diálogo
com a SGEP/MS, foi acordado que a SE/CNS terá a decisão final no que se refere à
participação de representantes do CNS em eventos externos.
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b) Recomendação ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Maia, Presidente da Câmara
dos Deputados: que suspenda os trâmites deliberativos dos projetos de lei
mencionados, até que realize audiência pública sobre a temática em questão, com
amplo debate entre os setores da sociedade civil relacionados, incluindo os órgãos
técnicos do Ministério da Saúde, tendo em vista que somente com a participação
direta dos envolvidos, será possível solucionar as graves consequências para o
trânsito, para os/as condutores/as e para os/as usuários/as dessas medidas
prejudiciais.
Deliberação: a recomendação foi aprovada, por unanimidade, com uma
modificação no texto. Foi definido ainda que esse tema será pautado para debate no
CNS.
c) Recomendação ao Ministério da Saúde: que realize estudo a fim de verificar a
viabilidade e possibilidades de inclusão dos motoristas de táxi/aplicativos/ônibus nas
campanhas de vacinação, desde que não prejudique a logística ministerial e,
tampouco, retire de outras populações-chave a prioridade das vacinas.
Deliberação: a recomendação foi aprovada por unanimidade. Foi sugerido
ainda que o MS estude a viabilidade de inclusão, progressivamente, de outras
categorias profissionais como aeroviários, metroviários e trabalhadores que utilizam
os transportes públicos coletivos.
d) Recomendação à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde SVS/MS que: renove a parceria com o DIESAT dando continuidade ao projeto das
oficinas de formação por meio do instrumento mais adequado, a fim de ampliar o
projeto base, com maior tempo de duração, mais atividades envolvidas, renovando os
objetivos e metas e atualizando os valores de financiamento e repasse de acordo com
a necessidade.
Deliberação: a recomendação foi aprovada com uma abstenção.
e) Moção de reconhecimento – mérito aprovado na 305ª Reunião Ordinária do
CNS. Vem a público: reconhecer a importância do Programa Nacional de Imunizações
e a ação desenvolvida pelo Ministério da Saúde na Campanha Nacional de Vacinação
contra a Influenza no presente ano de 2018.
Deliberação: a moção de reconhecimento foi aprovada por unanimidade.
3) Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar – CISS
Recomendação ao Presidente do Senado Federal que: retire de pauta a votação
acerca do nome de Rogério Scarabel Barbosa como diretor da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS); e amplie o debate junto aos órgãos de fiscalização e
controle social, bem como entidades que militam na discussão da temática. Ampliar
para outras agências. À Comissão de Ética Pública da Presidência da República que
suspenda a sabatina do Sr. Davidson Tolentino de Almeida para ocupar a vaga de
Karla Santa Cruz Coelho na diretoria da Agência Nacional de Saúde (ANS). Ao
Conselho Nacional do Ministério Público que: investigue as indicações presidenciais
para os cargos para Diretoria da Agência Nacional de Saúde (ANS); e que realize
audiência pública para oitiva do controle social e entidades com expertise no assunto.
Deliberação: a recomendação foi aprovada com modificações.
4) Recomendação ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação: 1) Que
tornem públicos os relatórios do IV Seminário Nacional sobre Residência
Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde; e dos Seminários Regionais de
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Residência em Área Profissional da Saúde ocorridos em 2014; e 2) Que iniciem a
preparação do V Seminário Nacional das Residências Multiprofissionais em Saúde.
Deliberação: a recomendação foi aprovada com uma abstenção.
ITEM 11 – SEMINÁRIO: A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL COMO
INSTRUMENTO PARA FORTALECER OS MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA AGENDA 2030. O Papel
do Controle Social: Na erradicação da pobreza e a fome (Articulando os ODS 1 e 2);
No Combate aos “racismos” e na luta pela redução da desigualdade (ODS 10).
Tereza Campello, Ex-Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome; conselheira Maria da Conceição Silva, representante da União de Negros
pela Igualdade – UNEGRO/CNS; José Botelho Neto, assessor da Coordenação de
Projetos Especiais – ODS da Secretaria de Governo da Presidência da República;
Carmen Lúcia Luiz, coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Coordenação: conselheira Francisca Rego, da Mesa Diretora do CNS
Deliberação: neste ponto de pauta, o Plenário reafirmou o papel estratégico da
Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e como promotora de equidade,
contribuindo para que o Brasil tenha, novamente, papel destacado em virtude de suas
ações para o cumprimento das metas (Resolução CNS n°. 585/2018). Além disso,
decidiu: 1) no debate da Agenda, reiterar a necessidade de aprofundar o debate sobre
temáticas como deficiência, doenças negligenciadas, fome, mortalidade materna,
investimento; 2) solicitar às comissões do CNS que promovam debate sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030 na linha de apresentar
contribuições ao GT/ODS; 3) reiterar o pedido de que seja assegurada a participação
do CNS na comissão de acompanhamento, monitoramento e efetivação dos ODS; 4)
divulgar a agenda das oficinas sobre o ODS a fim de mobilizar as entidades a
participarem dessas atividades; e 5) encaminhar, aos conselheiros e às conselheiras
do CNS, documento sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e suas
metas.
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