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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 
 
RESUMO EXECUTIVO DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS 
 
 
Data: 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2019 
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 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 

 
1. Socializar os informes e apreciar as indicações. 

2. Conhecer o plano de trabalho do atual Ministro da Saúde.  

3. Conhecer e apreciar as demandas da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa – CONEP. 

4. Acolher os (as) novos (as) Conselheiros (as) Nacionais de Saúde e 

apresentar o funcionamento do Conselho Nacional de Saúde. 

5. Apreciar e deliberar as demandas da Comissão Intersetorial de Recursos 

Humanos e Relações de Trabalho – CIRHRT. 

6. Apresentar e apreciar as questões da 6ª Conferência Nacional de Saúde 

Indígena a da 16ª Conferência Nacional de Saúde. 

7. Apresentar o trabalho realizado pelas Comissões Intersetoriais, no triênio 

2015-2018. 

8. Conhecer a atuação da Organização Pan-Americana da Saúde e a sua 

relação com o Conselho Nacional de Saúde. 

9. Apreciar e deliberar as demandas da Comissão Intersetorial de Orçamento e 

Financiamento – COFIN. 

10. Assistir e apreciar as demandas das Comissões Intersetoriais, Câmaras 
Técnicas, Grupos de Trabalho e encaminhamentos do Pleno. 
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ITEM 1 – APROVAÇÃO DA PAUTA DA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS 
Coordenação: conselheiro Fernando Zasso Pigatto, Presidente do CNS; e 
conselheira Vanja Andréa Reis dos Santos, da Mesa Diretora do CNS 
 Deliberação: a pauta da 313ª Reunião Ordinária foi aprovada.  
 
 
ITEM 2 – EXPEDIENTE – Justificativa de ausências. Apresentação de 
Convidados (as), novos Conselheiros (as) e Coordenadores (as) de 
Plenária de Conselhos de Saúde. Datas representativas para a saúde no 
mês de janeiro. Informes. Indicações. 
Coordenação: conselheira Elaine Junger Pelaez, da Mesa Diretora do CNS; e 
conselheiro André Luiz Oliveira, da Mesa Diretora do CNS 
Apresentação: Ana Carolina Dantas Souza, Secretária-Executiva do CNS  
 
Justificativa de ausências – conselheiro Antônio Lacerda Souto; 
conselheiro Bruno César Almeida de Abreu; e conselheira Gerídice Lorna 
Andrade de Moraes.  
 
 
Apresentação de Convidados (as), novos Conselheiros (as) e 
Coordenadores (as) de Plenária de Conselhos de Saúde – novos 
conselheiros: Titular - Valdenir Andrade França, Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB (substituindo Mario 
Nicacio); 1º Suplente - Ednaldo Vitor dos Santos – Organização Nacional de 
Entidades de Pessoas com Deficiência Física - ONEDEF - (substituindo 
Roseane Cavalcante de Freitas Estrela). Coordenadores de Plenária: Américo 
de Jesus Soares Araújo – Maranhão; e Pedro Goncalves de O. Neto – Pará.  
 
Datas representativas para a saúde no mês de janeiro - 2/jan. - Dia do 
Sanitarista. 3/jan. - Dia Nacional da Abreugrafia.  4/jan. - Dia do Hemofílico. 
14/jan. - Dia do Enfermo. 19/jan. - Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional. 
20/jan. - Dia do Farmacêutico. 24/jan. - Dia da Previdência Social. 24/jan. - Dia 
Mundial do Hanseniano. 27/jan. - Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase,. 
Último domingo do mês de janeiro. - Dia Nacional de Combate ao Trabalho 
Escravo. 30/jan. - Dia Mundial da Não Violência.  
Solicitação de inclusão: 29 - dia nacional da visibilidade trans.  
 
Neste ponto, foi solicitada pauta, na próxima reunião do CNS, para debate 
sobre hanseníase, de forma intersetorial.  

Encaminhamento: remeter a solicitação à Mesa Diretora do CNS.  
 
Informes  
Para conhecimento. Sem deliberação.   
 
Indicações: 
1) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC 
solicita a indicação de três representantes, sendo um titular e dois suplentes 
para sua composição.  
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Aprovadas, com uma abstenção, as seguintes indicações: titular: conselheiro 
Luiz Carlos de Paula.  1º Suplente: conselheiro Nelson Augusto Mussolini.  
2º Suplente: conselheiro Wilson Hiroshi de Oliveira Uehara.  
Foi definido, ainda, que será feito rodízio na titularidade (indicação: conselheiro 
Eduardo Maércio Fróes).  
 
2) A Secretaria Especial da Saúde Indígena – SESAI solicita a Indicação de um 
representante (titular e suplente) para atualização da composição dos 
representantes do GT de revisão da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas  PNASPI. 
Aprovadas as seguintes indicações: - titular: conselheira Madalena Margarida 
Teixeira. Suplente: conselheira Maria do Carmo Tourinho. 
 
3) O Departamento de Gestão da Educação na Saúde – DEGES/MS solicita a 
indicação dos Representantes Titulares e Suplentes para composição da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação do PRO EPS-SUS.  
Aprovada, com uma abstenção, as seguintes indicações: titular: conselheira 
Sueli Goi Barrios. Suplente: conselheira Marisa Furia Silva.   
 
4) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANS solicita a Indicação de um 
representante (titular e suplente) para atualização da composição dos 
representantes da Câmara de Saúde Suplementar – CAMSS para o biênio 
2019-2020.  
Aprovada, com uma abstenção, as seguintes indicações: titular: conselheira 
Denise Torreão Correa da Silva. Suplente: conselheiro Tiago Farina Matos.  
 
5) Oficina Preparatória para os Conselheiros Estaduais de Saúde do Tocantins. 
Data: 23 de janeiro de 2019. Local: Palmas – TO.  
Indicação: conselheiro Neilton Araújo de Oliveira.  
 
6) III Fórum de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde – FONDIPIS. 
Data: 6 a 8 de fevereiro de 2019. Local: Ufersa/Mossoró – RN.  
Indicação: conselheiro José Vanilson Torres da Silva. conselheira Francisca 
Valda da Silva.  
 
7) 11ª Bienal da UNE - Festival dos Estudantes. Data: 6 a 10 de fevereiro de 
2019. Local: Salvador – BA.  
Indicação: conselheira Altamira Simões dos Santos de Sousa 
 
8) Seminário Internacional de Conselhos Nacionais de Saúde em todo o 
mundo. Data: 7 de fevereiro de 2019. Local: Lisboa, Portugal. 
Indicação: conselheiro André Luiz de Oliveira.  
 
9) 43ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Permanente de Legislação e 
Normas – Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de LGBT – CNCD/LGBT. Data: 12 de fevereiro de 2019. Local: Brasília 
– DF. 
Indicação: Conselheiro Moysés Longuinho Toniolo de Souza.  
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10) Indicação para compor a Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP em 
substituição ao ex-conselheiro Dylson Ramos Bessa Junior.  
Indicação: conselheiro Luiz Aníbal Vieira Machado.  
 
11) Indicação para composição da Câmara Técnica de Atenção Básica – CTAB 
em substituição à ex-conselheira Heliana Neves Hemetério dos Santos; 
Indicação: ainda sem indicação para a vaga. Será discutido nos fóruns 

 
Câmara Técnica de Atenção Básica - CT AB – substituição da ex-conselheira 
Heliana Neves Hemetério 
Indicação: conselheira Altamira Simões dos Santos de Souza.  
 
 
ITEM 3 – APRESENTAÇÃO DO MINISTRO DA SAÚDE 
Luiz Henrique Mandetta, Ministro de Estado da Saúde  
Coordenação: conselheiro Fernando Zasso Pigatto, Presidente do CNS; e 
conselheira Vanja Andréa Reis dos Santos, da Mesa Diretora do CNS  
 Não houve deliberação neste item.  
 
 
ITEM 4 – BOAS VINDAS AOS (AS) NOVOS (AS) CONSELHEIROS (AS) 
NACIONAIS DE SAÚDE 
Apresentação: conselheiro Fernando Zasso Pigatto, Presidente do CNS  
Coordenação: conselheira Elaine Junger Pelaez, da Mesa Diretora do CNS                                              
 Encaminhamentos: neste ponto, foram apresentadas as seguintes 
sugestões: enviar o material apresentado pelo Presidente do CNS, neste ponto 
de pauta, aos 144 conselheiros nacionais de saúde; solicitar aos conselheiros 
que revisitem os documentos relativos a 16ª Conferência Nacional de Saúde, 
que atuem nos estados fortalecendo as iniciativas locais relativas à 
Conferência e que incentivem a população a participar da 16ª.   
 
 
 
ITEM 5 – COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA - CONEP  
Apresentação: conselheiro Jorge Alves de Almeida Venâncio, coordenador 
da CONEP; e Cristiane Fugêncio, secretaria executiva da CONEP   
Coordenação: conselheiro Moysés Longuinho Toniolo de Souza, da Mesa 
Diretora do CNS; e conselheira Vanja Andréa Reis dos Santos, da Mesa 
Diretora do CNS 

Deliberação: na próxima reunião do CNS, pautar a apresentação da 
proposta que a CONEP está elaborando relativa ao atual substitutivo ao Projeto 
de Lei n° 7.082 de 2017.  
 
 
ITEM 6 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS E 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CIRHRT 
Apresentação: conselheira Cleoneide Paulo, coordenadora adjunta da 
CIRHRT/CNS  
Coordenação: conselheiro Neilton Araújo de Oliveira, da Mesa Diretora do 
CNS; e conselheira Vanja Andréa Reis dos Santos, da Mesa Diretora do CNS  
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 Deliberação: neste item, o Pleno aprovou, por unanimidade, os 33 
pareceres de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 
cursos de graduação analisados na 195ª RO/CIRHRT, em 23 e 24 de janeiro, 
sendo doze pareceres satisfatórios com recomendações e 21 pareceres 
insatisfatórios. Dos 33 pareceres apresentados, quinze já haviam sido 
aprovados Ad Referendum, pelo Presidente do CNS, na reunião da Mesa 
Diretora, realizada no dia 30 de janeiro de 2019, devido à urgência de 
devolução ao Sistema e-Mec, em função dos prazos estabelecidos pelo 
Decreto 9.235/2017".  
 
 
ITEM 7 – 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE E 6ª CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Coordenação: Conselheiro Neilton Araújo de Oliveira, da Mesa Diretora do 
CNS; e conselheira Elaine Junger Pelaez, da Mesa Diretora do CNS;  
 
16ª Conferência Nacional de Saúde 
 Deliberação: pautar, na comissão organizadora da 16ª Conferência e na 
Mesa Diretora do CNS, para definição, a seguinte proposta: garantir que os 
dois representantes da comissão organizadora, que irão integrar o comitê 
executivo, sejam da nova composição da Mesa Diretora, dada a atribuição 
deste comitê.  
 
6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA 

Deliberação: o Plenário decidiu remeter à Mesa Diretora do CNS, para 
avaliação, a proposta de pautar debate sobre saúde indígena, na próxima 
reunião do CNS.   
 
 
ITEM 8 – RADAR - A Situação de Brumadinho e a presença do SUS 
Apresentação: Daniela Buosi, Diretora do Departamento de Vigilância em 
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador-DSAST, do Ministério da Saúde 
Coordenação: conselheiro André Luiz Oliveira, da Mesa Diretora do CNS; e 
conselheira  Vanja Andréa Reis dos Santos 
 Deliberação: neste ponto de pauta, as deliberações foram as seguintes: 
1) pautar o tema novamente na próxima reunião ordinária do CNS; 2) apreciar 
a recomendação elaborada pela CISTT (este documento foi apreciado e votado 
no item 10 da pauta); 3) elaborar documento manifestando solidariedade e 
apoio do CNS ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de 
Saúde de Brumadinho e colocando um grupo do Conselho à disposição para ir 
ao local e dar apoio à realização da conferência municipal de saúde, caso o 
Município decida por realizá-la (no caso de não ser possível, o CNS definirá 
estratégias, no tempo oportuno, juntamente com o Conselho Estadual de 
Saúde, para tentar incluir delegação do município); 4) fazer contato com a 
assessoria de comunicação do CONASEMS e do Ministério da Saúde para 
definir ações de divulgação sobre o SUS e as ações desenvolvidas pelos 
profissionais de saúde deste Sistema, com destaque para o trabalho 
desenvolvido em Brumadinho após o desastre.   
Além dessas deliberações, foram apresentadas as seguintes propostas que 
serão debatidas em outro momento (se necessário, encaminhadas à Mesa 
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Diretora do CNS): 1) pautar debate, se possível na próxima reunião, sobre a 
Medida Provisória n° 870; e 2) aprovar moção de repúdio à privatização da 
saúde no Distrito Federal, promovida pelo governo Ibaneis Rocha, 
denunciando as ilegalidades e questionando a constitucionalidade desse ato.  
   
 
ITEM 9 – RELATO DO TRABALHO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS 
Coordenação: conselheira Vanja Andréa Reis dos Santos, da Mesa Diretora 
do CNS; e conselheiro Moysés Longuinho Toniolo de Souza, da Mesa 
Diretora do CNS.  
 Para conhecimento. Não houve deliberação.  
 
 
ITEM 10 – APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE – OPAS 
Apresentação: Socorro Gross Galiano, representante da Organização Pan-
Americana da Saúde no Brasil – OPAS 
Coordenação: conselheiro Jurandi Frutuoso Silva, da Mesa Diretora do CNS; 
conselheira Elaine Junger Pelaez, da Mesa Diretora do CNS; e conselheiro 
Fernando Pigatto, Presidente do CNS   
 Deliberação: neste ponto, foi solicitado que a assessoria de 
comunicação do Conselho disponibilize na página do CNS, para ampla 
divulgação, a exposição da representante da Organização Pan-Americana da 
Saúde no Brasil – OPAS, feita neste item de pauta.  
 
 
ITEM 11 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE ORÇAMENTO E 
FINANCIMENTO – COFIN - Curso Participação e Controle Social: Parceria 
do Conselho Nacional de Saúde e da Controladoria Geral da União. Portal 
da Transparência do Governo Federal. 
Apresentação: Cláudia Taya, Secretária de Transparência e Prevenção da 
Corrupção – STPC/CGU; e Cibelle Cesar Brasil, equipe de Gestão do Portal 
da Transparência - Coordenação-Geral de Governo Aberto e Transparência/ 
Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral 
da União 
Coordenação: conselheiro André Luiz Oliveira, da Mesa Diretora do CNS e 
coordenador adjunto da COFIN/CNS; e conselheira Vanja Andréa Reis dos 
Santos, da Mesa Diretora do CNS  

Deliberação: neste ponto de pauta, o Plenário aprovou, com duas 
abstenções, as seguintes propostas apresentadas pela COFIN: 1) calendário 
de reuniões ordinárias da COFIN para 2019; 2) realização de oficinas 
macrorregionais sobre financiamento e orçamento; e 3) realização de 
Seminário Nacional da COFIN/CNS Rumo à 16ª CNS.  
 

 
ITEM 12 – COMISSÕES E ENCAMINHAMENTOS DO PLENO. Câmaras 
Técnicas. Grupos de Trabalho. 
Composição da mesa: conselheiro Fernando Zasso Pigatto, Presidente do 
CNS; e conselheira Elaine Junger Pelaez, da Mesa Diretora do CNS 
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1) Moção de Apoio. No documento, o CNS manifesta reconhecimento e apoio 
à aprovação da Resolução nº CFO-197/2019, de 29 de janeiro de 2019, de 
autoria do Conselho Federal de Odontologia, em nome do Sr. Presidente Dr. 
Juliano do Vale, que, em seu Art. 1º, proíbe a inscrição e o registro de alunos 
egressos de cursos de odontologia, integralmente realizados na modalidade de 
ensino à distância - EAD, ficando esses impedidos de exercerem a profissão de 
cirurgião-dentista em todo o território nacional. 
 Deliberação: o Pleno decidiu não votar a proposta na reunião e remeter 
o documento e o tema para debate na CIRHRT/CNS.   
 
2) Recomendação. No documento, o CNS recomenda aos Deputados/as 
Federais e Senadores/as (todo o Congresso Nacional): 1) que editem Lei 
dispondo sobre punições aos responsáveis por eventos trágicos como os 
ocorridos na Boate Kiss (Santa Maria/RS), em Mariana/MG e Brumadinho/MG, 
sendo que a pena pecuniária aplicada (multa) deverá ser revertida em favor do 
SUS (recolhida ao Fundo Estadual de Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde) e 
destinada a cobrir os custos corrigidos/atualizados dos serviços de saúde 
prestados às vítimas, cabendo o cálculo ao Ministério da Saúde em projeções 
de custos imediatos, de médio e de longo prazo, conforme a situação 
epidemiológica das vítimas e seus familiares; 2) que não permitam a aprovação 
de projetos de lei, que visem alterar o marco do Licenciamento Ambiental ou 
desfigurar a Política Nacional de Segurança de Barragens, tornando-os mais 
flexíveis, permissivos e atrelados aos interesses dos grandes 
empreendimentos, obras de infraestrutura e da agropecuária de grande escala, 
em nosso país, visto que, segundo o relatório final da CDR/SF: apesar de 
serem setores importantes na economia brasileira, é muito alto o custo de 
externalidades que impõe à população em geral, aos trabalhadores e ao meio 
ambiente, pois trazem danos à proteção da vida e da saúde humana frente à 
exposição aos prejuízos ecológicos que acontecem - não só por conta da 
destruição da vegetação, mas principalmente devido aos resíduos, que 
contaminam solos, rios e lençóis freáticos por várias gerações; e 3) que seja 
criado, a partir da conclusão do relatório final da CDR/SF, uma fonte de 
recursos específicos para fiscalização e manutenção das barragens, seja pela 
inclusão no Orçamento Geral da União, no Plano Plurianual, pelo repasse aos 
proprietários das barragens de um percentual da cobrança pelo uso da água, 
ou pela criação de um fundo para ações emergenciais em barragens. À 
Agência Nacional de Águas (ANA), instituição responsável por fiscalizar a 
segurança de barragens de domínio da União: que intensifique de maneira 
proativa o cronograma de inspeções e que o cadastramento de barragens seja 
acelerado, já que, segundo cálculos revelados pelo relatório da CDR/SF, 
existem mais de 70 mil barragens no país e não apenas as 24 mil atualmente 
cadastradas. Ao Ministério Público Federal (MPF): 1) que, em virtude da 
situação já deflagrada e reincidente, imponha a responsabilização integral 
administrativa, cível e penal da empresa Vale S.A., bem como todas as devidas 
penalidades aplicáveis e a exigência do reparo/compensação de todos os 
danos humanos, sociais, trabalhistas e ambientais do desastre. Isso, 
observando toda a experiência adquirida em decorrência do crime da Samarco, 
em Mariana/MG em prol das vítimas de Brumadinho/MG atuando com cautela 
redobrada para que não se repitam os entraves ocasionados, muitas das 
vezes, por uma atuação negligente por parte das empresas responsáveis em 
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relação ao atendimento dos pleitos mais imediatos das vítimas, bem como à 
necessidade de reparação ambiental. 2) que a pena pecuniária (multa) aplicada 
ao caso concreto seja revertida em favor do SUS (recolhida ao Fundo Estadual 
de Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde) e destinada a cobrir os custos 
corrigidos/atualizados dos serviços de saúde prestados às vítimas, cabendo o 
cálculo ao Ministério da Saúde em projeções de custos imediatos, de médio e 
de longo prazo, conforme a situação epidemiológica das vítimas e seus 
familiares; e 3) que não permita que a situação vivenciada com a empresa 
Samarco em Mariana/MG se repita com o crime da Vale S.A. em 
Brumadinho/MG, tendo em vista que após três anos e meio do desastre 
cometido: a impunidade, a falta de transparência sobre o andamento da 
recuperação ambiental, sobre a falta de reparação às vítimas e sobre o 
descumprimento do cronograma de atividades dos termos de conduta com o 
Ministério Público ainda permanecem, já que além dessas prioridades acima 
elencadas, deverá também ser feito o acompanhamento da contaminação dos 
recursos hídricos, em especial a situação das águas do rio Paraopeba que 
abastece cidades da região. A Advocacia-Geral da União (AGU): que cobre 
sistematicamente dos responsáveis pelo crime o devido ressarcimento ao SUS 
sobre as despesas destinadas para cobrir os custos corrigidos/atualizados dos 
serviços de saúde prestados às vítimas, cabendo o cálculo ao Ministério da 
Saúde em projeções de custos imediatos, de médio e de longo prazo, conforme 
a situação epidemiológica das vítimas e seus familiares. 
 Deliberação: a recomendação foi aprovada, por unanimidade, com as 
alterações sugeridas.   
 
 
Informes e encaminhamentos da Mesa Diretora do CNS  

Deliberação: aprovadas as seguintes propostas de encaminhamento 
apresentadas pela Mesa Diretora do CNS: 1) Realizar o planejamento 
estratégico do CNS para 2019/2021, nos dias 12 e 13 de março de 2019; 2) 
Retomar a realização das reuniões das comissões do CNS após o mês de abril 
de 2019, redefinindo as coordenações (excetuam-se desta regra as comissões 
com pauta permanente no CNS); 3) iIndicar os conselheiros Moyses 
Longuinho Toniolo de Souza e Priscilla Viegas Barreto, na condição de 
representantes da Mesa Diretora do CNS, para acompanhar as discussões da 
Câmara Técnica de Atenção Básica; e 4) calendário preliminar de reuniões da 
Mesa Diretora do CNS para 2019  
 
 
 
 
 
 


