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 Posse do CNS 

 
 

Conselho Nacional de Saúde toma posse 
Mandato do pleno será até 2009 

 
A nova composição do Conselho Nacional de Saúde (CNS) tomou posse na última sexta-

feira (15/09), em reunião extraordinária realizada no Auditório do Tribunal de Contas da União 
(TCU), em Brasília/DF. Os 48 conselheiros titulares e 96 suplentes, que assumem agora, 
permanecem como membros do CNS até 2009.   

A cerimônia foi conduzida pelo ministro da Saúde, José Agenor Álvares da Silva, e pela a 
secretária executiva do Conselho Nacional de Saúde, Eliane Cruz, que entregaram uma placa de 
homenagem aos conselheiros que concluíram seus mandatos, em reconhecimento aos serviços 
prestados em prol da Política Nacional de Saúde. 

Ao assinar os termos de posse, o ministro da Saúde, José Agenor Álvares da Silva, 
cumprimentou os novos conselheiros, lembrando a relevância do papel que assumem a partir de 
agora. “É importante que conselheiros venham para o CNS com o objetivo de defender o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e os direitos conquistados pela população brasileira. Não há lugar para 
posições pessoais. As decisões tomadas neste Conselho devem representar o posicionamento 
das instituições e movimentos sociais aqui representados”, afirmou o ministro.  

A secretária Executiva do Conselho Nacional de Saúde, Eliane Cruz, falou sobre a 
necessidade de que o controle social seja encarado como uma política de Estado e não de um 
governo específico. Eliane Cruz ressaltou ainda a importância de se dar voz aos movimentos 
sociais no processo de construção das políticas de saúde. “O controle social das políticas públicas 
é vitorioso quando a autonomia dos movimentos sociais é respeitada e valorizada”, completou. 

De acordo com o decreto 5.839/2006, dos 48 conselheiros titulares, 24 representam 
entidades e movimentos sociais de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS); 12 representam 
entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade científica; dois representam entidades 
prestadoras de serviço; e dois representam entidades empresariais da área da saúde.  

No segmento dos gestores, seis conselheiros representam o governo federal e outros 
dois representam o Conselho Nacional de Secretários de Saúde/Conass e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde/Conasems. 

Com essa nova composição, fica garantida no Conselho Nacional de Saúde a 
participação do movimento estudantil, da população negra, de gays, lésbicas, transgêneros e 
bissexuais, de ambientalistas, de defesa do consumidor e dos direitos humanos. 
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CNS nomeia Comissão Provisória 
 

Ainda na reunião extraordinária do dia 15 de setembro, após a cerimônia de posse dos 
conselheiros, o Pleno do CNS optou por estabelecer um prazo de 45 dias para eleição do 
presidente e da Mesa Diretora. Uma Comissão Provisória foi constituída para assumir 
coletivamente as funções da presidência do Conselho Nacional até a eleição, que será realizada 
na reunião ordinária dos dias 8 e 9 de novembro.  

Composta, de forma paritária, por oito membros (quatro usuários, dois trabalhadores da 

saúde, um gestor e um prestador de serviço), a Comissão Provisória atende ao disposto no art. 6o 

do decreto 5.839/2006. 

 
Conheça a composição da Comissão Provisória do CNS (em ordem alfabética): 
 

AAnnttôônniioo  AAllvveess  ddee  SSoouuzzaa  
Ministério da Saúde – MS 
 

AArrttuurr  CCuussttóóddiioo  MMoorreeiirraa  ddee  SSoouussaa  
Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) 
  

CCaarrmmeenn  LLuucciiaa  LLuuiizz  
Liga Brasileira de Lésbicas (LBL) 
  

EEdduuaarrddoo  BBeerrmmuuddeezz  
Confederação Nacional da Saúde  (CNS) 
  

GGrraacciiaarraa  MMaattooss  ddee  AAzzeevveeddoo  
Conselho Federal de Odontologia (CFO) 
  

NNiillddeess  ddee  OOlliivveeiirraa  AAnnddrraaddee  
Associação dos Celíacos do Brasil (ACELBRA)  
  

RRiiccaarrddoo  SSoouuzzaa  HHeeiinnzzeellmmaannnn 
União Nacional dos Estudantes (UNE) 
  

RRuutthh  RRiibbeeiirroo  BBiitttteennccoouurrtt  
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
 
 
 

 Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde
 
 

Cerca de 91% dos conselhos de saúde já estão cadastrados 
 
Em pouco mais de um ano de existência, o Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde 

(CNCS) atingiu 91% dos conselhos de saúde de todo o país. Levantamento realizado em 
setembro, após o encerramento do sistema, mostrou que as informações de 5.090  conselhos 
estavam disponíveis à população pelo Cadastro Nacional, nos sítios 
http://www.conselho.saude.gov.br/ ou http://formsus.datasus.gov.br/cns/.  

Lançado em 2005, o Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde tem como meta se firmar 
como um banco de dados dos conselhos de saúde de todo o país. A idéia é facilitar a 
comunicação da sociedade com os conselhos de saúde e destes entre si, contribuindo, assim, 
para o fortalecimento do controle social.  

Por meio do Cadastro Nacional, qualquer pessoa, com acesso a internet, pode obter 
endereço, telefone e e-mail dos conselhos de saúde. Além dos contatos, o Cadastro disponibiliza 
também uma caracterização do conselho, com informações como: total de conselheiros e número 
de conselheiros por segmento, nome do presidente, adequação à Resolução n° 333/2003 do CNS, 
além dos principais temas abordados nas reuniões. 

http://www.conselho.saude.gov.br/
http://formsus.datasus.gov.br/cns/


No último dia 15 de agosto, o sistema foi encerrado para consolidação dos dados 
nacionais e realização dos ajustes necessários. O cadastramento está totalmente concluído nos 
estados de Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. 

A partir de agora, o Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde inicia uma nova etapa: a 
análise dos dados presentes no sistema. Após essa avaliação e sistematização das informações, 
as estatísticas serão publicadas pelo Conselho Nacional de Saúde até o final do ano. 

 
 

CADRASTO NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE 
Levantamento final – Setembro de 2006 

 

Estado Cadastrados Faltam 
Cadastrar 

Total de 
Conselhos % 

Acre 16 7 23 69,57% 
Alagoas 103 0 103 100,00% 
Amapá 16 1 17 94,12% 
Amazonas 63 0 63 100,00% 
Bahia 395 23 418 94,50% 
Ceará 179 6 185 96,76% 
Distrito Federal 1 0 1 100,00% 
Espírito Santo 72 7 79 91,14% 
Goiás 229 18 247 92,71% 
Maranhão 126 92 218 57,80% 
Mato Grosso 142 0 142 100,00% 
Mato Grosso do Sul 79 0 79 100,00% 
Minas Gerais 722 132 854 84,54% 
Pará 144 0 144 100,00% 
Paraíba 211 13 224 94,20% 
Paraná 369 31 400 92,25% 
Pernambuco 170 16 186 91,40% 
Piauí 203 21 224 90,63% 
Rio de Janeiro 92 1 93 98,92% 
Rio Grande do Norte 168 0 168 100,00% 
Rio Grande do Sul 497 0 497 100,00% 
Rondônia 47 6 53 88,68% 
Roraima 13 3 16 81,25% 
Santa Catarina 260 34 294 88,44% 
São Paulo 577 69 646 89,32% 
Sergipe 56 20 76 73,68% 
Tocantins 140 0 140 100,00% 

Total de conselhos cadastrados = 5.090 - 91,06% 

 
 

 Expediente 
 

Informativo Eletrônico do CNS 
Publicação do Conselho Nacional de Saúde - Ano III – 18 de setembro de 2006 
Coordenação: Alessandra Ximenes 
Jornalistas responsáveis: Alessandro Saturno (3913JP/DF), Nita Queiroz (2966JP/DF) e Verbena Melo (3836 JP/DF).  
Diagramação: Verbena Melo e Willian Barreto. 
 
 



Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, sala 109. 
CEP: 70.058-900, Brasília-DF. Fone: (61) 3315-2150/2151 e 3315-3566 
http://www.conselho.saude.gov.br – e-mail: cns@saude.gov.br  
Não querendo mais receber o informativo do CNS, enviar mensagem para: cns@saude.gov.br   

http://www.conselho.saude.gov.br/
mailto:cns@saude.gov.br
mailto:cns@saude.gov.br
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