
 
 
  
 
 
  

 

 
 Plenária Nacional de Conselhos de Saúde 

 
 

Será realizada a XIV Plenária Nacional de Conselhos de 
Saúde, nos dias 10 e 11 de abril de 2007, em Brasília – DF. A 
atividade terá início no dia 10 de abril com local a definir.  

O número de participantes por conselhos serão quatro 
(4), garantindo a paridade de acordo com a Resolução do CNS 
333/2003, sendo 50% usuários, 25% trabalhador e 25% gestor 
e prestador. É importante ressaltar que as despesas serão  
responsabilidade do conselho de origem. 

Os pontos em discussão serão: Controle Social no Pacto pela Saúde; Terceirização 
de Gerência e Gestão do SUS; Mobilização no Congresso Nacional pela aprovação do 
Projeto de Lei Parlamentar – PLP 001/2003 – Regulamentação da Emenda Constitucional 
29/2000; Homologação da Coordenação da Plenária Nacional de Conselhos de Saúde 
eleita nos Estados para o período de abril de 2007 a abril de 2009. 

Cabe lembrar que as inscrições devem ser feitas através dos Conselhos Estaduais, 
e enviadas pelos Conselhos Estaduais de Saúde ao Conselho Nacional de Saúde, via e-
mail ou fax, impreterivelmente, até o dia 21 de março de 2007. 
 
Um pouco da história – As Plenárias foram criadas por deliberação do 1º Congresso 
Nacional de Conselhos de Saúde, que aconteceu em abril de 1995, em Salvador - BA. 
Durante todos esses anos foram construídas e fortalecidas por conselheiros de saúde de 
todo o País.  

 Em vários momentos, questões conjunturais e estruturais do setor saúde foram 
articulados e discutidos nesta instância. Cabe destaque as lutas que ocorreram contra 
cortes de verbas e por mais recursos para a saúde, pela vinculação orçamentária desses 
recursos, por realização de Conferências de Saúde e, acima de tudo, pelo fortalecimento 
do controle social.  
 Na IV Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, em 1997, foi constituída uma 
Coordenação de Plenária Nacional de Conselhos de Saúde com a finalidade de fazer um 
intercâmbio entre os Conselhos Municipais, Estaduais e o Nacional, bem como contribuir 
no encaminhamento das lutas pelo fortalecimento do SUS e do controle social. 
 Em 2004, a Coordenação Nacional da Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, 
passou a ser  composta por dois representantes por Estado (um titular e um suplente), 
com o objetivo de garantir a participação integral de todos os Estados. Essa mudança 
modificou o texto da Recomendação nº 005/2005/CNS, mas manteve  os demais Itens da 
Deliberação 004/2001 do CNS. 
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 Reunião do CNS
 
A reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde do mês de março de 2007 
acontecerá nos dias: 07 e 08  no Auditório Omilton Visconde, no Conselho Nacional 
de Saúde. 

 
 
 

 Atividades

Acontece em Joinville/SC, nos dias 27 a 30 de junho de 2007, o XXIII Congresso 
Nacional de Secretárias Municipais de Saúde  e IV Congresso Brasileiro de Saúde, 
Cultura de Paz e não – Violência. 
 
IV Congresso Brasileiro de Ciência Sociais e Humanas em Saúde, X Congresso 
Latino Americana de Medicina Social, XIV Congresso da Associação  Internacional 
de Políticas de Saúde acontecerá em nos dias 13 e 18 de julho de 2007, no Centro 
de Convenções – Salvador/Bahia.  
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Informativo Eletrônico do CNS 
Publicação do Conselho Nacional de Saúde - Ano IV - fevereiro de 2007 
Coordenação: Alessandra Ximenes  
Jornalistas responsáveis: Alessandro Saturno (3913JP/DF) Verbena Melo (3836 JP/DF) e Nita Queiroz (2966JP/DF) 
Diagramação:  Verbena Melo e Willian Barreto. 
 
 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B. Sala 109b. 
CEP: 70.058-900 Brasília-DF. Fone: (61) 3315-2150/2151 e 3315-3566 
http://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      


