
 

Caso não consiga visualizar esse informativo, copie o endereço eletrônico 
abaixo e cole no seu navegador 
http://www.conselho.saude.gov.br/informativo/2011/agosto/informe22.pdf 

 

Caso não queira mais receber o Informativo do CNS envie um e-mail para 
cns@saude.gov.br pedindo que o seu endereço eletrônico seja retirado da 
nossa lista. 

 

 

Informativo Eletrônico do Conselho Nacional de Saúde - ano 08 – n.º 22 - Brasília, 18 de agosto de 2011 

 

  Home Links Úteis  Fale Conosco  

 

   
 

Estados e municípios engajados na realização de conferências de saúde 
 
 

Em todo país já foram realizadas 2976 conferências municipais e uma estadual até a 
primeira quinzena de agosto. Ainda estão programadas conferências em diversos municípios e 26 nos 
estados até o mês de outubro. A meta é que mais de 4000 mil encontros sejam realizados antes da 
etapa nacional da 14ª Conferência, que acontece entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro. 

 

Balanço MG 

 

Minas Gerais abriu a etapa estadual no início do mês de agosto. Cerca de 2000 delegados 
mineiros eleitos, durante a etapa municipal, participaram da VII Conferência Estadual de Saúde de 
Minas Gerais. Ao final do encontro, organizado entre os dias 8 e 11 de agosto, 236 participantes foram 
eleitos delegados para participar da etapa nacional da 14ª CNS. 

 
Mais de 500 propostas foram aprovadas e giraram em torno principalmente dos seguintes 

temas: melhor financiamento da saúde, regulamentação da Emenda Constitucional 29 e mudança no 
atual modelo de gestão. Conforme previsão do regimento da 14ª Conferência Nacional de Saúde, o 
relatório da conferência mineira será encaminhado para a etapa nacional e poderá conter até 7 
diretrizes e para cada uma delas 5 propostas.  

 

Saiba Mais 
 

A 14ª CNS é dividida em etapas municipais, estaduais e nacional e tem por objetivo subsidiar 
governos na elaboração de diretrizes em políticas de saúde baseadas nos princípios da integralidade, 
universalidade e equidade. 

 
Para participar da 14ª Conferência Nacional de Saúde, os interessados devem ser usuários, 

trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviço da área. Durante a etapa municipal são 
eleitos delegados, ou seja, representantes de entidades e movimentos sociais para participar da etapa 
estadual.  
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O mesmo acontece nos estados e no Distrito Federal, que enviam delegados eleitos para 

comparecerem ao evento nacional. Os participantes avaliam, nas três etapas, a gestão do SUS 
(Financiamento; Pacto pela Saúde e Relação Público x Privado; Gestão do Sistema, do Trabalho e da 
Educação em Saúde), a participação da comunidade e o controle social. Propõem ainda condições de 
acesso à saúde e à qualidade da atenção integral, assim como definem diretrizes e prioridades para as 
políticas de saúde, com base nos princípios da integralidade, universalidade e equidade. 

 

Agenda 
 

São Paulo (SP) e Distrito Federal (DF) realizam as próximas conferências da etapa estadual 
dos dias 31 de agosto a 02 de setembro.   

 

Veja também 

 

II Videoconferência sobre a 14ª Conferência Nacional de Saúde 

 
Representantes de Conselhos de Saúde estaduais e municipais de todo o país vão participar 

da II Videoconferência da 14ª Conferência Nacional de Saúde no próximo dia 23 de agosto, das 10h às 
13h, por intermédio das salas regionais do DATASUS nos estados. O balanço das etapas municipais 
será o tema em debate.  

 
A transmissão II Videoconferência será feita em tempo real e pode ser acompanhada pelo 

site do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no endereço: www.conselho.saude.gov.br. 
 

Para saber os endereços das regionais do DATSUS clique aqui. 
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