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Mais de 600 delegados são eleitos para etapa nacional da 14ª CNS nas 
conferências de saúde do DF, SP e RS 

 
O Distrito Federal (DF) e os estados de São Paulo (SP) e Rio Grande do Sul (RS) 

realizaram no final de agosto e início de setembro suas conferências de saúde para deliberar 
propostas e diretrizes para etapa nacional da 14ª Conferência Nacional de Saúde (CNS). No total, 
mais de 600 delegados foram eleitos e vão representar os estados de origem na Conferência 
Nacional, que acontece entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, em Brasília (DF). O 
presidente do Conselho Nacional de Saúde, ministro Alexandre Padilha, esteve presente nos três 
eventos.  

 
A VIII Conferência de Saúde do Distrito Federal foi realizada entre os dias 31 de agosto a 2 

de setembro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e contou com a participação de 372 
delegados indicados pelas Regionais de Saúde. No DF, as conferências acontecem por regiões de 
saúde e por isso são chamadas “conferências regionais”.  

 
Durante os três dias da conferência foram discutidas e aprovadas 70 propostas na Plenária 

Final e 60 delegados foram eleitos para representar o Distrito Federal na 14ª CNS sendo 30 
usuários, 15 trabalhadores e 15 gestores e prestadores de serviços.  

 
No caso de São Paulo, a VI Conferência de Saúde também foi realizada no mesmo período 

do DF na cidade de Serra Negra, localizada a 150 km da capital. O evento contou com sistema de 
votação eletrônica nas atividades dos Grupos de Trabalho (GTs) e na Plenária Final. Em alguns 
momentos, o método tradicional (levantamento de crachá dos delegados) foi utilizado.   

 
A Conferência de SP elegeu 456 delegados com a seguinte paridade: 228 usuários, 114 

trabalhadores e 114 gestores e prestadores. Os representantes de São Paulo que seguem para a 
etapa nacional foram homologados durante a Plenária Final da conferência, após a aprovação da 
Carta de São Paulo – texto que valoriza todas as propostas do estado.  

 
Já a VI Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul iniciou no dia 1º de setembro 

em Tramandaí, cidade localizada a cerca de 150 km de Porto Alegre (RS). Mais de 1700 pessoas 
estiveram reunidas até o dia 4 de setembro para debater dentro de 44 Grupos de Trabalho as 1300 
propostas que chegaram da etapa municipal. 

 
Durante a Plenária Final foram eleitos os 144 delegados gaúchos que vão representar o 

Rio Grande do Sul na etapa nacional da 14ª Conferência. Desse total, 4 delegados são 
representantes do Conselho Estadual do RS, 76 são das 19 regiões de saúde do estado e 64 são 

 
  



das regiões de saúde, sendo eleitos pelo critério demográfico. O objetivo é garantir a diversidade, 
equidade e paridade dos segmentos em todas as regiões.   

 
As discussões e votações ocorridas na Plenária Final de cada conferência estadual 

culminam na indicação de sete diretrizes e cinco propostas (por diretriz) para serem encaminhadas à 
etapa nacional da 14ª CNS. Os relatórios devem ser enviados para a Relatoria Geral da Conferência 
Nacional até o dia 8 de novembro.  
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O Fórum da 14 ª Conferência Nacional de Saúde está 
aberto para discussões sobre políticas públicas em saúde e sobre 
assuntos voltados ao tema da conferência - "Todos usam o SUS! 
SUS na Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do Povo 
Brasileiro". Qualquer pessoa pode participar, basta acessar o 
endereço www.conselho.saude.gov.br/14cns, selecionar o item 

Fórum e se registrar. 

Como participar 

Para participar dos debates dentro do Fórum da 14ª Conferência Nacional de Saúde, você 
deve ir em: “Registrar”, nesta página deverá primeiro aceitar os termos de uso para logar. Depois é 
necessário criar “Nome de Usuário”, que deve conter entre 3 e 20 caracteres; Em seguida será 
solicitado um endereço de e-mail e a confirmação do mesmo; Crie uma senha de 6 a 30 caracteres e 
digite o código de confirmação que aparece na imagem logo abaixo. Uma chave de ativação será 
enviada para o e-mail fornecido onde será possível fazer a ativação da conta. Feito isso, você poderá 
postar mensagens e participar dos debates do Fórum. 

Detalhes: 
1º) Registrar 
2º) Aceitar termo de uso 
3º) Criar Nome de Usuário 
4º) Informar e-mail 
5º) Criar Senha 
6º) Digitar Código de Confirmação 
7º) Ativar conta 

Participe você também! 
 

 
 

____________________________________________________________________ 

  
 

 

Conselho Nacional de Saúde - "Efetivando o Controle Social". 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “G” - Edifício Anexo, Ala “B” - 1º andar - Sala 103B - 70058-900 - Brasília, DF 

I 
 

 


