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CNS terá pauta diversificada de debates durante 226ª R.O 

                O Pleno do Conselho Nacional de Saúde (CNS) vai contar com pauta variada de temas 
para discussão durante a 226ª Reunião Ordinária, que acontece nos dias 5 e 6 de outubro, em 
Brasília (DF). Financiamento para a saúde e Política de Combate ao Álcool e Outras Drogas, estão 
entre os assuntos de destaque.  

               Além disso, a promoção da saúde e o uso de agrotóxico serão foco da mesa “Balanço do 
mês na saúde”, a ser realizada no primeiro dia de reunião. A discussão contará com a presença de 
representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do documentarista, Silvio 
Tendler, autor do filme de média metragem - “O veneno está na mesa”. Em 50 minutos de filme, 
Tendler expõe as conseqüências e o consumo de agrotóxicos no Brasil.   
 
               Ainda para o primeiro dia de reunião estão previstas a análise da resolução de formação 
profissional e o debate preparatório da 14ª Conferência Nacional de Saúde sobre gestão. Já no 
segundo dia, os debates vão girar em torno da regulamentação da Emenda Constitucional n.º 29/00, 
análise do Relatório Anual de Gestão 2010 e o Plano Nacional de Saúde. 
 

Confira a íntegra da pauta da 226ª Reunião Ordinária clicando aqui.  
 

Informações 

  

226ª Reunião Ordinária do CNS  
Data:  5 e 6 de outubro de 2011 

Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde” – Ministério da Saúde, 
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, 1º andar – Brasília/DF. 

Horário: A partir das 9 horas 

  

 
  

 

 

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 
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