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Comissão Organizadora da 14ª CNS aprova proposta de 
regulamento 

 
 

A Proposta de Regulamento para a Etapa Nacional da 14ª 
Conferência Nacional de Saúde foi aprovada durante a 14ª Reunião da 
Comissão Organizadora, realizada no final de setembro, em Brasília. O 

documento ainda será aprovado pelos delegados participantes durante a plenária de abertura no 
primeiro dia de evento.  

 
Os pontos descritos no documento se referem à organização, às instâncias deliberativas, à 

atuação dos grupos de trabalho, às mesas durante os diálogos temáticos, à Plenária Final, aos temas 
a serem discutidos, entre outros pontos. O documento na íntegra está disponível no endereço 
www.conselho.saude.gov.br/14cns . 

 
Conferências Estaduais 

 
As regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste contaram com a realização de quatro 

conferências estaduais durante a semana de 3 a 9 de outubro. A conferência do Maranhão (MA) 
aconteceu entre os dias 5 e 6 e teve a participação de 478 delegados. De acordo com a técnica do 
Conselho Estadual de Saúde do Maranhão (CES/MA) e da equipe de relatoria da conferência, Jamile 
Mondego, houve paridade nas atividades dos grupos de trabalho. “A conferência foi muito 
participativa e conseguimos a paridade o que é muito difícil neste tipo de evento. Além disso, 
utilizamos o sistema [Sisconferência] para relatoria desenvolvido pelo Ministério da Saúde tanto para 
as proposta selecionadas para a estadual quanto para a nacional”, explicou.  
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Nos estados do Acre (AC) e Mato Grosso do Sul (MS) os 
eventos encerram na sexta-feira (7). Segundo informações do 
Conselho Estadual do Acre, participaram 420 delegados e o sistema 
desenvolvido pelo DataSUS foi utilizado para o envio de propostas 
nacionais. Já em Mato Grosso do Sul, 336 delegados estiveram 
reunidos na capital, Campo Grande, para discutir melhorias para o 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) em âmbito estadual 

e nacional. Segundo Florêncio Garcia, presidente do 
Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, o 
estado debateu na conferência pontos importantes para a 
consolidação do SUS, como o financiamento, a atenção 
básica, a organização do sistema de saúde e a educação 
permanente dos trabalhadores. 

 
De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe, após três dias 

de intensos debates e discussões, a 5ª Conferência Estadual de Saúde (Confesa) chegou ao fim 
neste domingo, 9, com a eleição dos 52 delegados e a escolha das 35 propostas que serão 
encaminhadas para a Conferência Nacional em Brasília. Ao todo, 504 delegados oriundos da 
Conferência municipais, além de olheiros e conselheiros de Saúde, participaram do evento que 
aconteceu no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição no 
bairro Lamarão, em Aracaju. 

 
Durante as conferências municipais, AC e MS 

conseguiram atingir 100% dos municípios. No caso de SE e 
MA, o registro foi de 96% e 84% de conferências realizadas, 
respectivamente. 
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