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CNS realiza última reunião ordinária de 2011 

 
 

A 228ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde (CNS), última do ano, conta com pauta variada e 

balanços como da 14ª Conferência Nacional de Saúde. O Pleno se reúne nos próximos dias 14 e 15 de dezembro em 

Brasília.  

Entre os itens de pauta do primeiro dia de discussão está o decreto 7508/11, que regulamenta a lei nº 

8080/90, no que diz respeito à organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e oficializa a atenção primária como 

porta de entrada do Sistema, entre outras providências. Dois outros destaques são os balanços da Saúde Integral da 

Mulher e da 14ª Conferência.  

Já no segundo dia estão previstos pela manhã a análise da prestação de contas do Ministério da Saúde e do 

relatório anual de gestão pela Comissão Permanente de Orçamento e Financiamento (Cofin) do Conselho. No período 

da tarde, será realizado o processo eleitoral da Comissão de Ética em Pesquisa do CNS (Conep) e o debate da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador.  

Os dois dias de reunião serão transmitidos ao vivo, via internet, pela página do CNS: www.conselho.saúde.gov.br   

 
Confira a íntegra da pauta da 228ª R.O 

 
Serviço  
 

228ª Reunião Ordinária 

Data: 14 e 15 de dezembro de 2011 
Horário: a partir das 9h 
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde”  Ministério da Saúde, Anexo B, 1º andar 
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Informativo produzido pela Equipe de Comunicação do CNS 

Endereço 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “G” - Edifício Anexo, Ala “B” - 1º andar 
- Sala 103B - 70058-900 - Brasília, DF 
Telefone (61)3315-2150/2151 -  Fax (61)3315-2414/3827 

Email 
cns@saude.gov.br 
Estamos na Web! 
www.conselho.saude.gov.br 
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