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CNS realiza capacitação para coordenadores de relatoria da 14ª Conferência 
 

 
 

         Cerca de 80 pessoas, entre coordenadores de relatoria, técnicos e membros da Comissão de 
Relatoria Nacional vão participar na próxima segunda-feira (18) no Plenário do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) de uma capacitação que tem como objetivo ensinar o Sistema de Apoio à 14ª 
Conferência Nacional de Saúde na área de relatoria.  
 
         Desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DataSus) do Ministério da Saúde, o 
Sistema está previsto dentro da metodologia estabelecida no Regimento da 14ª CNS.  A nova 
ferramenta vai possibilitar aos responsáveis inserir as propostas e diretrizes de uma maneira 
organizada.  
 
         O Sistema funcionará da seguinte forma, após a realização das Etapas Municipais os 
coordenadores estaduais de relatoria vão receber dos Municípios até 07 diretrizes nacionais com 10 
propostas cada, que serão inseridas no Sistema. Logo depois, na etapa estadual, o relatório deverá 
conter também 07 diretrizes nacionais, com 05 propostas cada. Realizadas as 26 Conferências 
Estaduais e a do Distrito Federal, sairá um Relatório Consolidado com 189 diretrizes e até 945 
propostas nacionais que será encaminhado para discussão e votação na etapa Nacional. 
 

 
  

http://www.conselho.saude.gov.br/informativo/2011/jun/informe18.pdf
mailto:cns@saude.gov.br
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/links/index.htm
mailto:cns@saude.gov.br


         A proposta da Comissão Organizadora da 14ª CNS e da Relatoria é a de que para este ano as 
inovações tecnológicas, contribuam na construção de um relatório sucinto e democrático já que 
contará com a participação de representantes dos 26 estados e do Distrito Federal.  
 
         O conselheiro nacional Arnaldo Marcolino, membro da Comissão de Relatoria Nacional 
participará da capacitação que será ministrada por técnicos do Datasus. Após o treinamento os 
coordenadores estaduais que farão parte da relatoria na etapa nacional, poderão adotar o sistema nas 
Conferências Estaduais, sendo a primeira a ser realizada no estado de Minas Gerais de 08/08 a 11/08. 
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Spot 14ª CNS 
 
Já está disponível para download no site da 14ª Conferência Nacional de Saúde o Spot de rádio.  
A nova peça de divulgação da Conferência é destinada a todas as rádios do Brasil. Gravada de 
forma a chamar a sociedade para o debate a ideia é que a mensagem chegue a todos os 
cantinhos do país, por meio de um dos veículos mais populares. Baixe o arquivo e faça chegar a 
todas as rádios de sua cidade. www.conselho.saude.gov.br/14cns 
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