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CNS inicia 2012 com balanço da saúde em ano anterior
Entre os dias 25 e 26 de janeiro acontece em Brasília a 229ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de
Saúde (CNS). Na primeira reunião do ano os conselheiros vão debater entre outros pontos, o balanço da saúde no ano
de 2011. Outros destaques serão a apresentação do Relatório da 14ª Conferência Nacional de Saúde, realizada de 30
novembro a 04 de dezembro, e as ações do CNS para 2012.
No segundo dia (26), o secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Odorico
Monteiro falará sobre o decreto n. 7508 de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei n. 8080/90. Assinado pela
presidente Dilma Rousseff, o decreto traz, entre outras novidades a criação do contrato de ação pública, que defini as
atribuições e responsabilidades, inclusive financeiras, dos municípios, estados e Governo Federal na prestação de
serviços de saúde.
A 229ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde acontece a partir das 9h no Plenário Omilton
Visconde no Ministério da Saúde.
A reunião é aberta ao público e poderá ser acompanhada pela internet, em tempo real, no site:
www.conselho.saude.gov.br.
Confira a pauta da 229ª R.O.
Serviço:
229ª Reunião Ordinária
Data: 25 e 26 de janeiro de 2012
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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