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Mobilização reivindica repasse de 10% das receitas da União para saúde
O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública lança em 17 de abril uma campanha
para apresentar à Câmara dos Deputados um projeto de lei de iniciativa popular que estabeleça o repasse
efetivo e integral de 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública brasileira. A
proposta alteraria a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, norma voltada para a
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29/2000. Para que o projeto de lei de iniciativa popular seja
apresentado, o Movimento deverá recolher 1,5 milhão de assinaturas.
Anunciando uma ampla mobilização, o Movimento, cujo slogan é “SUS mais 10”, conta coma
participação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) juntamente com Conselho Nacional de Saúde de
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde
(CONASS), Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Conselhos Municipais e Estaduais de
Saúde, Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outras
entidades. O lançamento da campanha realiza-se na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em
Brasília.
Saiba Mais
O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública foi criado no dia 13 de março de 2012
durante reunião na sede do Conselho Federal de Psicologia, em Brasília. Várias entidades representativas
da sociedade brasileira participaram do evento e firmaram a ideia da iniciativa.
Leia o manifesto elaborado pelas representações.
Serviço
Lançamento Oficial do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública
Data: 17 de abril de 2012
Horário: a partir das 14h
Local: Sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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