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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 
 

RESUMO EXECUTIVO DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 

 
 
Data: 22 e 23 de agosto de 2019 
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde” – 
Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, 1º andar – 
Brasília/DF 

   

OBJETIVOS DA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 
 
1) Socializar os informes e apreciar as indicações. 
2) Apresentar e apreciar as questões da 16ª Conferência Nacional de Saúde. 
3) Realizar audiência com o Presidente da Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara dos Deputados para tratar sobre a 16ª Conferência 
Nacional de Saúde. 
4) Assistir e apreciar o debate sobre as Emendas Parlamentares para a Saúde.  
5) Atualizar e articular ações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 
CONEP/CNS. 
6) Assistir e apreciar o tema do Radar que abordará a Esclerose Múltipla no 
Brasil. 
7) Conhecer e debater a universalidade do SUS para além da cobertura 
universal. 
8) Analisar e deliberar as demandas da Comissão Intersetorial de Recursos 
Humanos e Relações de Trabalho – CIRHRT/CNS. 
9) Apreciar e deliberar as demandas da Comissão Intersetorial de Orçamento e 
Financiamento – COFIN/CNS. 
10) Apresentar e apreciar as questões da 6ª Conferência Nacional de Saúde 
Indígena. 
11) Socializar e deliberar as demandas das Comissões Intersetoriais, Câmaras 
Técnicas, Grupos de Trabalho, Coordenação de Plenárias dos Conselhos de 
Saúde e encaminhamentos do Pleno. 
 
 
ITEM 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS 
APROVAÇÃO DA PAUTA DA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS 
Coordenação: conselheiro Fernando Zasso Pigatto, Presidente do CNS; e 
conselheira Vanja Andréa Reis dos Santos, da Mesa Diretora do CNS  
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APROVAÇÃO DA ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS 
 Deliberação: a ata da 318ª Reunião Ordinária foi aprovada por 
unanimidade.  
 
APROVAÇÃO DA PAUTA DA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS 
 Deliberação: a pauta da 320ª Reunião Ordinária foi aprovada, por 
unanimidade, com adequações.   
 
 
ITEM 2 – EXPEDIENTE - Justificativa de ausências. Apresentação de 
Convidados (as), novos Conselheiros (as) e Coordenadores (as) de 
Plenária de Conselhos de Saúde. Datas representativas para a saúde no 
mês de agosto. Informes. Indicações.  
Coordenação: conselheira Elaine Junger Pelaez, da Mesa Diretora do CNS; e 
Ana Carolina Dantas Souza, Secretária-Executiva do CNS  
 
Justificativas de ausência – enviadas previamente: Albanir Pereira Santana; 
Altamira Simões dos Santos de Souza; Delmiro José Carvalho Freitas; 
Gerídice Lorna Andrade de Moraes; João Donizeti Scaboli; e José Eri 
Borges de Medeiros. Justificativas apresentadas na reunião: Francisco de 
Assis Figueiredo; João Gabbardo do Reis; Luiz Henrique Mandetta; e 
Silvia Nobre Waiãpi.  
 
Apresentação de Convidados (as), novos Conselheiros (as) e 
Coordenadores (as) de Plenária de Conselhos de Saúde. Nova 
conselheira: II - entidades nacionais dos profissionais de saúde, incluída a 
comunidade científica da área de saúde. 2º Suplente: Elisangela Aparecida 
Tibério Santana - Conselho Federal de Biologia – CFBio (substituindo Getúlio 
Pereira de Oliveira Júnior). Coordenadores de Plenária: Ana Lúcia de 
Mattos Flores – São Paulo; Itamar Silva dos Santos – Rio Grande do Sul; e 
Mansour Cadais Filho – Espírito Santo.  
 
Datas representativas para a saúde no mês de agosto – 1° a 8 ago.- 
Semana Mundial da Amamentação. 1° de ago. - Dia Nacional dos Portadores 
de Vitiligo. 5 de ago. - Dia Nacional da Saúde – Nascimento de Oswaldo Cruz. 
5 de ago. - Dia da Farmácia. 8 de ago. - Dia Nacional de Combate ao 
Colesterol. 8 de ago. - Dia do Pedestre. 9 de ago. - Dia Internacional dos Povos 
Indígenas. 10 de ago. - Dia da Enfermeira. 11 de ago. - Dia do Estudante. 12 
de ago. - Dia Nacional dos Direitos Humanos. 14 de ago. - Dia do 
Cardiologista. 15 de ago. - Dia da Gestante. 21 a 28 de ago. - Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 24 de ago. - Dia da 
Infância. 25 de ago. - Dia Nacional da Educação Infantil. 27 de ago. - Dia do 
Psicólogo. 28 de ago. - Dia Nacional do Voluntariado. 28 de ago. - Dia Nacional 
de Combate e Prevenção ao Escalpelamento. 29 de ago. -  Dia Nacional de 
Combate ao Fumo. 30 de ago. - Dia Nacional da Conscientização da Esclerose 
Múltipla. 31 de ago. - Dia do Nutricionista. 31 de ago. - Dia Internacional dos 
Desaparecidos.  
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Informes 
1) Informes da Comissão de Cultura e Práticas Interativas sobre as atividades 
realizadas durante a 16ª Conferência Nacional de Saúde 
Apresentação: conselheira Ana Lúcia Silva Marçal Paduello 
 
2) Informe para a entrega oficial da “Declaração para Melhorias da Atenção ao 
Câncer no Brasil” ao Presidente do CNS, Fernando Pigatto e convite para o 6° 
Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, de 3 a 5 de setembro e 2019. 
Apresentação: conselheiro Eduardo Maercio Fróes  
 
3) Informe sobre o mês de comemoração da Visibilidade Lésbica (29 de 
agosto). 
Apresentação: conselheira Michele Seixas 
 
4) Informe sobre o trabalho da Defensoria dos Direitos Humanos na área da 
saúde e proposta de trabalho conjunto com o CNS. 
Apresentação: Eduardo Nunes de Queiroz, defensor público federal 
 
5) informe da visita do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas – 
MORHAN ao  Centro para Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde 
– CIDACS, na unidade da FIOCRUZ em Salvador/BA e destaque ao trabalho 
de cruzamento de dados sobre programas sociais e da saúde e o impacto nas 
condições de saúde dos usuários/beneficiários. Solicitação: pautar esse tema 
no CNS, para conhecimento.  
 
Indicações  
1) Marcha e Ato público pela População em Situação de Rua. Data: 21 e 22 de 
agosto de 2019, respectivamente. Local: Brasília/DF.  
Indicação: conselheiro José Vanilson Torres (ad referendum). 
 
2) “Seminário em defesa da democracia e seguridade social”. Data: 28 de 
agosto de 2019. Local: São Paulo/SP.  
Indicação: conselheiro Getúlio Vargas de Moura Júnior.  
 
3) 70 Anos de Fundação da Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN. 
Data: 29 de agosto de 2019. Local: Brasília/DF. Atenção: sem prazo para 
emissão de passagem. 
Indicação: conselheira Lenise Aparecida Martins Garcia; conselheira 
Elisabete Pimenta Araújo Paz; e conselheira Elaine Junger Pelaez. 
 
4) Sessão solene em homenagem aos 40 anos de reconhecimento da 
Profissão de Biólogo. Data: 3 de setembro de 2019. Local: Brasília/DF (Câmara 
dos Deputados). Atenção: sem prazo para emissão de passagem.  
Indicação: conselheira Elisangela Aparecida Tibério Santana. 
 
5) Diálogo de política da "Síntese de evidências para políticas de saúde: 
melhorando a atenção à saúde das mulheres adultas vítimas de violência por 
parceiros íntimos (VPI)”. Data: 3 de setembro de 2019. Local: Brasília/DF 
(Ministério da Saúde). Atenção: sem prazo para emissão de passagem; 
Indicação: conselheira Lenise Aparecida Martins Garcia.  
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6) “Planejamento federal na saúde e criação do Plano Decenal da Saúde”. 
Data: 10 de setembro de 2019. Local: Brasília/DF. 
Indicação: conselheiro André Luiz de Oliveira (ad referendum).  
 
7) IV Encontro Nacional de Formação Profissional com o tema “Ressignificação 
das DCN: consolidação e inovações necessárias à formação de qualidade do 
nutricionista”. Data: 27 e 28 de setembro de 2019. Local: Brasília/DF.  
Indicação: conselheira Marisa Furia Silva.  
 
8) Oficina de Trabalho – Revisão da Lista de Doenças Relacionadas ao 
Trabalho (LDRT). Processo nº 25000.130699/2019-81. Data: 1° e 2 de outubro 
de 2019. Local: Brasília/DF.  
Indicação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza (ad referendum).  
 
9) Indicação de representante do segmento de usuários, na vaga de suplente, 
para composição da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 
Saúde – CNRMS. Processo nº 25000.026588/2018-90. 
Indicação: conselheira Manuelle Maria Marques Matias.  
 
10) “Revisão de Instrumentos de Gestão do SUS”. Data: 22 de agosto de 2019. 
Local: Brasília/DF.  
Indicação: conselheiro Moyses Toniolo (ad referendum). 
 
 Deliberação: as indicações foram aprovadas, em bloco, por 
unanimidade.  
 
 
ITEM 3 – 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE -16ª CNS 
Apresentação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, Secretário-Geral da 
16ª CNS 
Coordenação: Fernando Zasso Pigatto, Presidente do CNS e coordenador da 
16ª CNS 

Deliberação: neste ponto, o Pleno aprovou, com uma abstenção, a 
minuta de resolução que divulga as deliberações da 16ª CNS, com inclusão de 
um novo parágrafo sobre o processo de devolutiva das deliberações (“Art. 3º - 
Remeter as diretrizes e propostas aprovadas na 16ª Conferência Nacional de 
Saúde às entidades, órgãos e movimentos que participaram da conferência, 
especialmente aos Conselhos de Saúde para, em um processo de “devolutiva”, 
ampliar e dinamizar o debate e a implementação de medidas com vistas à 
defesa, ao fortalecimento e aprimoramento do SUS”. O artigo 3º passa a ser 
artigo 4°). Além disso, foram definidos os seguintes encaminhamentos: o 
relatório final da 16ª Conferência, com as deliberações e o histórico, será 
finalizado na reunião da Comissão de Relatoria de 7 e 8 de outubro. Em 
seguida, será apresentado à Comissão Organizadora, na reunião do dia 9 de 
outubro. Posteriormente, ao Pleno do CNS na 322ª RO, nos dias 10 e 11 de 
outubro. O lançamento da versão impressa do relatório será na 323ª RO, nos 
dias 7 e 8 de novembro de 2019, a ser realizada na Fiocruz, Rio de Janeiro; 
será elaborada uma versão eletrônica do histórico da 16ª CNS, mais completa, 
com diversos desdobramentos de produtos, decorrentes da pesquisa “Saúde e 
democracia: estudos integrados sobre participação social na 16ª Conferência 
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Nacional de Saúde”, que tem previsão de 4 anos de duração; e as propostas 
de diretrizes aprovadas na 16ª CNS sobre o Plano Plurianual  - PPA serão 
direcionadas ao Congresso Nacional, em documento específico. A Comissão 
de Relatoria da 16ª Conferência também apresentará um rol de sugestões com 
contribuições para preparação/organização da próxima conferência nacional de 
saúde; e sugestões e contribuições ao relatório final da Conferência devem ser 
enviadas para o e-mail relatoria16cns@saude.gov.br<mailto: 
relatoria16cns@saude.gov.br>. 
 
 
ITEM 4 – AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA  
 Item adiado.  
 
 
ITEM 5 – EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE  
 Item adiado.  
 
 
ITEM 6 – COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA E PESQUISA – CONEP 
Apresentação: conselheiro Jorge Alves de Almeida Venâncio, coordenador 
da CONEP; e conselheira Francisca Valda da Silva, coordenadora adjunta da 
CONEP 
Coordenação: conselheiro Neilton Araújo de Oliveira, da Mesa Diretora do 
CNS 

Deliberação: o Pleno aprovou a proposta da CONEP/CNS de submeter 
à consulta pública a minuta de nova resolução referente à regulamentação do 
processo de indicação e atuação dos membros de Comitês de Ética em 
Pesquisa indicados por entidades de controle social. 
 
 
ITEM 7 – RADAR - Panorama sobre a Esclerose Múltipla no Brasil.  
Apresentação: Gustavo San Martin, Diretor Executivo da AME – Amigos 
Múltiplos pela Esclerose; e Eduardo Davi Gomes de Souza, representante da 
Coordenação Geral de Atenção Especializada – SGAE  
Coordenação: conselheiro Moyses Longuinho Toniolo de Souza, da Mesa 
Diretora do CNS 

Deliberação: neste ponto de pauta, o Pleno aprovou, por unanimidade, 
as seguintes propostas: na Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde das 
Pessoas com Patologias, aprofundar o debate sobre a proposta de realizar 
seminário ou fórum sobre patologias (formato, data, entre outros aspectos); e 
promover maior interlocução entre a Coordenação Geral de Atenção 
Especializada Ministério da Saúde e a Comissão Intersetorial de Atenção à 
Saúde das Pessoas com Patologias para tratar de temas afins.  
 
 
 
 
 

mailto:relatoria16cns@saude.gov.br
mailto:relatoria16cns@saude.gov.br
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ITEM 8 – A UNIVERSALIDADE DO SUS PARA ALÉM DA COBERTURA 
UNIVERSAL 
Apresentação: Edson Correia Araújo, especialista Sênior em Saúde - Banco 
Mundial; e Heleno Rodrigues Corrêa Filho, Vice-Presidente do Centro 
Brasileiro de Estudos da Saúde – CEBES  
Coordenação: conselheiro Fernando Zasso Pigatto, Presidente do Conselho 
Nacional de Saúde 

Deliberação: neste ponto de pauta, o Pleno aprovou, com uma 
abstenção, as seguintes propostas: 1) reafirmar a importância de cumprir as 
deliberações da 16ª Conferência Nacional de Saúde; 2) manifestar-se sobre o 
texto base, colocado em consulta pública pelo Ministério da Saúde, para 
definir um padrão de serviços essenciais que deve ser ofertado à população 
em todas as Unidades de Saúde da Família - USF que compõem a Atenção 
Primária à Saúde – APS; 3) recomendar à Comissão Intergestores Tripartite - 
CIT que as pactuações acerca do texto base sobre Carteira de Serviços da 
Atenção Primária considere o sistema universal de saúde, reafirmadas nos 
documentos do CNS e recomendar aos Conselhos Estaduais e Municipais de 
Saúde que aprofundem o debate e as consequências desta proposta nas 
políticas de Estados e Municípios (o texto da recomendação foi apreciado e 
aprovado no último item da pauta); 5) dar continuidade ao debate deste tema 
no CNS; 6) oficializar o convite ao Secretário de Atenção Primária/MS para 
participar da reunião ordinária do CNS do mês de setembro e expor sobre as 
políticas a serem implementadas pela Secretaria; e 6) continuar a mobilização 
da sociedade para defender as propostas do CNS e da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde.  
 
 
ITEM 9 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS E 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CIRHRT – apreciação de pareceres e 
informes. Programa Future-se. 
Apreciação de pareceres e informes. 
Apresentação: conselheira Nara Arruda, coordenadora da CIRHRT/CNS 
Coordenação: conselheira Vanja Andréa Reis dos Santos, da Mesa Diretora 
do CNS 

Deliberação: aprovados, por unanimidade, os 21 pareceres 
apresentados, sendo dois satisfatórios com recomendações e dezenove 
insatisfatórios e a devolução de dois processos na modalidade Educação a 
Distância - EaD. 
 
Programa Future-se  
Apresentação: Fernando Peregrino, Presidente do Conselho Nacional das 
Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior – CONFIES; Iago 
Montalvão - Presidente da União Nacional dos Estudantes – UNE; Marco 
Antônio Juliatto, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Educação; 
e conselheira Manuelle Maria Marques Matias, da Associação Nacional de 
Pós-Graduandos - ANPG  
Coordenação: conselheira Vanja Andréa Reis dos Santos, da Mesa Diretora 
do CNS  
 Não houve encaminhamentos neste ponto. O texto da minuta de 
recomendação a respeito do Programa foi apreciado no último item da pauta.  
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ITEM 10 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE FINANCIAMENTO E 
ORÇAMENTO – COFIN/CNS 
Apresentação: Francisco Funcia, assessor da COFIN/CNS 
Coordenação: conselheiro André Luiz Oliveira, coordenador da COFIN/CNS  

Deliberação: neste ponto de pauta, as deliberações foram as seguintes: 
solicitar à COFIN que realize levantamento sobre o montante de recurso gasto 
com o custeio de planos de saúde de assistência privada a servidores públicos; 
convidar a direção do DENASUS/MS,  para participar da próxima reunião da 
COFIN; e solicitar informações ao Grupo Hospitalar Conceição – GHC sobre as 
causas da queda de produtividade da unidade (se possível, convidar 
representante do GHC para participar de reunião da COFIN).   
 
 
ITEM 11 – 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA – 6ª CNSI 
Apresentação: Conselheiro Ailson dos Santos (“Ysso Truká”)  
Coordenação: conselheiro Fernando Zasso Pigatto, Presidente do CNS 
 Deliberação: neste ponto, o Pleno decidiu reafirmar o pactuado no 
Plenário do Conselho e delegar à comissão organizadora da 6ª CNSI a 
definição da data da Conferência, com indicativo de 9 a 12 de dezembro de 
2019. Além disso, foram apresentadas as seguintes proposições: solicitar 
informações à SESAI sobre a mudança na lista de delegados da 6ª CNSI, que 
já estava organizada com base no ciclo ascendente; recomendar o 
cumprimento da lista de delegados definida anteriormente, tendo como 
pressuposto a Lei n°. 8.142/90 e o processo democrático de eleição dos 
delegados nas etapas distritais e estaduais; solicitar o cumprimento do 
pactuado e assumido pela SESAI, bem como determinado pelo Ministro de 
Estado da Saúde, de que se garanta a realização da 6ª CNSI; e reiterar que ao 
gestor não é passível cumprir ou não, por critério pessoal, aspectos que na lei 
de responsabilidade administrativa representam obrigações.   
 
 
ITEM 12 – COMISSÕES INTERSETORIAIS DO CNS E ENCAMINHAMENTOS 
DO PLENO - Comissões Intersetoriais. Câmaras Técnicas. Plano Nacional 
de Saneamento Básico – Plansab. Coordenação de Plenárias dos 
Conselhos de Saúde. 
 
Recomposição das Comissões Intersetoriais 
Apresentação: conselheira Elaine Junger Pelaez; conselheiro André Luiz de 
Oliveira; e conselheiro Neilton Araújo de Oliveira  
Coordenação: conselheiro Moyses Longuinho Toniolo de Souza, da Mesa 
Diretora do CNS  

Deliberação: neste item, o Pleno aprovou, por unanimidade, as 
indicações dos três segmentos que compõem o CNS (usuários, trabalhadores 
da saúde e gestor/prestador de serviço) para compor as comissões do 
Conselho. Além disso, o Pleno decidiu que será incluído chamamento na 
página do CNS destacando o prazo para indicação dos nomes que irão compor 
as comissões (15 dias, prorrogável por igual período) e os documentos 
necessários.  
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Minutas de resoluções, recomendações e moções.  
1) Minuta de recomendação. Recomenda: ao Ministério da Educação e ao 
Ministério da Saúde, no âmbito de suas competências, a nomeação oficial 
imediata dos membros da CNRMS, nos termos da Portaria Interministerial nº 
16, de 22 de dezembro de 2014, e a retomada imediata das ações e reuniões 
da referida Comissão, devido ao grave e real risco à sociedade, aos residentes 
e ao corpo docente-assistencial em programas de residência em área 
profissional da saúde, multi ou uniprofissionais.  

Deliberação: aprovada a recomendação, com alteração e duas 
abstenções.  
 
2) Minuta de recomendação. Recomenda: ao Ministério do Meio Ambiente, a 
retomada de uma política de preservação sustentável do meio ambiente, 
especialmente uma ação emergente para estancar as queimadas e o 
desmatamento, tanto na Amazônia, quanto em outras regiões do país; ao 
Congresso Nacional, atenção ao enfraquecimento das leis de proteção 
ambiental, do licenciamento expresso, da abertura de terras indígenas para a 
mineração, para a saída do Brasil do Acordo de Paris e para o esvaziamento 
do Ministério do Meio Ambiente, fragilizando a execução de ações de proteção 
ambiental; e ao Ministério Público, que investigue, acompanhe e detenha os 
avanços das queimadas e do desmatamento da Amazônia e atue na retomada 
de uma política de preservação sustentável do meio ambiente. 

Deliberação: o texto desta recomendação, após reformulado, foi 
aprovado por unanimidade.  
 
3) Moção de Apoio nº 000, de 23 de agosto de 2018. Vem a público: manifestar 
apoio a estudantes de todo o país, representados e representadas, liderados e 
lideradas pela União Brasileira de Estudantes - UBES, União Nacional de 
Estudantes - UNE e pela Associação Nacional de Pós-Graduandos - ANPG, 
reconhecendo a relevância e a força de seu papel na mobilização social na luta 
em defesa da educação e contra os autoritarismos e cortes na educação do 
país e à manutenção do orçamento integral previsto para a educação no ano 
de 2019 em seus diferentes níveis.  

Deliberação: a moção de apoio foi aprovada por unanimidade.  
 
4) Recomendação nº 000, de 23 de agosto de 2019. Recomenda: não às 
desvinculações das receitas na Constituição Federal; aos estabelecimentos de 
ensino técnico e superior a defesa intransigente do Plano Nacional de 
Educação e Plano Nacional de Pós-Graduação, com a garantia de investimento 
de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país na educação pública, a 
revogação da Emenda Constitucional 95 e a implementação da destinação de 
25% do Fundo Social do Pré-sal em Ciência e Tecnologia e a não adesão ao 
Future-se; e aos conselhos estaduais de saúde, que avaliem os aspectos 
estruturantes da proposta, assim como suas consequências, à luz dos 
princípios constitucionais e dos valores mais elevados que orientam a vida 
universitária e defendam a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, 
a participarem ativamente desse debate, com a consciência de caber-nos uma 
manifestação clara e coletiva, por todos os meios, diante do parlamento e da 
sociedade, tão logo exista uma versão definitiva do projeto de lei.  
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Deliberação: o Pleno decidiu, com duas abstenções, aprovar o mérito 
da recomendação e remeter o texto à CIRHRT/CNS para as correções 
necessárias. 
 
5) Recomendação nº 000, de 23 de agosto de 2019. Recomenda ao 
governador do Estado de São Paulo, João Dória Jr., que não sancione o 
Projeto de Lei da Deputada Janaína Paschoal nº 435/2019, que propõe a 
gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima 
nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o 
parto normal. 

Deliberação: o Plenário decidiu aprovar, com duas abstenções, o mérito 
da recomendação (posicionamento político contra o PL n°. 435/201) e as ações 
políticas a respeito (movimento do CNS e da área técnica do MS, mobilização 
de conselhos e categorias de saúde envolvidas para se posicionarem contra 
essa medida, entre outras). 
 
6) Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB. Informe 
sobre o processo de revisão e apreciação de minuta de resolução. Na minuta 
de resolução, o Pleno do CNS resolve aprovar a versão revisada do Plano 
Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, apreciada por este Conselho 
Nacional de Saúde em sua Trecentésima Vigésima Reunião Ordinária, 
realizada nos dias 22 e 23 de agosto de 2019. 
Apresentação: conselheira Gláucia Tamayo Hassler Sugai 

Deliberação: a resolução foi aprovada por unanimidade.  
 
7) Recomendação nº 000, de 23 de agosto de 2019. Recomenda: à Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT, que em todas as suas pactuações acerca da 
Atenção Básica à Saúde, considere o conceito de sistema universal de saúde 
englobado na Resolução 600, de 13 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Saúde e que dessa forma não acate o texto base da Consulta 
Pública do Ministério da Saúde, lançada no dia 19 de agosto de 2019, sobre 
Atenção Primária à Saúde; aos conselhos estaduais e municipais de saúde, 
que incluam, urgentemente, nas pautas de suas reuniões, o tema “Sistema 
Universal de Saúde e a fortalecimento do SUS”; e ao Congresso Nacional e ao 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que realize audiências 
públicas acerca da Atenção Primária à Saúde e a proposta do Governo quanto 
à carteira de serviços do SUS.  

Deliberação: a recomendação foi aprovada, com duas abstenções e 
uma modificação. 
  
8) Resolução nº 000, de 23 de agosto de 2019. Resolve: estabelecer para 
todos os membros deste órgão colegiado, conselheiros nacionais de saúde, 
sem prejuízo de outras iniciativas, duas tarefas urgentes: posicionar-se na 
consulta pública do Ministério da Saúde, lançada no dia 19 de agosto de 2019, 
sobre Atenção Primária à Saúde, registrando sua avaliação e apontando rumos 
e encaminhamentos sobre a medida apresentada; e mobilizar a direção e 
integrantes de sua entidade, órgão ou movimento para, também, participarem 
desta Consulta Pública manifestando de maneira clara e objetiva seu 
posicionamento a respeito da medida proposta.  
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Deliberação: o Pleno decidiu, por maioria, reprovar a minuta de 
resolução.  
 
 
 


