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AAAAPPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAAÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO

As deliberações e os resumos executivos aprovados
pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde com-
põem o corpo do Boletim Informativo nº 23. Os atos
registrados dizem respeito aos temas discutidos e nos
meses de maio, junho e julho de 2001.

Entre eles, valem destaques as deliberações definindo
apoio à realização da III Conferência Nacional de Saúde
Mental, à formação de um Grupo de Trabalho do CNS
para discutir as relações entre a violência e a Saúde
Pública, bem como as que tratam das questões envolven-
do aspectos do saneamento e do meio ambiente.

As atividades das Comissões Intersetoriais abrigadas
no CNS também foram bem detalhadas dando uma
idéia precisa das atividades realizadas, mostrando o
estreito vínculo do controle social e os mais variados
aspectos da Saúde Pública no Brasil. 

conselheiros; e 4) havia mais sete materiais de apoio
referentes à pauta e mais seis referentes aos informes
na pasta dos conselheiros que não puderam ser
enviados com a devida antecipação.

2) DDestaques dda PPauta: o Coordenador Nelson Ro-
drigues dos Santos destacou os seguintes itens da
pauta: 1) avaliação do programa de controle das DST-
/AIDS do Ministério da Saúde e sua inserção na
construção do SUS; 2) regulação da Saúde Suplemen-
tar; 3) diretrizes para a plenária Nacional de Saúde; 4)
atualização da Resolução nº 33/92; 5) ampliação e
discussão do item 12, tendo em vista que a imprensa
tinha divulgado a confirmação da Emenda Constitu-
cional 29, havendo divergências sobre o conceito de
aplicação da mesma; 6) item 13, tratando de pres-
tadores privados, com importante material de apoio,
que foi adiantado para o primeiro dia de reunião.

ABERTURA
Aos nove e dez dias de maio, de dois mil e um, na

sala de reunião "Conselheiro Omilton Visconde", do
Conselho Nacional de Saúde, teve início a Centésima
Oitava Reunião Ordinária do CNS.

APROVAÇÃO DDA AATA
A ata da 107ª RO foi aprovada com alguns desta-

ques pelo Conselho Nacional de Saúde.

INFORMES
1)  AAdministrativos: o Coordenador Nelson Rodri-

gues dos Santos disse que: 1) informes não são itens de
pauta e, por isso, não admitem discussão. Podem, dep-
endendo do caso, serem remetidos para pauta na
mesma reunião ou na reunião seguinte; 2) é preciso
que todos os conselheiros atentem para o cumprimento
do horário estipulado para apreciação dos itens de
pauta, principalmente quando se tem um convidado; 3)
os conselheiros devem evitar o atraso nas reuniões,
principalmente no segundo dia de reunião, quando se
verifica maior freqüência de atrasos por parte dos
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3) CConferência MMundial ccontra aas DDiscriminações: a
Conselheira Maria Leda de Resende Dantas informou
que Carlos Moura, presidente da Organização Palma-
res, foi para a Conferência Mundial contra as Discrimi-
nações como representante  da delegação brasileira.

4) EEvolução ddo CCanal SSaúde/FIOCRUZ: o Conse-
lheiro Geraldo Adão dos Santos informou ao plenário
que o sistema de comunicação social do SUS tem
deficiências e, por isso, gostaria que o Canal Saúde
fosse transformado em canal aberto, como tinha sido
afirmado pela Moção nº 43 do Painel de Comunicação
Social da 11ª Conferência Nacional de Saúde. Assim,
poder-se-ia fazer um acordo entre o MEC e o MS para
que fosse incluída a disciplina de Saúde nos currículos
escolares, o Canal Saúde como apoio às aulas. Para a
transformação do Canal Saúde em canal aberto
exigiria uma articulação entre o Ministério da Saúde, o
Ministério da Educação, a Secretaria Executiva e a
Comissão Permanente de Comunicação Social do
Conselho Nacional de Saúde.

5) IInício ddas aatividades dde ccapacitação:
Conselheiros ppara oo GGT dde AAcompanhamento: o Coor-
denador Nelson Rodrigues dos Santos informou aos
conselheiros que, com a retomada do projeto de
capacitação de conselheiros, haveria a necessidade de
atualizar o grupo de conselheiros que faria o acompa-
nhamento desse processo. Solicitou que todos os
conselheiros que quisessem participar do grupo dessem
os nomes e, em outra oportunidade, o assunto voltaria
ao plenário para ratificar o grupo de acompanha-
mento.

6) 11ª RReunião ddo GGT/CNS dda VViolência: o Conse-
lheiro José Carvalho de Noronha informou ao plenário
que no dia 19 de abril de 2001 fora realizada a
primeira reunião do Grupo Técnico sobre Violência que
contou com a presença da Deputada Maria do Carmo
Lara, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior da Câmara dos Deputados. Informou que
foram revistos pelo grupo documentos produzidos pelo
Conselho, pelo CONASEMS e Ministério da Saúde
sobre a Política Nacional de Combate à Violência.
Além disso, informou que o maior desafio do GT era
colocar a discussão sobre a violência no eixo central
das discussões da área de saúde. Dessa forma, pediu
que esse Grupo Técnico, que tivesse sua permanência
estendida por mais um mês, ficando, então, para julho
a apresentação do Relatório Final, ao Plenário. 

7) RRelatório FFinal dda 111ª CConferência NNacional dde
Saúde: LLançamento OOficial: o Coordenador Nelson
Rodrigues dos Santos informou aos conselheiros que,
às 19 horas, haveria a realização da cerimônia de
lançamento oficial do relatório final da 11ª Conferên-
cia Nacional de Saúde, contando com a presença da
ex-Conselheira Rita B. Barata, de um representante do
Ministro da Saúde, de um representante do Senado
Federal, de um representante da Câmara dos Deputa-
dos e de um representante da Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde. Depois de destacar o papel do Conse-

lho Nacional de Saúde na elaboração desta Conferên-
cia, informou também, que no dia 31 de maio de
2001, na cidade de Vitória-ES, por ocasião do Con-
gresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde,
seria realizado o lançamento nacional do relatório.
Assim, foi sugerido que o Conselho Nacional de Saúde
fizesse uma convocação extraordinária de seus conse-
lheiros, para que todos pudessem estar presentes nesta
ocasião.

8) PPágina ddo CConselho NNacional dde SSaúde:
transferido para a próxima reunião.

9) SSite ddo IInstituto dde DDireito SSanitário AAplicado: o
Coordenador Nelson Rodrigues dos Santos ressaltou a
importância que o Instituto de Direito Sanitário Aplica-
do representa aos cidadãos e conselheiros como fonte
de pesquisa e assessoramento na área jurídica. Infor-
mou que o Instituto já tem um convênio com o Minis-
tério da Saúde e que o Conselho Nacional de Saúde
está trabalhando para que esse Instituto seja também o
consultor jurídico na área de saúde do CNS, através
desse convênio que já está firmado com o MS.

10) DDenúncia ddo CCRM-TTO: o Conselheiro Edson de
Oliveira Andrade pediu para que fosse apreciado como
ponto de pauta a questão da utilização de médicos
estrangeiros na prestação de atendimento de saúde,
visto que isso tem se constituído em um problema
nacional. Destacou que essa questão é fonte para
fraudes no SUS, que envia verbas por procedimentos
realizados por pessoas não habilitadas, e também para
a falta de proteção desses médicos estrangeiros que, às
vezes, são explorados. Ainda, ressaltou que com o
Programa de Interiorização da Saúde do Governo
Federal, ficou provado que há interesse dos médicos
brasileiros de trabalharem no interior do País. Com
isso, a questão ficou para ser analisada na próxima
reunião, como ponto de pauta, e o Conselheiro Edson
de Oliveira Andrade ficou encarregado de trazer mais
material para consubstanciar a discussão dos demais
conselheiros.    

11) CCONEP: RRevista ee RRegimento IInterno: Trans-
ferido para a próxima reunião.

12) EEncaminhamento ddas DDiretrizes ppara NNOB-RRH -
Quarta Versão: as diretrizes para a NOB-RH foram
aprovadas e o Coordenador Nelson Rodrigues dos
Santos informou que as encaminharia para o Ministério
Público do Trabalho, para o CONASS, para o CONA-
SEMS, para a Confederação das Misericórdias do
Brasil, Federação Brasileira dos Hospitais e para as
Consultorias Jurídicas disponíveis para que se pronun-
ciassem, enviando sugestões com prazos determinados.

13) CCISI-CCNS - PPlano dde TTrabalho 22001: a Con-
selheira Zilda Arns Neumann apresentou ao CNS um
documento sobre a III Conferência Nacional de Saúde
do Índio e sobre o Plano de Trabalho da Comissão
Intersetorial de Saúde do Índio, pedindo que houvesse
aprovação do documento pelo Conselho. O
Coordenador Nelson Rodrigues dos Santos se
posicionou no sentido de abrir espaço em outra
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oportunidade da reunião para a aprovação do docu-
mento.    

14) PPesquisa ssobre MMedicamentos ppara IIdosos,
Aposentados ee PPensionistas: o Conselheiro Geraldo
Adão dos Santos se posicionou no sentido de que o
Conselho Nacional de Saúde recomendasse ao Minis-
tério da Saúde que: 1) em sua política de medicamen-
tos, fosse priorizada a reorientação da assistência far-
macêutica básica; 2) ocorresse a implementação efeti-
va da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME);
3) fosse agilizado o programa de produção de gené-
ricos; 4) fosse definida uma política de medicamentos
para o País, principalmente devido à importância que
representam ao segmento dos idosos e aposentados.
Informou, ainda, que a COBAP conseguiu autorização
do Ministério da Saúde para a realização de uma
pesquisa para descobrir quais são os medicamentos
que esse segmento da sociedade necessita e tem
dificuldades de encontrar. A pesquisa, feita em parceria
com a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, está
em seu estágio inicial. 

Informes eextrapauta:
1) O novo presidente da Fundação Oswaldo Cruz,

Dr. Paulo Buss, informou aos conselheiros o desejo de
submeter ao Conselho as diretrizes do plano quadri-
enal, que está sendo elaborado pela Fundação Oswal-
do Cruz. Assim, informou que encaminharia o plano
para os conselheiros na semana seguinte à reunião,
para ser discutido na próxima reunião ordinária do
Conselho. 

2) O Conselheiro Arthur Custódio informou ao
conselho sobre a realização de uma audiência pública
sobre as políticas públicas de eliminação da hanseníase
no País que teria lugar no Congresso Nacional, no dia
dez de maio de 2001, recomendando a deliberação
para que um membro do Conselho possa acompanhar
o evento. 

3) O Conselheiro Artur Custódio M. de Sousa
recomendou ao Conselho que enviasse uma delegação
oficial para participar da assinatura do convênio entre
o Banco Mundial e o Governo do Rio Grande do Sul,
para a reestruturação do antigo Hospital Colônia de
Itapuã.   

4)  O Conselheiro Edson de Oliveira Andrade
colocou aos conselheiros sua preocupação com a nova
tabela de preços do SUS, na qual houve uma redução
do valor básico. Assim, recomendou ao Conselho que
chamasse os gestores para debater a questão. O Coor-
denador Nelson Rodrigues dos Santos se posicionou no
sentido de que essa questão fosse convertida em ponto
de pauta para a próxima reunião, sugerindo ao conse-
lheiro Edson trazer uma proposta de pauta para a
questão. 

5) O Conselheiro Edson de Oliveira Andrade infor-
mou que no dia anterior ocorrera uma audiência públi-
ca no Senado Federal sobre reprodução assistida, e
recomendou ao Conselho Nacional de Saúde que

participasse da discussão dessa questão porque ela
engloba, além da infertilidade, pesquisa com embriões,
sendo merecedora de grande atenção por parte do
Conselho.

6) A Conselheira Maria Natividade Santana infor-
mou sobre as comemorações havidas entre 12 e 20 de
maio de 2001, da 62ª Semana Brasileira de Enferma-
gem, que tinha como tema central: "ABEN 75 anos
COM QUEM CUIDA DA VIDA". Falou, ainda, sobre a
realização do 12º Seminário de Pesquisas em Enferma-
gem, marcado para os dias 25 a 27 de maio de 2001,
no Pará.

7) O Conselheiro Artur Custódio M. de Sousa cien-
tificou o CNS sobre a realização da Audiência Pública
de Hanseníase, que fora no Congresso Nacional.    

8) A Conselheira Vera Lúcia Marques de Vita avisou
que no dia 5 de junho de 2001, a Comissão de Saúde
Mental irá se reunir para decidir a formatação da 3ª
Conferência de Saúde Mental. A princípio, a conferên-
cia se realizará de 5 a 8 de dezembro de 2001 e o
tema será "Cuidar sim, excluir não".

ITEM 002 - CCALENDÁRIO DDAS CCONFERÊNCIAS DDE
SAÚDE

Item não discutido.

ITEM 003 - AAVALIAÇÃO DDO PPROGRAMA DDE DDST/AIDS
DO MMINISTÉRIO DDA SSAÚDE SSUA IINSERÇÃO NNA
CONSTRUÇÃO DDO SSUS

O Dr. Paulo Teixeira, Coordenador do Programa de
DST/AIDS, do Ministério da Saúde, fez uma apresen-
tação sobre o tema "Resposta Nacional à Epidemia de
HIV e AIDS no Brasil" a todos os conselheiros, contem-
plando os seguintes aspectos: Situação Epidemiológica,
Resposta Nacional, Promoção da Saúde com principais
resultados, Atenção à Saúde, Cooperação Técnica
Horizontal em DST/AIDS e Prioridades para o futuro.
Após discussão, foi aprovado uma moção de louvor ao
Dr. Paulo Teixeira, como representante do SUS, ao Con-
selheiro Mário Scheffer, como representante do controle
social, e ao Presidente da África do Sul, Nelson Man-
della, como paradigma da situação mundial de con-
trole social das ações contra aids. 

ITEM 004 - AAVALIAÇÃO DDAS AATIVIDADES DDE
REGULAÇÃO DDOS PPLANOS EE SSEGUROS PPRIVADOS
DE SSAÚDE PPELA AANS EE CCONSU EE SSUA PPARTICIPAÇÃO
NA CCONSTRUÇÃO DDO SSUS

Devido à ausência justificada do Dr. Januário Mon-
tone, presidente da Agência Nacional de Saúde, os
Conselheiros Mário Scheffer e José Carvalho de No-
ronha apresentaram os seguintes pontos para subsidiar
a discussão dos conselheiros na próxima reunião
ordinária do Conselho: 1) realização de um simpósio
sobre a regulação dos planos e seguros privados de
saúde, reunindo membros do Senado Federal, Câmara
dos Deputados,  Agência Nacional de Saúde e CNS; 2)
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sobre a expansão do cartão SUS; e) apresentação da
Portaria do INTEGRASUS; f) apresentação da progra-
mação e o planejamento de cálculo de medicamento
de ITB e hanseníase; g) notificação sobre o avanço da
dengue e dos esforços realizados para conter a expan-
são da doença; h) habilitação dos estados em relação
à vigilância sanitária; i) habilitação normal de gestão
estadual e municipal; j) aprimoramento da regulamen-
tação sobre a NOAS. Já na reunião realizada no dia
26 de abril de 2001, ocorrera o debate dos seguintes
tópicos: a) explanação sobre a política de medica-
mento; b) apresentação da regulamentação sobre a
NOAS; c) discussão sobre o PAB ampliado; d)
descentralização das ações de epidemiologia; e)
habilitação de 32 municípios na atenção básica e na
plena do sistema, 6 municípios; f) balanço da vacina-
ção do idoso; g) reflexos da campanha contra a den-
gue. O Conselheiro Cláudio Duarte da Fonseca
complementou a apresentação falando sobre o acom-
panhamento da assistência farmacêutica básica. 

ITEM 008 - RRELATO DDA RREDE IINTERAGENCIAL DDE
INFORMAÇÕES PPARA AA SSAÚDE RRIPSA

O senhor Jarbas Barbosa da Silva Júnior, Diretor do
CENEPI, primeiramente explicou que o objetivo da
RIPSA era promover a articulação de entidades
vocacionadas para a produção e análise de saúde no
País, organizando e operacionalizando uma rede estru-
turada em bases condominiais de ação solidária e inte-
grada. A finalidade da Rede era contribuir para o aper-
feiçoamento da capacidade de formulação, coorde-
nação, gestão e operacionalização de políticas e de
ações públicas dirigidas ao aprimoramento da quali-
dade de saúde e de vida da população brasileira. Os
propósitos são três, a saber: a) municiar as instâncias
de direção do SUS com informações de natureza estra-
tégica aplicadas à condução de políticas e ações de
saúde; b) contribuir para a consensualização de con-
ceitos, métodos e critérios de utilização das bases de
dados de interesse para a saúde, entre as entidades
integradas na Rede. c) contribuir para o cumprimento
do mandato institucional da OPAS de produzir análises
periódicas sobre os avanços realizados na área da
saúde. Aludiu, também, sobre as estratégias definidas
pela FUNASA que se baseia nos seguintes pontos: a)
coordenação de ações pelo Ministério da Saúde, com
a cooperação da OPAS e a participação ativa das
principais instituições nacionais envolvidas na produção
de informações de interesse para a saúde; b) via-
bilização de parcerias para disponibilização oportuna
de informações voltadas à compreensão da realidade
sanitária, de suas tendências e do seu contexto; c)
mobilização das bases técnico-científicas nacionais e
da massa crítica de profissionais atuantes na área de
informações para a saúde; d) cooperação MS-OPAS,
para gestão técnica e administrativa da Rede; e) mobi-
lização de recursos financeiros de suporte à realização
dos produtos da Rede, adicionais aos das entidades

decisão prévia da Câmara de Saúde Suplementar em
reajustar os planos de saúde em 8,21%; 3) manu-
tenção de uma lista de alta complexidade, com 320
procedimentos, que os prestadores podem excluir do
atendimento aos portadores de doenças preexistentes;
4) pesquisa feita pela PNAD sobre saúde suplementar;
5) simplificação, para orientação dos consumidores,
dos tópicos regulados pela ANS; 6) necessária inte-
gração com o SUS; 7) acompanhamento da qualidade
dos serviços prestados pelos planos de saúde; 8) rela-
ção da desoneração do SUS com o aumento de atendi-
mentos da área de saúde suplementar. Dessa forma, a
discussão foi prorrogada para a próxima RO com a
presença do Presidente da ANS.

ITEM 005 - RREFERENCIAL PPARA AACOMPANHAMENTO
DO PPROJETO BBOLSA-AALIMENTAÇÃO

O Conselheiro Augusto Alves de Amorim convidou
todos os conselheiros para presenciarem a reunião da
Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição que
se realizará dia 22 de maio de 2001. Destacou, ainda,
os seguintes pontos a serem apreciados na reunião
com o consentimento do Conselho: 1) efeitos do Pro-
jeto Bolsa-Alimentação nos níveis estaduais e munici-
pais; 2) acordância do projeto com a lógica do SUS; 3)
exclusão das famílias sem renda; 4) questão de indi-
cadores coletivos ou individuais; 5) integração com
outros programas existentes; 6) qual a contribuição
desse Projeto no contexto das diretrizes e estratégias
nacional de saúde. 

ITEM 006 - PPROPOSTA DDE DDIRETRIZES PPARA AA
PLENÁRIA NNACIONAL DDE CCONSELHOS DDE SSAÚDE 

A Conselheira Gysélle Saddi Tannous informou ao
Conselho que a Comissão Organizadora da Plenária
teve sua reunião nos dias 3 e 4 de maio 2001 na qual
fora feito um relato histórico das Plenárias Nacionais e
discutidas as diretrizes para a 10ª Plenária Nacional de
Conselhos de Saúde, tendo sido acordado que a dis-
cussão sobre diretrizes precederia qualquer discussão
regimental. Dessa forma, foi redigido um documento
com uma proposta preliminar, sendo aprovado consen-
sualmente, com apenas um destaque para a reava-
liação da frase "...caráter propositivo e deliberativo no
seu nível de competência,..." questionando o uso da ex-
pressão "deliberativo" que poderia dificultar o entendi-
mento dos participantes quanto ao caráter da Plenária.  

ITEM 007 - RRELATO DDA CCOMISSÃO IINTERGESTORES
TRIPARTITE

O senhor Joellynton Medeiros Santos, representante
do CONASEMS, expôs o relatório das duas últimas re-
uniões da comissão. Na realizada no dia 15 de março
de 2001, fora discutido os seguintes itens: a) informes
de fórum das capitais; b) informe da quantidade de
inscrições dos profissionais da área de medicina e
enfermagem no Programa de Interiorização da Saúde;
c) informe sobre a campanha de diabetes; d) discussão
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participantes; f) adoção de uma Matriz Geral de Indica-
dores de âmbito nacional, compreendendo os campos
demográfico, socioeconômico, mortalidade, morbida-
de e fatores de risco, recursos e cobertura; g) progra-
mação pactuada: Planejamento Operacional de Pro-
dutos (POP); h) adoção de residência comum da base
de dados da Rede (DATASUS). Continuando, elencou
os mecanismos que serão utilizados: a) Comissão Ge-
ral de Coordenação, presidida pelo Ministério da Saú-
de, encarregada da condução político-administrativa
da Rede; b) Oficina de Trabalho Interagencial, coor-
denada pelo MS, encarregada da coordenação técnica
e do planejamento participativo da Rede; c) Comitês
Temáticos Interdisciplinares, constituídos segundo ne-
cessidades da dinâmica da Rede, encarregados da
análise de questões metodológicas e operacionais
relacionadas aos seus produtos; d) Secretaria Técnica,
encarregada da operacionalização da Rede e integrada
por representantes do MS e da OPAS, sob a coordena-
ção do Ministério. Por fim, listara os produtos produzi-
dos, sendo estes: a) Indicadores e Dados Básicos:
1997, 1998 e 2000; b) Estimativas Mortalidade
Infantil, Perinatal e Materna; c) Padronização de
Atributos Comuns a Sistemas Nacionais; d) Análise Es-
pacial de Dados em Saúde; e) Padronização de
Registros Clínicos; f) Sala de Situação em Saúde; g) Ca-
pacitação de Profissionais de Informação; h) As Con-
dições de Saúde no Brasil; i) Informe Nacional sobre
Situação de Saúde; j) Metodologia para Monitora-
mento da Eqüidade em Saúde; k) Documentação
Brasileira sobre Informação em Saúde; l) Indicadores
Básicos de Alimentação e Nutrição; m) Definição e
Indicadores Saúde, Seguro Social e Trabalho.  

ITEM 009 - AATUALIZAÇÃO DDA RRESOLUÇÃO NNº 333/92
- PPROPOSTA PPRELIMINAR PPARA DDISCUSSÃO NNOS
CES EE CCMS

O coordenador Nelson Rodrigues dos Santos lem-
brou que para estudo deste item fora criado um GT
compostos pelos Conselheiros: Climério da Silva Ran-
gel Júnior, José Carvalho de Noronha, Maria Leda de
Resende Dantas, em dezembro de 2000. Naquela
oportunidade, fora deliberado pela atualização da Re-
solução 33,  em conjunto com os Conselhos Estaduais
e Municipais. Após as considerações iniciais, fez-se a
discussão sobre o conteúdo. 

ITEM 110 - AAGENDA BBÁSICA DDO CCNS 22001 
O Conselheiro Augusto Alves de Amorim procedeu

a apresentação da proposta da Agenda Básica conten-
do os seguintes eixos temáticos: a) Promoção da
Saúde; b) Modelo de Atenção e de Gestão; c) Política
de Recursos Humanos; d) Financiamento do SUS; e)
Regulamentação das Operadoras de Planos e Seguros
de Saúde e a Prática do Controle Social; f) Desenvolvi-
mento Aprimoramentos Orgânicos e Funcional da Rede
de Conselhos de Saúde. Por fim, o Conselheiro Dióge-
nes Sadim Martins disse que era possível contemplar

todas as sugestões dadas, pois estas complementam o
texto. No item 2 - Modelo de atenção básica e saúde,
acolhe a sugestão de suprimir "Saúde da Família". O
documento foi aprovado, sendo que as sugestões
dadas seriam inseridas pelo GT  na Agenda Básica do
CNS - 2001. 

ITEM 111 - RRELATO DDO GGT/CNS DDA PPENDÊNCIA ""CES
DO PPARÁ"

Ao falar sobre o assunto, o Conselheiro Artur
Custódio M. de Sousa explicou que houvera uma reu-
nião do GT, que decidiu pela visita nos dias 22 e 23 de
maio de 2001, o grupo que irá é composto pelos con-
selheiros: Artur Custódio M. Sousa, Gilson Cantarino
O´Dwyer, Gysélle Saddi Tannous, Júlia Maria dos San-
tos Roland e pelo Procurador do MPU, Humberto
Jacques de Medeiros.  

ITEM 112 - RRELATO DDA CCOMISSÃO DDE OORÇAMENTO
E FFINANÇAS/CNS

O senhor Arionaldo Bonfim Rosendo, Subsecretário
de Planejamento e Orçamento do MS, e o senhor
Geraldo Biasoto, Secretário de Investimento em Saúde,
informaram que a grande discussão que está a ocorrer
na área da saúde é sobre o triplo entendimento dos
dispositivos da EC-29, quanto à locação de recursos
para o MS, no que diz respeito ao piso para ser apli-
cado em ações e serviços de saúde. O professor Elias
Antônio Jorge, Coordenador Adjunto da Comissão do
CNS de Orçamento e Financiamento, comentou  sobre
as três alternativas para enfrentar o problema da AGU
versus Ministério da Fazenda: a) resgatar junto aos
parlamentares participantes do processo de negoci-
ação, o verdadeiro espírito da lei; b) intervir junto à
Procuradoria dos Direitos do Cidadão para argüir ju-
ridicamente sobre a interpretação; c) apresentar emen-
das à LDO. Finalizou sua apresentação, comentando
sobre problemas de execução orçamentária dos hemo-
derivados e saneamento. O coordenador Nelson Rodri-
gues dos Santos propôs que fosse articulado junto ao
MP uma ADIn com pedido de liminar, sendo a proposta
aprovada pelo CNS. Além disso, o relatório da Comis-
são de Orçamento  e Financiamento apresentado pelo
Professor Elias Antônio Jorge foi aprovado pelo Conse-
lho Nacional de Saúde.  

ITEM 113 - AA) AAPRESENTAÇÃO DDO MMATERIAL DDE
PESQUISA HHOSPITALAR

A Conselheira Carmem M. Bruder da Fonseca apre-
sentou ao CNS material referente à pesquisa sobre a
situação de endividamento dos hospitais de fins lucra-
tivos, filantrópicos e públicos conveniados ao SUS. De
acordo com a pesquisa, há uma situação generalizada
de falência dos hospitais conveniados ao SUS que de-
vem, em média, 5,11 meses de seu faturamento. Tendo
em vista a importância desses hospitais para a popula-
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e caminhos para efetivar o acesso, a qualidade e a hu-
manização na atenção à saúde indígena, com efetivo
controle social, lembrando que, segundo avaliação
preliminar, as etapas locais, distritais e nacional haviam
sido exitosas, seguindo o planejamento inicial. Fez
menção aos trabalhos dos grupos temáticos da Confe-
rência, bem como ao número de participantes da
mesma, e informou que o Comitê Executivo procederia
à avaliação detalhada dos resultados, com vistas a
apresentar, com a maior brevidade, ao Conselho Na-
cional de Saúde, a versão final da III Conferência Naci-
onal de Saúde Indígena. Acrescentou que uma pro-
posta aprovada fora da eleição de representante indí-
gena para ocupar possível vaga no CNS, sendo eleito
José Souza da Silva (Acre).

3)Legalidade nno eexercício dda mmedicina ppor mmédicos
estrangeiros eem rrelatório nnacional: o Coordenador
Nelson Rodrigues dos Santos informou que a Secretaria
Executiva do CNS oficiara diversas Secretarias de Saú-
de - Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas,
Mato Grosso e Maranhão - com relação à questão da
atuação de médicos estrangeiros nas referidas locali-
dades, contudo, ainda não obtivera resposta.

4)Realização ddo SSimpósio NNacional ssobre aa RRegu-
lação dda SSaúde SSuplementar: o Conselheiro Mário
Scheffer lembrou que o Simpósio Nacional sobre a
regulação da Saúde Suplementar decorrera de de-
liberação do CNS e tinha a sua realização prevista
para os dias 28 e 29 de agosto/2001, contando com
a parceria da Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal, Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara Federal e da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar. Seriam abordados três temas principais - a
interface do SUS com a saúde suplementar; temas
relevantes da regulamentação de planos de saúde (co-
bertura assistencial, regulação de preços, monitora-
mento e fiscalização e defesa do consumidor); e balan-
ço dos três anos da regulamentação (Lei nº 9.656) -
além de propostas de aprimoramento da  legislação.

5)Oficinas dde TTrabalhos oou SSeminários aa sserem rre-
alizados: o Coordenador Nelson Rodrigues dos Santos
lembrou que constava das pastas dos Conselheiros um
documento referente à realização de três oficinas de
trabalho, conforme segue: 1) Prioridades das Inter-
venções do SUS na Saúde da População: Enfoque Epi-
demiológico com vistas à Eqüidade, Universalidade e
Integralidade: indicadores e metas para os planos de
saúde (municipais, estaduais e nacional); 2) Modelo de
Gestão Orçamento e Finanças e Modelo de Atenção à
Saúde: financiamento, repasse e remuneração de ser-
viços; sustentabilidade do SUS acompanhamento da
execução orçamentária-financeira; 3) Política Nacional
de Medicamentos: acompanhamento da implemen-
tação do documento elaborado pelo MS e aprovado
na CIT e CNS; farmácia básica, genéricos, isenção fis-
cal, apoio aos laboratórios oficiais, medicamentos es-
peciais e outras iniciativas do MS; modelos interna-
cionais de assistência farmacêutica.
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ção brasileira, a Conselheira Carmem M. Bruder da
Fonseca descreveu a situação dos hospitais como as-
sustadora e disse que gostaria que o Conselho pressi-
onasse o Ministério da Saúde para achar uma saída
para essa questão. Após discussão, ficou deliberado
para a Comissão de Orçamento e Finanças trazer, já
para a próxima Reunião Ordinária do Conselho, uma
proposta para a realização de uma Oficina de Trabalho
de dois dias inteiros, envolvendo os principais atores
para trabalhar os seguintes temas dentro dessa ques-
tão: modelos de financiamento, repasse, remuneração,
diretrizes e estratégias na visão de sustentabilidade do
SUS e modelo de gestão.  

B) MMARGEM DDE TTEMPO PPARA AAJUSTES NNO CCUM-
PRIMENTO DDA PPAUTA
Item nnão ddiscutido.

ITEM 114 - SSUGESTÕES DDE PPAUTA PPARA AA 1109ª RREU-
NIÃO OORDINÁRIA EE EENCERRAMENTO

Não foram apresentadas sugestões. 

ABERTURA

Aos seis, sete e oito de junho, de dois mil e um, na
sala de reunião "Conselheiro Omilton Visconde", do
Conselho Nacional de Saúde, teve início a Centésima
Nona Reunião Ordinária do CNS.

APROVAÇÃO DDA AATA

Colocada em apreciação, a Ata da 108ª Reunião
Ordinária do CNS foi aprovada, com a alteração soli-
citada pelo Conselheiro Geraldo Adão.

INFORMES
1)Administrativos ee ddestaques dde ppauta: o

coordenador Nelson Rodrigues dos Santos fez os
seguintes informe iniciais: 1) O CNS encerraria suas
atividades às 17h30, tendo em vista as contenções
com gastos de energia estabelecidas para a Esplanada
dos Ministérios; 2) alteração na pauta que fora pre-
viamente encaminhada aos Conselheiros, função do
adiamento de item referente à apresentação da FIO-
CRUZ; 3) solicitação de leitura prévia dos documentos
referentes aos itens dez e onze.

2)Realização dda IIII CConferência NNacional dde SSaúde
Indígena: o senhor Clóvis Boufleur, suplente da
Conselheira Zilda Arns no Comitê Executivo da III Con-
ferência Nacional de Saúde Indígena, destacou a fina-
lidade da Conferência, sendo a de analisar os obstá-
culos e avanços da implantação dos distritos sanitários
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6)Saúde dda MMulher: a Conselheira Tânia Maria La-
go fez o relato da reunião da CISMU, destacando: 1) a
realização de seminário para discussão da Política de
Oferta de Métodos Anticoncepcionais no Brasil, em
agosto/2001; 2) avaliação sobre os resultados da
Campanha de Prevenção do Câncer Cérvico-Uterino,
sendo proposta realização da referida campanha com
periodicidade de três anos como estratégia do Progra-
ma de Rotina.

7)Projeto dde CCapacitação dde CConselheiros ee dde
Membros ddo MMinistério PPúblico: o Coordenador Nelson
Rodrigues dos Santos informou que fora superado o
impasse relativo à Concorrência Internacional nº
08/2000, conforme publicação no Diário Oficial da
União de 4 de julho de 2001 e, nesse sentido, enfa-
tizou a necessidade de reunião do Grupo de Trabalho
destinado a acompanhar o projeto, com vista a definir
passos estratégicos para a sua implementação.

8)Projeto ddo MMinistério dda SSaúde ""Bolsa-AAlimen-
tação": o Conselheiro Augusto Alves Amorim apre-
sentou a síntese do acompanhamento da Comissão
Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN) quanto
ao Programa Bolsa-Alimentação, contendo as
atividades realizadas e previstas pela comissão, solici-
tando que fosse pautado item a respeito, na 110ª Reu-
nião Ordinária do CNS.

9)Saúde ddo TTrabalhador: SSeminário cconjunto ccom aa
Comissão dde SSeguridade SSocial ee FFamília dda CCâmara
Federal: o Conselheiro Mozart Abreu e Lima fez a
apresentação do Programa Preliminar do Seminário
"Diretrizes da Política de Proteção à Saúde do
Trabalhador", o qual teria como patrocinadores a Co-
missão de Seguridade Social e Família da Câmara dos
Deputados e do Conselho Nacional de Saúde e a sua
realização está prevista entre os meses de agosto e
setembro/2001, no Espaço Cultural da Câmara dos
Deputados. O referido Seminário teria por objetivo
analisar a situação da saúde do trabalhador, reunindo
subsídios para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei nº
1.377/95. Para isso, estava previsto o seguinte te-
mático: 1) Mesas-Redondas: análise diagnóstica; arca-
bouço jurídico e papéis do estado; 2) Configuração de
propostas de aperfeiçoamento legislativo e regulamen-
tação intersetorial; 3) Recomendações de diretrizes e
necessidades de regulamentação. Concluindo, obser-
vou que o público-alvo seria os trabalhadores, empre-
sários, técnicos envolvidos na área, parlamentares,
procuradores do trabalho, organismos internacionais
especializados e conselheiros de saúde.

10)Projeto ddo MMS ""Interiorização ddo TTrabalho eem
Saúde": adiado para a próxima reunião. 

11)Lançamentos ddo RRelatório dda 111ª CConferência
Nacional dde SSaúde ddurante oo CCongresso NNacional ddos
Secretários MMunicipais dde SSaúde: o Coordenador
Nelson Rodrigues dos Santos fez o relato do lança-
mento do referido Relatório, destacando a presença da
Presidente da Comissão Organizadora, Rita de Cássia
B. Barata e a importância do encontro para o controle

social e para os vetores da descentralização, que são
os municípios.

12)Comissão IIntersetorial dde SSaúde MMental: a Con-
selheira Vera Lúcia Marques Vita informou sobre a
realização de Reunião Extraordinária da Comissão
Intersetorial de Saúde Mental, destinada a tratar da
realização da III Conferência Nacional de Saúde Men-
tal. Em seguida, passou a palavra ao Dr. Pedro Gabriel
Delgado, que apresentou duas proposta de recomen-
dação do CNS, sendo a primeira referente à definição
do local, data (de 5 a 8 de dezembro de 2001), núme-
ro de participantes, comissão organizadora e temática
da III Conferência Nacional de Saúde Mental e, a
segunda, sobre a composição, número  de delegados
(1.200) e de observadores. As propostas foram apro-
vadas, registrando-se a manifestação em contrário da
Conselheira Tânia Maria lago.

13)A Conselheira Maria Helena Baumgarten
informou a realização da 7ª Atividade do Grito da Ter-
ra Brasil, que estava promovendo mobilização desde o
dia cinco de julho/2001 com vista a negociações em
diversos ministérios. Na oportunidade, destacou evolu-
ção as discussões efetuadas com o Ministério da Saú-
de.

14)A Conselheiro Climério Rangel informou ao
Plenário sobre o assassinato de um dos Diretores do
Hospital Rocha Faria, no Rio  de Janeiro, solicitando
posicionamento do CNS sobre o incidente. O Coorde-
nador Nelson Rodrigues dos Santos sugeriu que o
Conselho aguardasse informações complementares e,
posteriormente, se manifestasse sobre o fato. 

ITEM 002 - CCONEP/CNS: RREGIMENTO IINTERNO EE
PROCESSO DDE RRENOVAÇÃO DDOS SSEUS MMEMBROS

O Coordenador Nelson Rodrigues dos Santos
informou que constava das pastas dos Conselheiros a
versão final do Regimento Interno da CONEP, já apro-
vado por essa Comissão. A Dra. Corina Bontempo D.
Freitas, Secretária-Executiva da CONEP, prestou infor-
mações adicionais sobre o funcionamento da Comis-
são para o ano 2001, bem como sobre a renovação
de seus membros. Acrescentou que a CONEP definira
três planos de ação prioritários: 1) Programa de Capa-
citação de CEPs; 2) Programa de Acompanhamento e
Avaliação de CEPs (com o objetivo de permitir a troca
de experiência e facilitar a resolução de problemas); 3)
desenvolvimento de sistema informatizado para acom-
panhamento das pesquisas em seres humanos, via
internet. No que se refere à renovação de membros da
Comissão, comentou que deveria ser obedecido o
disposto na Resolução nº 196/96, fazendo-se neces-
sário o Conselho Nacional de Saúde manifestar-se so-
bre a forma de escolha dos novos membros. Foi apro-
vado o Regimento Interno da CONEP, ficando pen-
dente a discussão sobre os temas "escopo de atuação
da CONEP" e "renovação de membros da CONEP".
Foram designados os Conselheiros Júlia Maria S. Ro-
land, Mozart de Abreu e Lima  e Mário César Scheffer
para discutir as referidas questões com a CONEP e
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composto o novo Conselho de Saúde do Pará; 5) mo-
ção de agradecimento do CNS ao Dr. Humberto
Jacques de Medeiros, por sua brilhante e compro-
metida participação na missão do GT; 6) moção de
agradecimento do CNS ao Deputado Martinho Car-
mona, Presidente da Assembléia representante dos in-
teresses da população; e 7) moção de agradecimento
e reconhecimento pelo trabalho do Ministério Público
Estadual do Pará, durante a V  Conferência Estadual de
Saúde do Pará, para o acompanhamento dos traba-
lhos. Colocadas em apreciação, as propostas foram
aprovadas, considerando as observações do Consel-
heiros. 

ITEM 005 - RREGULAÇÃO DDOS PPLANOS PPRIVADOS DDE
SAÚDE PPELA AAGÊNCIA NNACIONAL DDE SSAÚDE
SUPLEMENTAR: AAVALIAR, PPERSPECTIVAS EE IINTER-
FACE SSUS - SSAÚDE SSUPLEMENTAR

Dr. Januário Montone, Presidente da Agência Naci-
onal de Saúde Suplementar, fez apresentação sobre o
andamento do processo de regulação dos planos
privados de saúde, observando que o modelo de
regulação que emergira do Congresso Nacional em
1998 fora diferenciado das experiências internacionais,
onde, na maioria das países, a regulação fora efe-
tuada a partir da atividade econômica em si, atuando
sobre as empresas do setor, buscando garantir suas
condições de solvência e a competitividade no
mercado. O Brasil, por sua vez, optara por regular o
produto oferecido, ou seja, a assistência à saúde, atra-
vés de medidas inovadoras, destacando a relevância
da regulamentação do setor, por seus evidentes
impactos na saúde da população brasileira. Nesse
sentido destacou aspectos importantes da regulação
do modelo assistencial: I) Objetivos; 1) cobertura
assistencial integral e condições de acesso; 2) controlar
ingresso, operação e saída das operadoras; 3) definir e
implantar garantias assistenciais e financeiras; 4)
integração e ressarcimento ao SUS; 5) controle da
abusividade de preços; 6) sistema de regulação; II)
Estratégia de Implementação: 1) cobertura e acesso
imediato para novos usuários e progressivo para
usuário antigos (adaptação após um ano); 2) controle
de operadoras e garantias: provisório (registro) e
regulamentação posterior; 3) ressarcimento ao SUS:
cadastro de usuários, TUNEP e sistema de informa-
ções; 4) controle de preços: imediato (reajuste median-
te autorização) e progressivo (fiscalização e competi-
tividade); e 5) modelo de regulação: bipartite (MF
/SUSEP E MS/DESAS); III) Dimensão Estratégica de
atuação: 1) transição do modelo de regulação; 2)
regulação da cobertura assistencial e condições de
acesso; 3) regulação das condições de ingresso, ope-
ração e saída do setor; 4) regulação de preço; 5)
efetividade da regulação; 6) comunicação, informação
e instâncias de participação; e 7) ressarcimento ao SUS
IV) Transição do Modelo de Regulação: 1) revisão e
uniformização das normas CNSP/SUSEP E CONSU

apresentá-las ao Plenário em sua reunião ordinária.

ITEM 003 - RREDAÇÃO FFINAL DDE TTRECHO PPENDENTE
NA PPROPOSTA DDE DDIRETRIZES PPARA AA PPLENÁRIA
NACIONAL DDE SSAÚDE

O Conselheiro Sérgio Magarão fez a leitura do
trecho que se encontrava pendente na proposta de
diretrizes para a Plenária Nacional de Conselhos de
Saúde, com o seguinte teor: "A Plenária Nacional de
Conselhos de Saúde  e interrelaciona com as diferentes
instâncias do conselho social do SUS e não se so-
brepõe às mesmas. Portanto, respeitadas as compe-
tências do Conselho Nacional de Saúde, Conselhos
Estaduais, do Distrito Federal e Conselhos Municipais
de Saúde, e Plenária Nacional de Conselhos de Saúde
tem caráter propositivo e deliberativo, no seu nível de
competência, isto é, aprovação de seu regulamento
/regimento, moções, encaminhamentos e relatório
final. O relatório deverá ser encaminhado aos diferen-
tes níveis do controle social do SUS, como recomenda-
ção. Foi aprovada a sugestão do Conselheiro Sérgio
Magarão, de realização de reunião extraordinária do
CNS concomitante à Plenária Nacional de Saúde. Foi
mantido o Grupo de Trabalho para o acompanha-
mento da organização da Plenária Nacional de Saúde,
composto pelos Conselheiros Sérgio Magarão, Dióge-
nes Saddi Martins e Gysélle Tannous.

ITEM 004 - RRELATÓRIO DDO GGT/CNS SSOBRE AA
RENOVAÇÃO DDO CCES/PARÁ

Os Conselheiros Júlia Maria Roland, Artur Custódio
M. de Souza, Gysélle Saddi Tannous fizeram o relato
da visita do Grupo de Trabalho do CNS ao estão do
Pará. Conselheira Gysélle Saddi contemplou em seu
relato os seguintes aspectos: as dificuldades em dialo-
gar com o Secretário daquele Conselho Estadual, bem
como o assédio constante da imprensa. A seguir, o
Procurador Humberto Jacques de Medeiros, que
elogiou reiteradamente a postura do Grupo de Traba-
lho e fez a leitura do Ofício  encaminhado ao Presiden-
te Martinho Arnaldo Campos Carmona, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, pela
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do
Estado do Pará, do Ministério Público Federal. Foram
aprovadas as seguintes propostas: 1) redação de Mo-
ção do CNS a respeito do Projeto de Lei que tramita na
Assembléia Legislativa do Pará, encaminhando cópias
à Assembléia Legislativa daquele Estado, ao Ministério
da Saúde, à Secretaria de Saúde do Pará e ao
Governador Almir Gabriel; 2) encaminhar o relatório e
solicitar informações à CIT sobre o processo de
habilitação do Pará na gestão plena do sistema; 3)
auditoria por parte do Ministério da Saúde no sistema
de saúde do estado do Pará, a fim de que se apurem
as denúncias de irregularidades apresentadas; 4) reco-
mendação às entidades reclamantes para que acom-
panhem e motivem a ação do legislativo durante a
tramitação do projeto de lei que irá indicar como será



ITEM 007 - EEQÜIDADE: SSEU MMONITORAMENTO NNO
SITEMA DDE SSAÚDE

Os Conselheiro Sólon Magalhães Vianna fez a
apresentação da pesquisa "Medindo a Desigualdade
em Saúde no Brasil: Uma proposta de Monitoramento",
lembrando que a mesma nascera de iniciativa com a
OPS, em parceira com o IPEA . Observou que a ques-
tão das desigualdades poderia ser observada sobre
dois enfoques - o princípio da desigualdade e o
princípio da eqüidade. Falou, ainda, sobre 1) formas
de eqüidade: horizontal (tratamento igual para iguais)
e vertical (tratamento desigual para desiguais); 2)
universalização X focalização; 3) objetivo da pesquisa;
desenvolver metodologia e sugerir indicadores e
instrumentos de medição para o monitoramento da
eqüidade; avaliar a evolução das desigualdades em
saúde no Brasil, a partir da criação do SUS; e estimular
gestores subnacionais na realização de estudos simi-
lares; 4) indicadores de periodicidade anual e de
periodicidade irregular; 5) requisitos para a escolha de
indicadores; 6) principais medidas de desigualdades
utilizadas; 7) dimensões de desigualdades avaliadas:
acesso, utilização, oferta, recursos humanos, finan-
ciamento, qualidade da atenção e condições de vida;
8) medidas estatísticas utilizadas. Em seguida, o senhor
André Nunes, consultor do IPEA, apresentou o resumo
dos resultados das pesquisas, através de indicadores
de pesquisa, no que se refere a: número de médicos
por habitantes; oferta de leitos na atenção hospitalar,
internações; número de consultas; pessoas atendidas
pelo SUS, por estado; distribuição de renda; total da
cobertura hospitalar; percentual de internações por
classe de renda; gasto federal per capita; taxa de óbi-
tos por causas não definidas; média pré-natal brasi-
leira, pesquisa sobre atendimento do SUS; e risco
atribuíveis por região.

ITEM 008 - CCOMPOSIÇÃO DDA CCOMISSÃO DDE
COODENAÇÃO GGERAL - CCCG/CNS

Item não apreciado.

ITEM 009 - CCOORDENAÇÃO EE SSUPLÊNCIA DDAS
COMISSÕES IINTERSETORIAIS DDO CCNS: CCISAMA,
CONFIN EE CCISMU

Item não apreciado.

ITEM 110 - TTRAMITAÇÃO DDO PPROJETO DDE LLEI NNº
4.147/01 ((ÁREA DDE SSANEAMENTO BBÁSICO)

O senhor Fernando Cartaxo, técnico do CNS, infor-
mou sobre a realização de audiência pública, na Câ-
mara dos Deputados, com o setor saúde, com enfoque
no Projeto de Lei nº 4.147/2001, onde percebera-se a
possibilidade de acolhimento das solicitações do setor
saúde sobre o tema. Lembrou que o CNS havia se
posicionado a esse respeito, inclusive, solicitando a re-
tirada do caráter de urgência constitucional. Nesse
sentido, observou que a proposta de Resolução apre-
sentada ao Conselho fora reformulada, estabelecendo
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/DESAS: a) procedimento para Registro Provisório de
Operadoras (RDC 05); b) procedimento para Registro
Provisório de Produtos (RDC 04); e c) Nota Técnica
Atuarial para Registro de Produtos (RDC 28); 2) ins-
talação e estrutura de ANS: a) elaboração do
Regimento Interno b) estruturação da Diretoria Colegi-
ada e das Diretorias Executivas; c) instalação da Sede -
Rio de Janeiro; d) instalação da Regional Brasília; e)
implantação do Sistema de Arrecadação da Taxa de
Saúde Suplementar (RDC 06); f) elaboração do Con-
trato de Gestão; g) planejamento estratégico; e h)
definição e seleção do Quadro de Pessoal Temporário;
V) Cobertura assistencial e Condições de Acesso: 1)
regulação e normatização do modelo regulado (con-
tratos novos); 2) regulação e normatização das garan-
tias gerais; 3) regulação e normatização de transição
do modelo não regulado para modelo regulado; VI)
Regulação das condições de ingresso, operação e
saída: 1) sistemas de informação e monitoramento; 2)
instrumento de intervenção; e 3) regulação de condi-
ções de operação; VII) Regulação de preços: 1) siste-
mática de Revisão Técnica (RDC 27); 2) Câmara Téc-
nica de Regulação de Preços; e 3) fixação das normas
para reajuste anual 2000/2001 (RDC 29) e 2001
/2002 (RDC 66); VIII) Efetividade da Regulamentação:
1) fiscalização direta; 2) regulação dos instrumentos de
intervenção; e 3) fiscalização indireta. IX) Informação e
Instâncias de Participação: 1) comunicação e informa-
ção; 2) instâncias de participação; X) Integração e
Ressarcimento ao SUS: 1) revisão e procedimento de
da TUNEP (RDCs 17 e 18); 2) implantação do Sistema
de Cadastro de Beneficiários (RDC 03); 3) implantação
do ressarcimento: identificação, notificação, análise,
julgamento, cobrança e repasse de recursos arreca-
dados; e 4) revisão do Sistema de Ressarcimento (RDC
62). Concluindo, Dr. Januário Montone apresentou,
ainda, indicadores e resultados referentes à arrecada-
ção da taxa de saúde suplementar, ações de fiscali-
zação direta, ressarcimento, operadoras em regime
especial e ações judiciais (mandados de segurança).

ITEM 006 - RRELATO CCIT ((COMISSÃO IINTERGESTORES
TRIPARTITE)

Os Conselheiros Tânia Maria Lago e Neilton Araújo
de Oliveira fizeram a apresentação do resumo Execu-
tivo da Reunião Ordinária da CIT, realizada em
17/02/2001, a qual debatera os seguintes temas: 1)
assistência pré-natal e parto; 2) Bolsa-Alimentação; 3)
Financiamento do PAB; 4) descentralização das ações
de epidemiologia e controle de doenças - EDC; 5) Im-
plantação da NOAS - situação atual; e 6) Extrapauta;
6.1) comentários sobre a PEC; 6.2) Programa Viva
Mulher/Campanha de Prevenção do Câncer de Colo
Uterino; 6.3) recurso do Município de Cajazeira/PB;
6.4) recurso do Município de Pedras do Fogo/PB; 6.5)
Cartão do SUS e 6.6) racionamento de Energia
Elétrica.
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a realização de seminário para obtenção de proposta
para subsidiar o Congresso Nacional, bem como o
relator do projeto (Deputado Adolfo Marinho), no que
se refere aos impactos das medidas propostas no Pro-
jeto de Lei nº 4.147. Complementando, o senhor
Carlos Henrique, membro da Comissão de Sanea-
mento e Meio Ambiente, observou que a proposta de
Resolução resgatava conceito da Resolução nº 308,
reafirmando-os, e propunha a viabilização de confe-
rência sobre Saneamento Básico, bem como a realiza-
ção do seminário mencionado pelo senhor Fernando
Cartaxo, além de destacar os princípios básicos das
questões intersetoriais (saúde, saneamento, meio am-
biente e desenvolvimento urbano). O senhor Fernando
Cartaxo apresentou, regiões do País, com vistas a defi-
nir propostas do setor saúde para a Agenda 21 Brasi-
leira, contemplando temas não inseridos nas discus-
sões de consolidação do referido documento. Colo-
cada em apreciação, a proposta foi aprovada.

ITEM 111 - EEXECUÇÃO OORÇAMENTÁRIA EE FFINAN-
CEIRA DDO MMS EEM 22000 EE 22003 - AA
IMPLEMENTAÇÃO DDA EEC NNº 229

O senhor Arionaldo Bonfim Rosendo, Subsecretário
de Planejamento Orçamentário do Ministério da Saú-
de, comentou que estava prevista votação da Emenda
Constitucional nº 29 ainda para o mês de junho/2001
e que havia preocupação do Congresso Nacional de
Inserir na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO escla-
recimento para o correto entendimento e aplicação,
pelo Poder executivo, dos dispositivos da referida
Emenda. No que se refere à execução orçamentária de
2001 fez esclarecimentos sobre execução, contingen-
ciamento e não execução de determinadas ações /pro-
gramas. Prof. Elias Jorge fez a apresentação do roteiro
do relatório da COFINS/CNS, o qual tratava sobre os
seguintes temas: 1) Sangue e Hemoderivados; 2)
Saneamento Básico (Projeto Alvorada); 3) PROFAE; 4)
corte de recursos da FIOCRUZ; 5) emendas parla-
mentares; 6) horizonte orçamentário de 2001; 7) recei-
tas da União; 8) execução orçamentária da União; 9)
SIOPS; 10) Emenda Constitucional 29; 11) LDO 2002;
12) sugestões ao Plenário do CNS: 1) continuar acom-
panhamento da LDO, se possível, com destaque no
Plenário para essas emendas, para termos um grau de
contemplação que assegura a integridade da emenda;
2) pautar o orçamento 2002 para o mês de julho e de
agosto; 3) convidar a FUNASA, para avaliação e solici-
tação de notas técnicas. Colocado em apreciação, foi
aprovado o relatório da CONFIN, bem como as su-
gestões encaminhadas ao Plenário.

ITEM 112 - SSUGESTÕES DDE PPAUTA PPARA 1110ª
REUNIÃO OORDINÁRIA

Política Nacional de Saúde do Trabalhador; - Plano
Quadrienal da FIOCRUZ - Oficina de trabalho de Prio-
ridade de Eqüidade para Planejamento Ascendente de
Saúde; e - informações sobre a audiência pública sobre
as diretrizes curriculares de graduação na área de saúde.

RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUÇÇÇÇÕÕÕÕEEEESSSS

TEMA: SSAÚDE, SSANEAMENTO EE MMEIO AAMBIENTE
Nº 3312, DDE 77 DDE JJUNHO DDE  22001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em
sua Centésima Nona Reunião Ordinária, realizada nos
dias 6 e 7 de Junho de 2001, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, considerando,

a) O Projeto de Lei 4.147/2001 que tramita na
Câmara Federal, em caráter de urgência constitu-
cional, instituindo diretrizes nacionais para a prestação
dos serviços na relevante e complexa área de sanea-
mento básico, questão estratégica e fundamental para
a saúde pública da sociedade brasileira, com prazo
exíguo, implicando em prejuízo da imprescindível dis-
cussão no  Congresso Nacional e com a Sociedade;

b) O que determina o inciso 4 do Artigo 200, da
Constituição Federal, sobre a competência do Sistema
Único de Saúde em participar na formulação da
política e da execução das ações de saneamento
básico;

c) A Lei 8.080/90 que estabelece como campo de
atuação do Sistema Único de Saúde a participação na
formulação da política e na execução de ações de
saneamento básico;

d) A Lei 8.142/90 que define os conselhos de saúde
como instâncias de controle social, órgãos colegiados
de caráter permanente e deliberativo e compostos por
representantes do governo, prestadores de serviços,
profissionais  de saúde e usuários, com  competência
legal para participar na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde;

e) A Resolução nº 308 do Conselho Nacional de
Saúde, aprovada em 8 de março do corrente ano;

f) Que o prazo inicial de 90 dias, sugerido pelo
Conselho Nacional de Saúde, para o esclarecimento
técnico, político e público das implicações para a so-
ciedade brasileira das diretrizes indicadas pelo referido
projeto de lei, não foram suficientes para o aprofun-
damento da questão;

g) A perspectiva de votação do Projeto de Lei
4.147/2001 para o segundo semestre de 2001 e a
sensibilização dos Parlamentares para o aprimora-
mento do referido projeto, inclusive com a possível
contemplação dos aspectos intersetoriais do setor saú-
de;

h) Os apelos da sociedade civil organizada do País,
que aponta para uma discussão mais ampla e sistê-
mica sobre o tema, como podemos constatar nas au-
diências públicas que já ocorreram na Câmara dos
Deputados e nas indicações constantes nos relatórios
finais da 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde;
e,

i) As interfaces do setor saneamento com os
segmentos da saúde, recursos hídricos e meio ambien-
te.
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RESOLVE:

1. Que se realize um seminário do setor saúde e
ambiente, com a cooperação e parceria do Ministério
da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, CONASS,
CONASEMS e Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior da Câmara dos Deputados, no sentido de
aprofundar as discussões sobre o Projeto de Lei
4.147/01, tendo também como objetivo consolidar as
propostas do setor saúde e ambiente no processo de
aprimoramento do referido Projeto de Lei;

2. Que seja convocada a Conferência Nacional de
Saneamento, precedida de conferências municipais e
estaduais, como fórum de ampla discussão com a so-
ciedade brasileira;

3. Considerar como diretrizes para a realização do
seminário e da conferência os princípios;

4.Saneamento entendido de forma ampla, contem-
plando as ações de abastecimento de água, esgota-
mento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana e
outras ações de saneamento demandadas para o con-
trole de vetores; 

5.Gestão pública eficiente com participação e con-
trole social;

6.Universalidade, eqüidade e integralidade;
7.Integração com as ações de saúde, meio ambien-

te, recursos hídricos e desenvolvimento urbano.

JOSÉ SERRA
Presidente do Conselho Nacional de Saúde

Homologo a Resolução CNS nº 312, de 7 de
Junho de 2001, nos termos do Decreto de Delegação
de Competência de 12 de novembro de 1991.

JOSÉ SERRA
Ministro de Estado da Saúde

acredita possam conduzir ao enfraquecimento das
ações regulamentares do controle social, pilar consti-
tucional da construção do Sistema Único de Saúde;

b) a decisão da 107ª Reunião Ordinária do
Conselho Nacional de Saúde, realizada nos dias 4 e 5
de abril de 2001, que constituiu  Grupo de Trabalho
com a incumbência de visitar o Estado do Pará, arti-
culando-se com os diferentes atores envolvidos nas
questões que motivaram o indesejável desfecho da
Conferência Estadual referida, na tentativa de me-
diação viabilizadora dos canais de negociação, que
permitissem pacificar os diferentes e legítimos interesses
envolvidos;

c) a solicitação verbal de maiores subsídios sobre a
legislação de Conselhos de Saúde feita pelo Excelen-
tíssimo senhor Deputado Martinho Arnaldo Carmona,
eminente Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará, ao Grupo de Trabalho, deste
Conselho. 

EXPRESSA: 

1- a conveniência de contemplar no projeto de lei,
ora em tramitação no Poder Legislativo do Estado do
Pará, as recomendações da Resolução CNS nº 33/92,
os encaminhamentos da sua atualização, e o Decreto
Federal nº 1.448/95, que dispõe sobre a composição
do Conselho Nacional de Saúde, com referência aos
segmentos da sociedade que contam com o número
de entidades maior que as vagas no Conselho de
Saúde;   

2- a posição do Conselho Nacional de Saúde,
definida em recente decisão do seu Plenário, de que "a
representatividade, a legitimidade e a legalidade, cons-
tituem referenciais que devem presidir as discussões na
sociedade organizada e com o Poder Legislativo, para
a composição dos Conselhos de Saúde, referindo que,
no caso de haver mais entidades de um segmento da
sociedade do que as vagas existentes no Conselho, re-
comenda-se a organização de fóruns de entidades,
estabelecendo-se rodízios anuais para o preenchimen-
to das vagas dos segmentos.";

3- a convicção deste Colegiado Nacional de que as
normas reguladoras do controle social sejam fruto de
uma construção consensuada e aberta à ampla discus-
são da sociedade civil, medida absolutamente neces-
sária ao aperfeiçoamento do Estado Democrático de
Direito;

4- a legitimidade das decisões da 11ª Conferência
Nacional de Saúde, de dezembro de 2000, (itens 6,7 e
8 - Proposições do Relatório Final) recomendando: a
"necessidade de adequação dos instrumentos legais
para a criação dos Conselhos de Saúde, para o deta-
lhamento de sua composição e a consolidação do ca-
ráter deliberativo dos conselhos; "...o conselho de saú-
de é instrumento necessário para garantir a maior legi-
timidade social e o pleno exercício do poder de con-
trole social com autonomia. Para tal é imperioso que a
indicação de conselheiros dos segmentos de usuários,
trabalhadores de saúde e prestadores de serviços seja

TEMA: CCONTROLE SSOCIAL EE PPARÁ
Nº 0003 DDE 77 DDE JJUNHO DDE 22001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua
Centésima Nona Reunião Ordinária, realizada nos dias
6 e 7 de junho de 2001, no uso de suas competências
regimentais e  atribuições conferidas pela Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de
28 de dezembro de 1990, considerando,

a)a imprescindível necessidade de posicionar-se co-
mo Colegiado Nacional de Controle Social da Saúde,
a respeito, dos recentes acontecimentos verificados na
V Conferência Estadual de Saúde do Pará, no mês de
março do corrente e de seus desdobramentos, que

MMMMOOOOÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO
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realizada pelos segmentos/entidades aos quais os
mesmos representam, evitando ingerências de qual-
quer espécie pelos gestores. O processo deverá ser
comprovado por intermédio da Ata de Reunião da
Entidade/Segmento, com a assinatura de todos os
presentes";

5- a convicção deste Colegiado de que nos
fundamentos da Constituição do Estado do Pará en-
contram-se elementos para a solução das divergências,
especialmente no que trata o seu artigo 321, incisos I,
II e III; 

6- a disposição deste Colegiado de, ao reafirmar
todo o respeito à autonomia e dignidade Constitucio-
nais da Unidade Federada, em contribuir solidariamen-
te com os Poderes Públicos do Estado do Pará, com
vistas à superação das dificuldades presentes, e para o
aperfeiçoamento do Controle Social em benefício do
SUS; 

7- a confiança deste Colegiado na eficácia da
intermediação da Assembléia Legislativa do Estado do
Pará, solucionando eventuais conflitos e decidindo pelo
progressivo aprimoramento do Controle Social, na
Saúde;

8- por final, o reconhecimento do complexo pro-
cesso da Construção do Controle Social, através dos
Conselhos de Saúde, com imperfeições e inexperiências
inevitáveis, dado o curto tempo da sua existência, e por
isso, de situações de tensões e conflitos em inúmeros
estados e municípios, na conquista progressiva já
constatada de experiência, maturidade e eficácia desta
forma avançada de Controle Social. O que justifica
estender as considerações expressas nesta Moção, à
reflexão dos demais conselhos.

instâncias sociais hoje envolvidos com todos os as-
pectos relacionados coma atenção à saúde mental;

d) a necessidade de ampliação da participação dos
usuários e de familiares do setor nas diversas instâncias
do controle social;

e) a necessidade de compreender os obstáculos de
natureza cultural, institucional e política para integral
concretização do processo de redirecionamento do
modelo assistencial em saúde mental do hospital para
a comunidade;

f) a necessidade de regulamentação da Lei nº
10.216, de 6 de abril de 2001; e 

g) a designação pela Organização Mundial da
Saúde do ano 2001 como ano Mundial de Saúde
Mental.

RECOMENDA:

1. Ao Conselho Nacional de Saúde a realização da
III Conferência Nacional de Saúde Mental e que a
mesma seja constituída por 1.200 delegados, na
proporção do tamanho da população de cada Estado,
a serem eleitos pelas Conferências Estaduais de Saúde
do ano de 2001 como ano Mundial de Saúde.

2. Que a III Conferência Nacional de Saúde Mental
admita observadores na proporção máxima de 20%
dos delegados estaduais e um número máximo de 100
convidados.

RRRREEEECCCCOOOOMMMMEEEENNNNDDDDAAAAÇÇÇÇÕÕÕÕEEEESSSS

TEMA: CCONFERÊNCIA NNACIONAL DDE SSAÚDE
MENTAL NNº 0018, DDE 77 DDE JJUNHO DDE 22001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em
Septuagésima Sexta Reunião Ordinária, realizada no
dia 4 e 5 de fevereiro de 1998, no uso de suas com-
petências regimentais e atribuições conferidas pela Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990, tendo em conta a
homologação pelo Ministro de Estado da Saúde da
Resolução nº 310, de 5 de abril de 2001, que convoca
a III Conferência Nacional e Saúde Mental, conside-
rando que:

a) a II Conferência Nacional de Saúde realizada em
1992 contou com pouco mais de 500 delegados;

b) o grau crescente de complexidade que a atenção
à saúde mental experimentou particularmente na
última década;

c) o crescente número de serviços profissionais e

TEMA: CCONFERÊNCIA NNACIONAL DDE SSAÚDE
MENTAL NNº 0019, DDE 77 DDE JJUNHO DDE 22001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em
Septuagésima Sexta Reunião Ordinária, realizada no
dia 4 e 5 de fevereiro de 1998, no uso de suas com-
petências regimentais e atribuições conferidas pela Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990 e considerando a
Resolução CNS nº 310, de 5 de abril de 2001, homo-
logada pelo senhor Ministro da Saúde, referente à
convocação da III Conferência Nacional de Saúde
Mental (III CNSM), recomenda ao Conselho Nacional
de Saúde que:

1. a III CNSM seja realizada em Brasília, a partir de
5 de dezembro de 2001;

2. a comissão Organizadora da III CNSM seja
constituída pela Intersetorial de Saúde Mental, sob a
Coordenação do Representante Titular do Ministério da
Saúde nesta Comissão Intersetorial;

3. o tema central seja: "Cuidar, sim, Excluir Não -
Efetivando a reforma Psiquiátrica com Acesso, Quali-
dade, Humanização e Controle Social", que orientará
os trabalhos da conferência, tornando "Reorientação
do Modelo Assistencial" como eixo temático, e abor-
dando os subtemas "Financiamento", "Recursos Huma-
nos" e "Controle Social";

4. a etapa municipal deverá ser realizada até
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30/9/01 e a estadual até 31/10/01;
5. o Regimento Interno da III CNSM seja submetido

ao Conselho Nacional de Saúde na reunião ordinária
de julho de 2001.

Plenário ddo CConselho NNacional dde SSaúde, eem ssua
Centésima NNona RReunião OOrdinária.

TEMA: SSAÚDE, SSANEAMENTO EE MMEIO AAMBIENTE
Nº 0020, DDE 77 DDE JJUNHO DDE 22001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em
Septuagésima Sexta Reunião Ordinária, realizada no
dia 4 e 5 de fevereiro de 1998, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, considerando
que:

A agenda 21 Brasileira está em processo de
construção e tem por objetivo avaliar as
vulnerabilidades e potencialidades nacionais para o
desenvolvimento sustentável. No momento, estão
sendo organizadas oficinas e seminários regionais para
elaboração, consolidação das estratégias e linhas de
ação a serem pactuadas como metas pelas instituições
públicas, privadas e não-governamentais;

A Comissão de Políticas de Desenvolvimentos
Sustentável - CPDS criadas em 26/2/1997 por decreto
do Presidente da República, foi composta pelos
Ministério do Planejamento, meio ambiente, Ciência e
Tecnologia, Relações Exteriores, Secretaria de Assuntos
Estratégicos, Câmara de Políticas Sociais, Fórum
Brasileiro das ONGs, Movimentos Sociais, Instituto
Sustentável e Universidade Federal de Minas Gerais;

·A  CPDS propôs seis temas centrais para o debate
sobre a Agenda 21 Brasileira:

1. Agricultura Sustentável;
2. Cidades Sustentáveis;
3. Infra-estrutura e Integração Regional; 
4. Gestão dos Recursos Naturais;
5. Redução das Desigualdades Sociais;e
6. Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável.

·O documento base da discussão da Agenda 21
Brasileira não focaliza, com a necessária abrangência,
a saúde e o saneamento nos eixos temáticos, nem o
ponto de vista conceitual e nem estratégico;

·O Ministério da Saúde, em 1995, elaborou o
documento "Plano Nacional de Saúde e Ambiente no
Desenvolvimento Sustentável - Diretrizes para
implementação", apresentado como proposta do
Governo realizado em Washington, sob auspício da
OPS/OMS, em 1996;

·O Ministério da Saúde, baseado nas diretrizes
emanadas da COPASAD, iniciou o processo de

elaboração da "Política Nacional de Saúde Ambiental",
ainda em fase de consolidação; e 

·É imprescindível a integração do CNS na discussão
da Agenda 21 Brasileira.

RECOMENDA:
1. Que a Comissão Intersetorial de Saneamento e

Meio Ambiente (CISAMA) avalie os documentos
elaborados pelo Ministério da Saúde, FIOCRUZ,
FUNASA  e pela OPAS, referentes à temática saúde e
ambiente, à luz do documento de referência para a
Agenda 21 Brasileira e elabore proposta a ser
apresentada a CPDS na atual fase de discussão;

2. Que a elaboração desse documento seja feito de
forma participativa, em Oficina de Trabalho,
convocada para o corrente mês;

3. Que a Oficina de Trabalho conte com a parceria
do Ministério da Saúde, da FUNASA, da FIOCRUZ, da
OPAS, da ABRASCO, da ANVISA, e dos Ministério do
Meio Ambiente, da Educação, do Trabalho e da
Previdência Social e outros parceiros que atuam no
setor;

4. Que o CNS solicite ao CPDS a incorporação das
propostas do setor saúde e as apresente para debate,
integradas ao documento final da Agenda 21;

5. Que o CNS solicite à Secretaria de Políticas de
Saúde, FUNASA, OPAS e FIOCRUZ o documento
"Política Nacional de Saúde Ambiental" e o demais
documentos básicos que abordam a temática.

Plenário ddo CConselho NNacional dde SSaúde, eem ssua
Centésima NNona RReunião OOrdinária

DELIBERAÇÃO NNº 0004, DDE 110 DDE MMAIO DDE 22001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em
sua Centésima Oitava Reunião Ordinária, realizada
nos dias 09 e 10 de maio de 2001, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, deliberou
sobre as "Diretrizes para a Plenária Nacional de
Conselhos de Saúde", contendo os seguintes itens:

1) A Plenária Nacional de Conselhos de Saúde,
convocada pelo Conselho Nacional de Saúde, instân-
cia de articulação entre os Conselhos de Saúde, tem
como finalidade acompanhar a implementação das
deliberações das Conferências Nacionais de Saúde,
analisar os obstáculos e avanços da ação dos con-
selhos de saúde em seus diversos níveis, no contexto da
conjuntura nacional e propor diretrizes e caminhos

DDDDEEEELLLLIIIIBBBBEEEERRRRAAAAÇÇÇÇÕÕÕÕEEEESSSS    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAASSSS
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Plenário ddo CConselho NNacional dde SSaúde, eem ssua
Centésima OOitava RReunião OOrdinária.

para efetivar o Controle Social do Sistema Único de
Saúde - SUS.

2) A Plenária Nacional de Conselhos de Saúde,
através da intensa troca de experiências e avaliações
entre seus participantes, propicia a renovação de for-
ças e motivações para o aprofundamento da con-
cepção e  articulação do efetivo exercício do Controle
Social.

3) A Coordenação da Plenária Nacional de
Conselhos de Saúde é composta por Conselheiros indi-
cados pelo Conselho Nacional de Saúde e por Con-
selheiros eleitos pelas suas respectivas Regiões. Os
Conselheiros do Conselho Nacional de Saúde e Coor-
denadores eleitos pelas Regiões deverão acompanhar
as Plenárias Regionais e/ou Estaduais, do Distrito
Federal e outras.

4) A Plenária Nacional de Conselhos de Saúde se
inter-relaciona com as diferentes instâncias do Controle
Social do SUS, e não se sobrepõe as mesmas.
Portanto, respeitadas as competências do Conselho
Nacional de Saúde, Conselhos Estaduais, do Distrito
Federal e Conselhos Municipais de Saúde, a Plenária
Nacional de Conselhos de Saúde tem caráter pro-
positivo e deliberativo no seu nível de competência,
isso é, aprovação do seu regulamento/regimento, mo-
ções, encaminhamentos e relatório final. Tal relatório
deverá ser encaminhado aos diferentes níveis do
controle social do SUS como recomendação;

5) O temário da Plenária Nacional de Conselhos de
Saúde tem um eixo fixo que é o acompanhamento das
deliberações das Conferências Nacionais de Saúde,
sobretudo no que diz respeito ao Controle Social, e um
eixo de conjuntura em caráter nacional, o que garante
a sua dinâmica e capacidade de mobilização.

6) A constituição das normas regulamentares e
regimentais da Plenária Nacional de Conselhos de
Saúde deve expressar o resultado e um amplo processo
de discussão nos três níveis do Controle Social.

7) As despesas de infra-estrutura, apoio técnico e
operacional com a realização da etapa nacional da
Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, e com as
despesas dos representantes da Coordenação Nacio-
nal no desempenho de suas funções correrão à conta
da dotação orçamentária consignada ao Conselho
Nacional de Saúde, podendo, também, receber ajuda
de entidades e outras fontes. As despesas de trans-
porte, hospedagem e alimentação dos delegados
serão de responsabilidade dos respectivos conselhos e
secretarias de saúde dos estados e municípios. Para as
etapas estaduais, do Distrito Federal, regionais ou mi-
crorregionais, deve prevalecer a mesma lógica orga-
nizacional.

8) A organização e funcionamento da Plenária
Nacional de Conselhos de Saúde em suas diferentes
etapas serão estabelecidos em regimento e regula-
mento a serem apreciados na X Plenária Nacional de
Conselhos, que será realizada nos dias 18, 19 e 20 de
novembro de 2001.

111111110000aaaa RRRREEEEUUUUNNNNIIIIÃÃÃÃOOOO    OOOORRRRDDDDIIIINNNNÁÁÁÁRRRRIIIIAAAA    DDDDOOOO    CCCCNNNNSSSS
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ABERTURA
Aos quatro e cinco dias de julho, de dois mil e um, na

sala de reunião "Conselheiro Omilton Visconde", do
Conselho Nacional de Saúde, teve início a Centésima
Décima Reunião Ordinária, do CNS.

APROVAÇÃO DDA AATA
Colocada em apreciação, a ata da 109ª Reunião

Ordinária do CNS foi aprovada.

INFORMES
1) DDestaques dde PPauta dda 1110ª RReunião OOrdinária: o

Coordenador Nelson Rodrigues dos Santos comentou
que o item 03 da pauta, "Parâmetros Epidemiológicos e
de Eqüidade para o Planejamento Ascendente", era
resultado acumulado de discussões e pautas do CNS
sobre a questão das bases epidemiológicas, da oferta de
serviços de saúde e do planejamento de saúde, sob a
ótica da eqüidade. Destacou, também, a importância do
item 08, "Implementação e Regulamentação da Emenda
Constitucional nº 29, Lei Complementar decorrente da
EC nº e LDO 2002 - Posição do CNS".

2) PProjeto dde CCapacitação dde CConselheiros dde SSaúde
e MMembros ddo MMinistério PPúblico: a senhora Rosani
Evangelista Cunha, Diretora de Gerenciamento de
Projetos de Investimentos, da Secretaria de Investimento
em Saúde, do Ministério da Saúde, informou o fim do
processo licitatório e o início das ações de capacitação,
em âmbito nacional, pelas instituições vencedoras da
licitação, destacando que as mesmas possuíam o perfil
desejado pelo CNS e pelo Ministério da Saúde. Acres-
cento, ainda, que a Coordenação do Processo de
Capacitação ficaria à cargo da ex-Conselheira Izabel M.
M. de Loureiro Maior e que haveria, também, um Co-
mitê de Acompanhamento do Projeto de Capacitação,
que contava com a participação de membros do CNS.

3) CComissões ddo CCNS ee AApresentações:
3.1) - CCIST: o Conselheiro Mozart de Abreu e Lima

informou a realização de seminário para discutir a
regulamentação intersetorial da área de saúde do
trabalhador, em conjunto com a Comissão de Seguri-
dade Social da Câmara dos Deputados, com base no
Projeto de Lei do Deputado Eduardo Jorge, que trata da
regulamentação da saúde do trabalhador, no âmbito do
SUS. O referido Seminário estava abrangendo a parti-
cipação de aproximadamente cem pessoas. Com rela-
ção ao Projeto de Pesquisa e de Desenvolvimento Tecno-
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lógico do Setor Farmacêutico, informou que o relatório
estava à disposição dos conselheiros. Acrescentou que
o segundo grupo consultivo, envolvendo os pesquisa-
dores, iniciara seu trabalhos e que estava prevista,
também, reunião do grupo consultivo que abrange as
agências governamentais. Ao término das consultas e
com base nas mesmas, o grupo executivo elaboraria as
estratégias e diretrizes para o referido Projeto.

3.2) - CCSS: a Conselheira Júlia Roland fez o relato
da reunião da Comissão de Saúde Suplementar que
debatera sobre o simpósio Nacional sobre a
Regulação da Saúde Suplementar, destacando as difi-
culdades políticas existentes com relação à atuação da
Agência Nacional de Saúde no referido Simpósio.

3.3) - CCISI: a Conselheira Zilda Arns, inicialmente,
registrou seu agradecimento aos membros da CISI,
bem como aos membros da Comissão Organizadora
da III Conferência Nacional de Saúde Indígena, à
FUNASA, às organizações indígenas, à FUNAI e ao
CNS pelas respectivas atuações durante esse evento.
Informou que constava das pastas dos Conselheiros o
relatório Final do mesmo, bem como o resumo das
propostas tiradas nos grupos de trabalho, abordando
os seguintes temas: I - modelo de gestão e organi-
zação de serviços - parcerias e articulação com o
Sistema Único de Saúde; II - Vigilância em Saúde; III -
estratégias de prevenção e controle das doenças
sexualmente transmissíveis, a Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida - AIDS e o alcoolismo: direitos
humanos e éticos nas intervenções; IV - fortalecimento
do controle social; V - agentes indígenas de saúde:
formação, desenvolvimento e inserção social; VI -
desenvolvimento de recursos humanos para atuação
em culturas diferenciadas; VII - a hipermedicação e as
práticas tradicionais; VIII - ética em pesquisa,
propriedade intelectual e patentes envolvendo povos
indígenas; IX - as comunidades indígenas e a produção
e comercialização de alimentos: as novas necessida-
des. Colocado em apreciação, o relatório foi apro-
vado, sendo remetida à Comissão Intergestores Tripar-
tite e discussão sobre a implementação do Item 10 do
relatório apresentado.

3.4) - CCICT: o Conselheiro José C. de Noronha
informou que a comissão Intersetorial de Ciência e
Tecnologia, em sua reunião de julho/2001, debatera
sobre: I) atraso no processo de organização da
Agência de Pesquisa, do Ministério da Saúde e na
elaboração de agenda de propriedade para a referida
agência; II) Conferência Nacional de Ciência e
Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia,
estruturada nos seguintes eixos: a) o caminho do
futuro; b) qualidade de vida; c) desenvolvimento
econômico (geração e distribuição de riqueza); d)
grande desafios estratégicos para o País; e e) desafio
institucional.

3.5) -  CCIRH: Item não apresentado.
3.6) - CCISAMA: a Conselheira Maria Lêda Dantas

informou a realização do evento "Saúde no Contexto

da Agenda 21", no período d 18 a 20 de julho de
2001, no Rio de Janeiro. Informou, também, sobre o
Seminário Conjunto entre a CISAMA e a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e do Interior, da Câmara dos
Deputados, previsto para o mês de setembro/2001,
objetivando inserir as demandas e as responsabilidades
da saúde na implementação da sustentabilidade do
desenvolvimento brasileiro.

3.7) - CCISM: o Dr. Pedro Miguel Delgado,
coordenador da Área de Saúde Mental, do Ministério
da Saúde, apresentou aos Conselheiros a Dra. Sônia
Barros, Coordenadora da Assessoria Técnica da SAS
/MS, que falou sobre os encaminhamentos efetuados
para a realização da III Conferência Nacional de Saú-
de Mental, assim enumerados: I) minuta de Portaria
Ministerial de convocação de referida Conferência; II)
minuta de Portaria sobre a constituição e estrutura da
Comissão Organizadora da III Conferência Nacional
de Saúde Mental.

3.8) - GGT dda VViolência: o Conselheiro José C.
Noronha informou que constava das pastas dos
Conselheiros material orientador sobre o tema, res-
saltando a articulação efetuada junto à Comissão de
Desenvolvimento Urbano, da Câmara dos Deputados,
que resultara na criação da Subcomissão de Violência
Urbana. Essa Subcomissão estava prevendo a reali-
zação de audiências públicas regionais, bem como de
um Seminário Nacional sobre violência Urbana, no
período de 27 a 29 de novembro/2001. Em seguida,
submeteu à apreciação dos Conselheiros duas pro-
postas de Recomendação do CNS. A primeira reco-
menda; I) posicionar-se positivamente no prosse-
guimento do processo de articulação intersetorial
implementada pelo Grupo de Trabalho instituído pela
Resolução nº 309, de 8 de março de 2001, inclusive
com o Congresso Nacional e outras instâncias de
controle social; II) à Secretaria Executiva do CNS,
dirigir-se ao Excelentíssimo senhor Ministro da Saúde,
solicitando expressar sua concordância e participação
no processo de formulação de estratégias para a im-
plementação e acompanhamento da Política Nacional
de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e
Violência, do Ministério da Saúde, na forma como foi
aprovada no Conselho Nacional de Saúde; III) à
Secretaria Executiva do CNS, dirigir-se às comissões do
Poder Legislativo, que lidam com as áreas da saúde,
Ministério Público, Ministério da Justiça, Ministério da
Educação, Ministério do Trabalho e Ministério da Pre-
vidência Social, solicitando-lhes participação em audi-
ências públicas sobre a violência urbana, programadas
pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, da
Câmara dos Deputados, contando com a participação
do CNS; IV) à Secretaria do CNS articular-se com as
SAS/MS e com a Editora do MS para a publicação e
distribuição de material referente à política nacional
em foco, aos diversos segmentos governamentais e
entidades que compõem o Conselho; V) às entidades e
respectivas representações do CNS, o engajamento em
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também, proposta de manutenção do referido Grupo
de Trabalho, para proceder ao acompanhamento da
implementação das ações de humanização na área da
saúde.

4) II CConferência NNacional dde VVigilância SSanitária: o
senhor Luiz Carlos Wanderlei, Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, lembrou que a 11ª
Conferência Nacional de Saúde aprovara Moção favo-
rável à realização da I Conferência Nacional de Vigi-
lância Sanitária. Nesse sentido, informou que seria
publicado ato convocando a referida Conferência,
com realização prevista para o período de 26 a 30 de
novembro/2001, com o tema "Efetivar o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária: Proteger e Promover
a Saúde Construindo Cidadania". Segundo o expositor,
a Conferência fora estruturada em três eixos principais:
1) construção do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária; 2) a Vigilância Sanitária e a proteção e
promoção à saúde; e 3) vigilância, saúde e cidadania.
Concluindo, solicitou a indicação de membros do CNS
para compor a Comissão Organizadora da I
Conferência Nacional de Vigilância Sanitária.

5) II CConferência NNacional dde AAssistência
Farmacêutica ee dde MMedicamentos: a Conselheira Clair
Castilho informou que a Comissão Organizadora da I
Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica e
de Medicamentos articulara-se com a Assessoria de
Assistência Farmacêutica da OPAS, que propusera-se a
participar da Conferência. Informou, ainda, sobre a
realização de Seminário, na OPAS (Fortaleza - CE),
sobre Assistência Farmacêutica, o qual seria utilizado
como termo de referência para a I Conferência Naci-
onal de Assistência Farmacêutica e de Medicamentos. 

6) PProvidências cconseqüentes aao rrelatório ddo GGDT
sobre oo CCES/Pará: o Coordenador Nelson Rodrigues
dos Santos informou que documento do CNS fora
encaminhado ao Presidente da Assembléia Legislativa,
ao Secretário Estadual de Saúde e ao Governador do
Estado do Pará. Acrescentou que a CIT fora oficiada a
dar informações sobre o processo do Estado do Pará,
tendo a mesma respondido que estava sendo elabo-
rado relatório explicativo.

ITEM 002 - FFIOCRUZ - PPLANO QQUADRIENAL EE
PARCERIAS CCOM OO CCNS

Dr. Paulo M. Buss, presidente da FIOCRUZ, fez a
apresentação do documento, "Diretrizes para a Formu-
lação do Plano Quadrienal 2001 e 2005", ressaltando
os seguintes aspectos em saúde pelo desenvolvimento
integrado da pesquisa, ensino, informação, tecnologia
e produção de bens e serviços, com finalidade de
proporcionar apoio estratégico ao SUS e construir a
melhoria da qualidade de vida da população e os
exercícios plenos da cidadania; II) programas insti-
tucionais; pesquisa e desenvolvimento tecnológico, en-
sino, produção de insumos em saúde, serviços de
referência, a informação, comunicação, desenvolvi-
mento e gestão; III) perspectivas futuras: Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico (aplicação de genomas

todas as atividades que dizem respeito à formulação de
estratégias, implementação e acompanhamento da
Política Nacional de Morbimortalidade por Acidentes e
Violência, considerando a complexidade e os desafios
decorrentes; VI) considerar a necessidade de articular
as ações de implementação da Política Nacional de
Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violên-
cias, em sistema operacional específico, que envolva
as instâncias gestoras do SUS, sob a coordenação na-
cional do Ministério da Saúde e órgãos especializados;
VII) constituir Comissão Intersetorial Permanente do
CNS, com atribuições de acompanhamentos da
Política Nacional e revisão das estratégias de imple-
mentação dos três níveis de governo; VIII) à secretaria
Executiva do CNS que proceda à devida articulação
intersetorial, assim como a viabilidade financeira para
a realização de cinco seminários macrorregionais
sobre violência urbana, que serão promovidos pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da
Câmara do Deputados, cujas recomendações serão
levadas ao Seminário Nacional da Câmara dos
Deputados em Brasília-DF, no exercício de 2002.
Colocada em apreciação, essa recomendação foi
aprovada. A segunda, recomendava: I) ao Ministério
da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde, Comissão Intergestores Tripartite, Comissões
Intergestores Bipartite, Conselhos Estaduais e Muni-
cipais de Saúde, Ministério Público, Ministério da
Justiça, Ministério do Trabalho e Previdência Social,
Ministério dos Transportes, Ministério da Educação,
Universidades, Corpos de Bombeiros, Policiais, Polícia
Rodoviária Federal, ONGs e sociedade civil, o
engajamento na formulação de estratégias, imple-
mentação e acompanhamento da Política Nacional de
Morbimortalidade por Acidentes e Violência; II) à
Secretaria Executiva do CNS reiterar às Secretarias Exe-
cutivas dos Conselhos Estaduais de Saúde e das
Capitais a necessidade de propor estratégias de imple-
mentação e acompanhamento da Política Nacional de
Redução de Morbimortalidade por Acidentes e
Violência, na reunião a realizar-se dias 25 e 26 de
julho/2001, em Brasília-DF; III) à Secretaria Executiva
do CNS que seja pautado para a próxima Reunião
Ordinária do CNS a instituição da Comissão Interges-
torial Permanente, para tratar do tema "Trauma e
Violência", de acordo com o item "b", artigo 21, do
Regimento Interno do CNS, cuja composição merecerá
indicação e deliberação do Conselho; e IV) convidar o
Gabinete de Segurança Institucional, da Presidência da
República, para expor ao Plenário do CNS o Plano Na-
cional de Segurança. Colocada em apreciação, essa
recomendação também foi aprovada. 

3.9) - GGT dda HHumanização ee ddo AAcesso: o
Conselheiro Geraldo Adão informou que o Grupo de
estava elaborando relatório sobre a implementação
das demandas da Conferência Nacional de Saúde,
que seria apresentado ao CNS, em sua próxima Reu-
nião Ordinária. Na oportunidade, seria apresentada,
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para diagnósticos, terapêutica e prevenção; aplicação
da pesquisa básica, biomédica e em Saúde Pública;
avaliação e monitoramento de sistemas, serviços e
programas de saúde; e inovação tecnológica e desen-
volvimento de produtos); IV) produção de vacinas; V)
produção de reativos; VI) Centro Tecnológico de
Vacinas Bio-Manguinhos; VII) produção de medica-
mentos; VIII) Centro Tecnológico de Fármacos e Medi-
camentos; IX) serviços de referência; X) infra-estrutura;
XI) gestão; XII) recursos humanos; XIII) investimento; e
XIV) custeio.

ITEM 003 - ""PARÂMETROS EEPIDEMIOLÓGICOS EE DDE
EQÜIDADE PPARA OO PPLANEJAMENTO AASCENDENTE"
- OOFICINA DDE TTRABALHO II

O Dr. Jarbas Barbosa, representante do CENEPI
/FUNASA/MS, expôs as dificuldades encontradas na
incorporação de critérios epidemiológicos para a
definição de prioridades - base de dados limitados e
ausência de equilíbrio adequado entre a necessidade e
capacidade - e, destacou algumas experiências con-
cretas identificadas: a) publicação da Portaria nº 176,
que disciplina os critérios para obtenção de finan-
ciamento da FUNASA; b) estabelecimento de critério
de elegibilidade; c) financiamento de usinas para
tratamento de lixo nas cidades; d) estabelecimento de
critério diferenciado para o teto financeiro de epide-
miologia e controle de doenças para diversos estados
da federação. A seguir, a Dra. Rita de Cássia B, Barata,
representante da Santa Casa de São Paulo e da
ABRASCO, apresentou a perspectiva de trabalho, utili-
zando como base o conceito de eqüidade para a
Saúde Pública, através dos seguintes processos de
trabalho: I) transformação de necessidades em objetos
de atuação; II) definição de instrumentos de
intervenção/estratégias de trabalho; III) avaliação dos
resultados de intervenção; IV) priorização das
necessidades sociais; V) identificação de grupos
vulneráveis (focalização e discriminação positiva); VI)
estabelecimento de mecanismos para redução das
desigualdades sociais em saúde. Apresentou quadro
comparativo da situação da saúde brasileira com
outros setenta e sete países e, também, quadros com-
parativos sobre as desigualdades identificadas entre as
cinco regiões do Brasil. Concluindo, citou a frase do
filósofo português, Ventura de Souza Santos: "Temos o
direito de ser iguais sempre que a diferença no infe-
rioriza e temos o direito de ser diferentes sempre que a
desigualdade nos caracteriza". Para finalizar, o Dr.
Paulo Sabrosa, da ENSP/FIOCRUZ, ressaltou os gran-
des avanços na definição dos indicadores epide-
miológicos, observando que o comportamento das
condições da saúde da população, nos últimos anos,
apontava para a evidente redução da mortalidade
infantil, frente ao aumento do PIB per capita, contudo,
ressaltou que outras variáveis deveriam ser avaliadas
para um melhor entendimento das desigualdades.

Destacou, ainda, outra relação histórica da saúde pú-
blica, entre condições de saúde, estabelecendo crité-
rios e prioridades locais, de acordo com a metodologia
e interpretação utilizadas, fazendo demonstrações,
através de dados existentes, sobre a mortalidade in-
fantil, leptospirose, etc. Concluindo, observou que o
controle de endemias deve ser tratado através da
inserção da saúde na educação da população.

ITEM 004 - OORGANIZAÇÃO DDA 110ª PPLENÁRIA
NACIONAL DDE SSAÚDE 

Adiado.

ITEM 005 - RRELATO DDA CCIT

O Conselheiro Silvio Mendes de Oliveira Filho fez o
relato da reunião da CIT, dizendo que a mesma de-
batera os seguintes temas: I) centrais de regulação e
assistência à saúde; II) Bolsa-alimentação; III) descen-
tralização das ações de epidemiologia e controle de
doenças; IV) controle do câncer cérvico-uterino; e V)
certificação de municípios.

ITEM 006 - CCOMPOSIÇÃO DDA CCOMISSÃO DDE
COORDENAÇÃO GGERAL

Adiado.

ITEM 007 - CCOODENAÇÃO DDAS CCOMISSÕES
TÉCNICAS PPERMANENTE DDO CCONSELHO
NACIONAL DDE SSAÚDE

Adiado.

ITEM 008 - IIMPLEMENTAÇÃO EE RREGULAMENTAÇÃO
DA EEMENDA CCONSTITUCIONAL NNº 229, LLEI CCOM-
PLEMENTAR DDECORRENTE DDA EEC

ITEM 009 - RRELATÓRIO DDA CCOFINS/CNS

O Prof. Elias Jorge fez a apresentação do Relatório
da COFINS/CNS, abordando os seguintes temas: I)
execução global da União; II) LDO 2002 e orçamentos
da União e Ministério da Saúde; III) parâmetros e
diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária;
VI) sugestões e encaminhamentos ao Plenário do CNS:
a) considerar R$ 67.290.000,00 como parâmetros
gerais de diretrizes para a elaboração da proposta de
2002, tendo como referência para o financiamento a
EC 29; b) pautar para a próxima reunião ordinária do
CNS discussão e aprovação da proposta orçamentária
2002; c) autorizar à Coordenação Geral a convocar
reunião extraordinária, caso necessário; d) indicar
representante do CNS para participar da formulação
da proposta do Sistema Nacional de Sangue; e)
retomar, a partir de agosto/2001, no Congresso Naci-
onal, as tratativas para resgatar a integralidade da EC
29; f) considerar o documento "Parâmetros Consen-
suais sobre a Implementação e Regulamentação da EC
29", como referência para subsidiar os vários projetos
que surgirão no Congresso Nacional, de regu-
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onal e em particular com a  Subcomissão de Violência
Urbana da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior da Câmara dos Deputados, que promoverá
Audiências Públicas e Seminários Nacionais, para
discussão da violência urbana, que culminará com a
realização do Seminário Nacional Sobre Violência
Urbana de 27 a 29 de novembro de 2001, na Câmara
dos Deputados - Brasília-DF;

d) A articulação existente entre os Governos Esta-
duais e Municipais e as Assembléias Legislativas 

e) O convite formulado pela Subcomissão de De-
senvolvimento Urbano ao Conselho Nacional de Saú-
de (Grupo de Trabalho) para participação na III Con-
ferência das Cidades, cujo tema é MORADIA;

f) A realização da IV Conferência Nacional da
Criança e do Adolescente, que tem como tema geral:
e Violência e como Lema: Violência é Covardia. As
Marcas Ficam na Sociedade, em Brasília-DF, no perío-
do de 19 a 22 de novembro de 2001; 

g) A necessidade do lançamento em nível nacional
da Campanha de Redução da Morbimortalidade por
Acidentes e Violência;

RECOMENDA ::

1. Posicionar-se positivamente ao prosseguimento
do processo de articulação intersetorial implementado
pelo Grupo de Trabalho instituído pela Resolução 309
de 8 de março de 2001, inclusive com o Congresso
Nacional e outras instâncias de controle social;

2. À Secretaria Executiva do CNS, para dirigir-se ao
Excelentíssimo senhor Ministro da Saúde, solicitando
expressar sua concordância e participação no processo
de formulação de estratégias para a implementação e
acompanhamento da política nacional de redução da
morbimortalidade por acidentes e violência, do Minis-
tério da Saúde, na forma como foi aprovada no Con-
selho Nacional de Saúde, bem como pactuar com os
três níveis de governo, com relação às  providências de
trâmite oficial; 

3. À Secretaria Executiva do CNS, dirigir-se às
Comissões do Poder Legislativo, que lidam com as
áreas da Saúde, Ministério Público, Ministério da
Justiça, Ministério da Educação, Trabalho e Previdência
Social, solicitando-lhes a participação em audiências
públicas sobre a violência urbana, programadas pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano-Câmara dos
Deputados, com a participação do Conselho Nacional
de Saúde - CNS;

4. À Secretaria Executiva do CNS articular-se com a
SAS/MS e Editora do MS, para publicação e distri-
buição da política nacional em foco, aos diversos seg-
mentos governamentais e entidades que compõem o
Conselho;

5. Às entidades que compõem as respectivas
representações no CNS, o engajamento em todas as
atividades que dizem respeito à formulação das estra-
tégias, implementação e acompanhamento da política
nacional, considerando a complexidade e os desafios
decorrentes;

lamentação da EC; e g) aprovar o presente relatório,
considerando-o anexo à ata da 110ª Reunião Ordi-
nária do CNS. Colocado em apreciação, o relatório foi
aprovado.

ITEM 110 - MMÉTODOS PPRÁTICOS DDE CCONTABILI-
DADE DDA AAPLICAÇÃO DDA EEC 229 EE AAPOIO
TECNOLÓGICO AAOS GGESTORES DDESCENTRALIZA-
DOS.

Adiado.

EXTRAPAUTA:
1) CCIAN - PPROGRAMA BBOLSA-AALIMENTAÇÃO:
O Conselheiro Augusto Alves Amorim passou a

palavra ao Prof. Flávio Luiz Valente, Secretário-Exe-
cutivo Internacional do Fórum Global de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável, que apresentou o
documento elaborado pela CIAN, destacando os as-
pectos fundamentais do Programa Bolsa-Alimentação;
1) mudança favorável dos critérios de inclusão; 2)
fortalecimento da estratégia de estímulo ao aleitamento
materno; e 3) aproximação do Programa Bolsa-Alimen-
tação com os Programas de Agentes Comunitários e
Saúde da Família. As Conselheiras Maria Helena
Baumgarten e Clair Castilhos pediram vistas do docu-
mento apresentado, objetivando aprofundar as discus-
sões junto às suas bases representativas.

RRRREEEECCCCOOOOMMMMEEEENNNNDDDDAAAAÇÇÇÇÕÕÕÕEEEESSSS

TEMA: SSAÚDE EE VVIOLÊNCIA
Nº 0021, DDE 55 DDE JJULHO DDE 22001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em
sua Centésima Décima Reunião Ordinária, realizada
nos dias 4 e 5 de julho de 2001, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei 8.080, de 19/09/90 e pela Lei 8.142, de 28 de
dezembro de 1990,  considerando:

a) A Resolução/CNS/Nº 309, de 8 de março de
2001, que instituiui Grupo de Trabalho que tem por
objetivo acompanhar a implementação da "Política Na-
cional de Redução da Morbimortalidade por acidentes
e Violência" nas três esferas de gestão do SUS e propor
ao CNS ações de informação e mobilização dos Con-
selhos de Saúde, entidades e instituições da sociedade,
com vistas à elevação do tratamento desta questão ao
primeiro nível de prioridade das Políticas Públicas e de
Saúde;

b) A publicação da Portaria GM/MS Nº 737 DE
16/5/01 - DOU Nº 96 - Seção 1e - de 18/5/01, que
homologa a Política Nacional de Redução da Morbi-
mortalidade por Acidentes e Violência;

c) A articulação estratégica com o Congresso Naci-
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mortalidade por acidentes e violência;

RECOMENDA ::

1. Ao Ministério da Saúde,  Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde,  Comissão Intergestores Tripar-
tite-CIT, Comissões Intergestores Bipartite-CIB, CO-
SEMS, Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, Mi-
nistério Público, Ministério da Justiça, Ministério do Tra-
balho e Previdência, Ministério dos Transportes, Minis-
tério da Educação, Universidades, Corpos de Bom-
beiros Militares, Polícias Militares, Polícia Rodoviária
Federal, Organizações Não Governamentais e Soci-
edade Civil, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
e Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Repro-
dutivos(RedeSaúde), o engajamento na formulação de
estratégias, implementação e acompanhamento da
Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por
Acidentes e Violência;

2. À Secretaria Executiva do CNS, reiterar às
Secretarias Executivas dos Conselhos Estaduais de
Saúde e das Capitais, a necessidade de propor estra-
tégias de implementação e acompanhamento da Polí-
tica Nacional de Redução da Morbimortalidade por
Acidentes e Violência, que deverão ser apresentadas
por ocasião da reunião a realizar-se dias 25 e 26/
07/01, em Brasília-DF;

3. À Secretaria Executiva do CNS, que seja pautado
para a próxima reunião ordinária do Conselho, a insti-
tuição da Comissão Intersetorial Permanente, para tra-
tar do Trauma e Violência, de acordo com o item b,
art. 21 do regimento Interno do CNS, cuja composição
merecerá a indicação e deliberação do pleno do Con-
selho;

4. Convidar o Gabinete de Segurança Institucional,
da Presidência da República para expor ao Plenário do
CNS o  Plano Nacional de Segurança.

Plenário ddo CConselho NNacional dde SSaúde, eem ssua
Centésima  ddécima RReunião OOrdinária

6. Considerar a necessidade de articular as ações
de implementação da política nacional de redução da
morbimortalidade por acidentes e violência, em sis-
tema operacional específico, que envolva as instâncias
gestoras do SUS, sob a coordenação nacional do
Ministério da Saúde e os órgãos especializados;

7. Constituir Comissão Intersetorial Permanente de
Trauma e Violência, pelo plenário do CNS, na próxima
reunião ordinária dias 8 e 9/8/01 que, além das
atribuições de acompanhamento da política nacional,
deverá proceder a análise e revisão das estratégias de
implementação no âmbito dos três níveis de governo.

8. À Secretaria Executiva do CNS, que proceda
devida articulação intersetorial, assim como a viabi-
lidade financeira, para a realização de 5 (cinco) semi-
nários macrorregionais, no decorrer do exercício de
2002, sobre violência urbana, que serão promovidos
em parceria com o Congresso Nacional, Assembléias
Legislativas, Ministério da Saúde, Governos Federal,
Estaduais e Municipais, CONASS, CONASEMS, CES,
CMS e entidades não-governamentais, com objetivo de
definir estratégias de implementação da Política Na-
cional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes
e Violência.

Plenário ddo CConselho NNacional dde SSaúde, eem ssua
Centésima DDécima RReunião OOrdinária

TEMA: SSAÚDE  EE VVIOLÊNCIA
Nº 0022, DDE 005 DDE JJULHO DDE 22001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua
Centésima Décima Reunião Ordinária, realizada nos
dias 04 e 05 de julho de 2001, no uso de suas com-
petências regimentais e atribuições conferidas pela Lei
8080, de 19/09/90 e pela Lei 8142, de 28 de dezem-
bro de 1990, considerando:

h) A Resolução/CNS/Nº 309, de 08 de março de
2001, que instituiu Grupo de Trabalho que tem por ob-
jetivo acompanhar a implementação da "Política Na-
cional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e
Violência" nas três esferas de gestão do SUS  e propor
ao CNS ações de informação e mobilização dos Conse-
lhos de Saúde, entidades e instituições da sociedade,
com vistas à elevação do tratamento desta questão ao
primeiro nível de prioridade das Políticas Públicas e de
Saúde;

i) A publicação da Portaria GM/MS Nº 737 de
16/05/01 - DOU Nº 96 -Seção 1e - de 18/05/01, que
homologa a Política Nacional de Redução da Morbi-
mortalidade por Acidentes e Violência; 

j) A necessidade de articulação intersetorial nos três
níveis de governo;

k) A necessidade do lançamento e implementação, a
nível nacional, da Campanha de Redução da Morbi-
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EE XX PP EE DD II EE NN TT EE

AG ENDA DDO  CC NS- 22001

(Aprovada ppelo PPlenário ddo CC NS eem ssua 1108ª
Reunião OO rdinária,  eem mmaio dde 22001)

1 - PPromoção dda SSaúde 
Políticas Públicas intersetoriais efetivas no âmbito do

Sistema Único de Saúde, com destaque para a questão
de segurança alimentar, saneamento, água e
ecossistema e risco sanitário de projetos de
desenvolvimento , Saúde do Trabalhador e Saúde
Indígena.

2 - MModelo dde AAtenção ee dde GG estão 
Atenção Básica como estruturantes do modelo

(integralidade, universalidade, eqüidade);
regionalização (Acompanhamento da NO AS-SUS);
insumos básicos (tecnologia e medicamentos);
instrumentos de gestão (sistemas de informação,
Cartão SUS) reafirmação, qualificação e otimização da
gestão pública do SUS ; relação e alianças objetivas
com os espaços do controle social.

3 - PPolítica dde RRecursos HHumanos 
Aprimoramento das Diretrizes para a NOB -RH- SUS

e sua aplicação pelos Gestores Públicos e pelo Setor
Privado Complementar do SUS ; diretrizes curriculares e
capacitação permanente (programa de interiorização,
PROFAE e pólos de capacitação); dinamizar a "Mesa
Nacional de Negociação P ermanente do SUS" e
estimular as Mesas Estaduais e Municipais; analisar os
vínculos profissionais de formas de contratação e
remuneração - carreira.

4 - FFinanciamento ddo SSUS 
Acompanhamento da aplicação da Emenda

Constitucional 29, como referência mínima para
financiamento do SUS; repasses intergovernamentais;
remuneração de serviços e de pessoal; reversão da
lógica do pagamento por procedimentos e sua
substituição por repasses globais perante o cumpri-
mento de metas segundo as realidades e necessi-
dades loco -regionais. Acompanhamento e controle
dos valores da atual tabela de pagamento por pro-
cedimentos; controle social e legislação vigente. R-
epercussão da Lei da R esponsabilidade Fiscal no fi-
nanciamento do SUS pelas Unidades F ederadas e
Municípios. Participação ativa nas articulações, vi-
sando a elaboração e aprovação da L ei Comple-
mentar indicada pela EC 29.

5 - RRegulamentação ddas OO peradoras dde PPlanos ee
Seguros dde SSaúde ee aa PPrática ddo CC ontrole SSocial 

Comissão permanente do CNS para acompa-
nhamento da Saúde Suplementar; ressarcimentos;
redução das exclusões, divulgação permanente.

6 - DDesenvolvimento ee AAprimoramento OO rgânico
e FFuncional dda RRede dde CC onselhos dde SSaúde  

Efetivação legal e legítima dos conselhos; progra-
ma nacional de capacitação de conselheiros; convo-
cação das futuras conferências e plenárias de saúde,
revisão da R esolução 33/92; ação solidária e me-
diadora de superação de impasses no funcionamento
dos Conselhos de Saúde, incluindo recentralização
dos recursos repassados onde perdurar distorções
legais e do Controle Social pelo Conselho de Saúde;
apoio para a realização de Conferências Nacionais
Específicas.
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