Informativo Eletrônico da SE/CNS para o s conselheiros nacionais – Ano VI, Brasília, 11/05/2010.

Prezado (a) conselheiro (a),
Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com
assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a
repercussão nos principais jornais.
Brasília, 11 de maio de 2010
Jornal da Câmara/BR
Ministério da Saúde | Institucional

Comissão de Seguridade discute regulamentação da Emenda 29
GERAL
A Comissão de Seguridade Social e Família realiza audiência pública hoje para discutir a
judicialização da saúde e a necessidade de regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos
ao setor. A audiência foi proposta pela deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA). Ela argumenta que o
princípio constitucional de que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado tem levado milhares de
pessoas a recorrer à Justiça quando necessitam de medicamento ou procedimento que não conseguem
adquirir no Sistema Único de Saúde (SUS). "Nos últimos cinco anos, o governo federal desembolsou R$
191 milhões, segundo dados da Advocacia Geral da União (AGU), com o cumprimento de decisões
judiciais que determinaram o pagamento de tratamento não contemplado pelo SUS. As constantes
decisões judiciais favoráveis ao cidadão vêm provocando verdadeiro rombo no orçamento destinado à
saúde, o que reabre a discussão sobre a necessidade de mais recursos para a saúde, conforme prevê a
Emenda 29", afirma.
Foram convidados para o debate o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
do Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães; um representante do Ministério do Planejamento; o
defensor público federal André Ordacgy; a secretária-geral de Contencioso da AGU, Grace Maria
Fernandes Mendonça; o juiz de Direito de Porto Alegre (RS) Ingo Wolfgang Sarlet; o procurador regional
da República na 4ª Região (RS) Humberto Jacques de Medeiros.
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