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Fale com o Conselho Estadual e faça sua Conferência 
 

         Desde abril, inúmeras Conferências Municipais de Saúde já foram realizadas Brasil a fora, nos 
mais longínquos rincões. Na 14ª Conferência Nacional de Saúde a etapa municipal está vinculada à 
etapa estadual e a estadual vinculada à nacional. No entanto, se o seu município não conseguir 
realizar a Conferência até o dia 15 de julho, calendário oficial da 14ª CNS, procure o Conselho 
Estadual de Saúde e viabilize uma data que não prejudique a etapa estadual. Não fique de fora!  

         A participação do maior número de cidades certamente qualificará o processo de organização e 
realização da 14ª Conferência Nacional de Saúde. E quanto mais conferências realizadas, melhor será 
para as discussões que ocorrerão na etapa nacional, que acontece de 30 de novembro a 04 de 
dezembro, em Brasília. 

         Por isso, Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde, em parceria com Conselhos 
Estaduais e Municipais de Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, entidades e 
movimentos sociais, conclamam a participação de todos nestas Conferências, para discutir o acesso e 
acolhimento com qualidade no Sistema Único de Saúde (SUS). 

         Assim, se sua conferência municipal ainda não se realizou, faça acontecer! Não perca a chance 
de contar ao Brasil quais as necessidades e as prioridades de seu município. A decisão de seguir esse 
caminho é o começo para uma grande mudança na saúde de todos nós, brasileiros.  

________________________________________________________________________ 

Relatores estaduais da 14ª CNS participarão de evento em Brasília 
 

O Conselho Nacional de Saúde promove no dia 30 de junho a Oficina de Capacitação dos 
Coordenadores de Relatoria da Etapa Estadual da 14ª Conferência Nacional de Saúde. O encontro 
acontecerá em Brasília e deve reunir cerca de 100 participantes, entre Presidentes dos Conselhos 
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Estaduais de Saúde, as Secretarias Executivas dos Conselhos e os Coordenadores da Comissão de 
Relatoria da 14ª CNS.  

 
Além da capacitação, os participantes vão assistir a apresentações sobre o Regimento, a 

Comissão Organizadora, o Comitê Executivo e o Plano de Comunicação e Mobilização da 14ª CNS.  
 
De acordo com a Comissão Organizadora, o momento é de intensificar as mobilizações de rua 

para fortalecer as Conferências Municipais. Movimentação que também deve fazer parte da etapa 
estadual, sendo a primeira Conferência Estadual no Espírito Santo de 27 a 30 de julho.  

 
Todos os 26 estados e o Distrito Federal vão realizar as Conferências que terminam em 31 de 

outubro. A etapa Nacional será de 30 de novembro a 04 de dezembro em Brasília e deve reunir 
milhares de pessoas de todo o Brasil. 
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Site da 14ª CNS 

 
Não deixe de visitar o site da 14ª Conferência Nacional de Saúde (CNS). Acesse 

www.conselho.saude.gov.br/14cns e assista ao vídeo do presidente do Conselho 
Nacional de Saúde, ministro Alexandre Padilha, e da coordenadora geral da 14ª CNS, 
conselheira Jurema Werneck, sobre a importância das Conferências Municipais. O 

material poderá ser utilizado por Estados e Municípios durante suas conferências.  
Outros materiais disponíveis no site são o documento orientador para os debates e 

reflexões da Conferência, dúvidas frequentes e o manual de uso da logomarca. Confira! 
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