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Conselheiros avaliam positivamente a  
Plenária Nacional de Saúde 

 

 
 
 

Conselheiras de Saúde de São Paulo - Sindicato dos 
Enfermeiros, Sitraemfa e Sindsaúde 

XV Plenária Nacional dos  
Conselhos de Saúde 

 
 

 
A XV Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde foi realizada, nos dias 26, 27 e 28 de 

novembro de 2008, em Brasília/DF. A abertura foi na Tenda, na esplanada dos Ministérios.  Os 
conselheiros se reuniram também  no auditório do Centro de Convenções Brasil 21. 

Com 1700 conselheiros inscritos e participação efetiva de todos, os participantes estavam 
ansiosos em defender suas demandas regionais. A XV Plenária se consagra como uma das mais 
atuantes dos últimos anos e tem como objetivo, também, realizar intercâmbio entre os conselheiros.  

Segundo o relator da Plenária e Conselheiro Nacional de Saúde, Eni Carajá Filho, a plenária 
foi riquíssima e superou a expectativa, principalmente porque preparou os novos conselheiros 
municipais de saúde para os novos desafios de 2009.  

Na visão do conselheiro Renato Barros, diretor também da CNTSS/CUT, a plenária foi 
bastante positiva, e disse: “ Mesmo no período da sua realização ultrapassou a expectativa, depois 
de um pleito eleitoral, mostrou cada vez mais organização e o fortalecimento do controle social. É 
necessário nesse momento superarmos os conflitos existentes com alguns gestores na relação com o 
controle social, para que possamos estar consolidando o SUS no País”.  

A plenária foi divida em três blocos: 1º - Financiamento: 2º - Fortalecimento do Controle 
Social e Pacto pela Saúde; e 3º - Gestão pública do SUS. Temas que foram exaustivamente 
debatidos.   

Um dos temas que acendeu os ânimos dos presentes foi a Fundação Estatal, cujo debate ficou 
em torno do Projeto de Lei do governo. Nesse momento os conselheiros foram unânimes:  
rejeitaram e pediram a retirada imediata do PL do governo, e fecharam com uma afirmação:  O 
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controle social não aceita a privatização no setor Saúde. Inclusive foi tirada uma comissão 
representativa dos estados, que foram até a presidência da Câmara Federal falar com o presidente, 
Arlindo Chinaglia PT/SP, para solicitar a retirada do PL do governo e que colocasse na pauta de 
votação ainda este ano o substitutivo apresentado pelo relator Pepe Vargas PT/RS, o Projeto de Lei 
complementar 306/08 - que regulamenta a Emenda Constitucional 29 e cria a Contribuição Social 
para Saúde- CSS.  

 
CONFIRA ALGUMAS PROPOSTAS APROVADAS:               
 
. Aprovado apoio da Plenária pela aprovação do PL 306/08 e substitutivo apresentado pelo 

Deputado Pepe Vargas;  
. Aprovada a retirada por unanimidade o PL 092/2007 – referente a criação das Fundações 

Estatais de direito privado. 
. Aprovada a mobilização para todos os conselheiros de saúde nos seus referidos estados façam 

movimentos em prol da derrubada dos projetos de leis semelhantes ao PL 092/2007.  
 
Ressaltamos  que ao  longo dos anos os conselheiros de saúde de todo Brasil construíram e 

fortaleceram questões conjunturais e estruturais do setor saúde, como o fortalecimento do SUS  e do 
controle Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CNTSS-CUT na defesa de direitos e  
avançando nas conquistas! 


