
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG 
convoca sua base a participar da 15ª Conferência Nacional de Saúde

Em 2015 acontecerá a 15ª Conferência Nacional de Saúde - 15ªCNS, em suas quatro etapas (con-
forme cronograma), com o tema: “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas. Direito 
do povo brasileiro”.

Com a 15ª CNS, se objetiva: reafirmar e buscar a efetividade dos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde; avaliar de forma participativa o SUS e propor condições de acesso à saúde, ao aco-
lhimento e à qualidade da atenção integral;definir diretrizes e prioridades para as políticas de saúde; 
fortalecer o Controle Social no SUS, garantindo formas de participação dos diversos setores da socie-
dade. Além destes, para a CONTAG, o principal objetivo é ampliar o debate e garantir adequações das 
estruturas do SUS para a efetivação da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Cam-
po, da Floresta e das Águas.

Como parte da mobilização social para a 15ª CNS, serão realizadas Plenárias Regionais de Conse-
lhos de Saúde e Movimentos Sociais/Populares, que serão espaços de reflexão e formulação acerca 
dos avanços, desafios e prioridades necessárias para avançarmos na construção do Sistema Único de 
Saúde e da defesa do direito à saúde. As plenárias deverão, ainda, promover o debate e a inclusão de 
representações que buscam o enfrentamento das iniquidades em saúde: mulheres, idosos, população 
do campo e floresta, juventude, população negra e quilombola, LGBT, população em situação de rua, 
pessoas com deficiências, entre outros.

Cronograma da 15ª CNS

Atividade

Atividade
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Período

Período

Local

Local

Plenária Nordeste 13 e 14 de março Fortaleza/CE (Escola de Saúde Pública)

Plenária Norte 27 e 28 de março Belém/PA  (local a definir) 

Plenária Sudeste 21 e 22 de março São Paulo/SP (local a definir) 

Plenária Centro Oeste 27 e 28 de março Brasília/DF (Câmara Legislativa)

Plenária Sul 20, 21 e 22 de março Porto Alegre/RS (Fetag) 

19ª Plenária Nacional      
de Conselhos de Saúde

07 e 08 de abril Brasília

2º
 e

ta
pa Conferências

Municipais
De 09/04 a 15/07

Conferências
Estaduais

De 16/07 a 30/09



O que queremos com a 15ª CNS?
As conferências são um dos espaços de participação e controle social na gestão da política 

pública de saúde, nas quais devem ser identificadas a situação de saúde do povo, suas ne-
cessidades e demandas apontando para a definição de prioridades, diretrizes e pressupostos. 
Estas definições devem influenciar a elaboração dos Planos Municipais, Estaduais e Nacio-
nal de Saúde, bem como os demais instrumentos de planejamento e orçamento em saúde, 
assegurando a relação entre as demandas sociais em saúde e as ações de governo a serem 
implementadas, monitoradas e avaliadas.

Em 2011, na 14ª Conferência Nacional de Saúde, havia apenas cerca de 2% de trabalha-
doras e trabalhadores na agricultura representados na etapa nacional. Em 2015, temos como 
desafios aumentar nossa representação e qualificar a defesa da Política de Saúde das Popu-
lações do Campo, Floresta e Águas, para que tenhamos nossa realidade representada e que 
a política pública de saúde atenda nossas necessidades, segundo o princípio da equidade no 
SUS. Somente as pessoas que vivem e ou trabalham no campo, floresta e águas, e que lutam 
por melhorias nas condições de vida desta população, pautarão as reais necessidades e de-
fenderão melhorias para avançar no direito à saúde pública e de qualidade. 

Como participar?
As plenárias regionais não contam com recurso definido para a participação, depende de 

articulação nos conselhos e Secretarias de Saúde, bem como, contrapartida das organiza-
ções da sociedade civil que contam com disponibilidade de recurso financeiro para garantir 
representação de sua entidade. Lembrando que as plenárias não indicam delegados(as) e 
nem propostas. 

Já para a participação nas conferências municipais, estaduais e nacional, há previsão de 
recurso pelos respectivos conselhos para garantir a participação. Nas conferências ocorrem 
eleição de delegados(as) e de propostas para as etapas seguintes. Para ser delegado(a) 
estadual precisa ser eleito na municipal e, para ser delegado(a) nacional, tem que ser eleito 
na conferência estadual. Por isso, é importante participar de todas as etapas, desde o início. 
Procure saber no Conselho Municipal de Saúde e, ou, na Secretaria Municipal de Saúde a 
data da conferência municipal e garantir maior número de representantes dos trabalhadores e 
trabalhadoras na agricultura.
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Conferência Nacional 
de Saúde De 1 a 04/12/15 Brasília

Agenda permanente do Conselho 
Nacional de Saúde.

Conferências
Estaduais

Atividade Período Local


