
NOTA DE REPÚDIO À EXTINÇÃO DA MESA 
PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO DO SUS 

 
As entidades representativas dos trabalhadores e trabalhadoras do 
Sistema Único de Saúde vêm repudiar a decisão do Ministério da Saúde 
em extinguir a Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema 
Único de Saúde (MNNP-SUS), criada por resolução do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) em 1993, tendo seu funcionamento retomado em 2003, e 
referendada em todos os governos democraticamente eleitos pelo povo.  
 
Este ataque que extinguiu este importante espaço de negociação das 
pautas dos/as trabalhadores/as, das diversas categorias profissionais que 
trabalham nas unidades de saúde em todo o país, com certeza vai agravar 
as precárias condições de atendimento à população. 
 
Esta decisão unilateral, sem qualquer mediação com Estados e 
Municípios, bem como sem comunicação prévia às entidades, confirma a 
postura autoritária deste governo, que não cumpre os acordos de greve e 
vem tomando medidas para retirar direitos e conquistas dos/as 
trabalhadores/as. 
 
 Nas ruas na luta vamos resgatar a dignidade dos/as 
trabalhadores/as, que apesar do descaso do poder público, são os 
responsáveis e a garantia de prestação de bons serviços à população. 
 

Vamos continuar firmes na luta em defesa da Saúde Pública, que é 
um direito do cidadão e dever do Estado! 
 

Contra o desmantelamento e destruição do SUS e em defesa 
dos direitos de todos/as os/as trabalhadores/as! 

 
 

Brasília, 31 de maio de 2019 
 

Assinam este documento:  
 

ABRATO – Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais 
CONACS – Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 



CONDSEF/FENADSEF – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal 
CONFETAM – Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal 
CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde 
CNTSS – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social 
FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos 
em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil 
FENAFAR – Federação Nacional dos Farmacêuticos 
FENAM/CBM – Federação Nacional dos Médicos/Confederação Brasileira dos 
Médicos 
FENAMEV – Federação Nacional dos Médicos Veterinários 
FENAPSI – Federação Nacional dos Psicólogos 
FENAS – Federação Nacional dos Assistentes Sociais 
FENASPS – Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho, Previdência e Assistência Social 
FIO – Federação Interestadual dos Odontologistas 
FNE – Federação Nacional dos Enfermeiros 


