
OBJETIVO:  ATA  DA  POSSE  DOS  CONSELHEIROS  E  DA  MESA  DIRETORA
GESTÃO 2013 A 2016 DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
DATA: 15/01/2013
LOCAL: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA CÂNDIDO SANTIAGO/SES T/SUS 
Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às 14h00min – realizado na Escola de
Saúde, a Reunião da Posse dos Conselheiros eleitos no Conselho Estadual de Saúde de Goiás
ficando  para  compor  a  Mesa  da  Solenidade  as  seguintes  pessoas:  a  Presidente  Cláudia
Cruvinel Câmara, Dr. Halin Antônio Girade representando o Secretário de Saúde Dr. Antonio
Faleiros, o Vice-Presidente Osmar Costa Queiroz, o 2ª Secretário Aderrone Viera Mendes, a
Coordenadora  da  Comissão  Eleitoral  Rosa  Irlene  Maria  Serafim,  a  Superintendente  de
Educação em Saúde e Trabalho para o SUS, Drª Meire Incarnação Ribeiro Soares. Iniciou
com o Hino Nacional Brasileiro, a Presidente  Cláudia  faz os agradecimentos de todos que
participaram do Pleno anterior, que ajudaram na condução do processo, que colaboraram em
todos os momentos difíceis do Conselho, que participaram ativamente e, gostaria de agradecer
os membros da Mesa Diretora: o senhor Osmar, o Fábio e o Aderrone. Vamos dar início a
nossa sessão e os Conselheiros que entraram agora eu desejo a todos muito sucesso e que
vocês tenham uma condução clara nesse processo.  E em nome do Secretário,  Dr.  Halim
cumprimenta a Mesa toda. Esse é um momento do ciclo velho para um ciclo novo, nesse
momento que damos posse às novas Entidades temos que fazer uma reflexão para que não
percamos os objetivos desse processo: não agindo de acordo com os nossos interesses estamos
aqui  para  o  interesse  da  população,  aqui  representado  pelos  Conselheiros  eleitos,  quem
assume essa posição de Conselheiro deve agir como representante do Controle Social e não de
apenas  um  segmento.  Espero  que  quando  assumirem  o  compromisso  aqui  hoje,  não  se
esqueçam que será  para  o todo mandato.  O Conselho  não se limita  a Mesa Diretora,  a
participação de todos façam o Conselho mais atuante, peço ao Secretário, a Maria Cecília que
está aqui estão o compromisso para que essa capacitação ocorra. Eu vou repassar aqui hoje, o
relatório dessa gestão de dois anos: de dois mil e onze a dois mil e doze para que essa tradição
ocorra e para que essa secretaria-executiva possa ser melhor analisado por todos. Então eu
desejo um bom processo e vou passar a palavra para o Vice-Presidente Osmar, que disse: boa
tarde a todos, a única coisa que eu tenho a falar, é que nos dois anos como Mesa Diretora nós
procuramos fazer o que podia, e muitas das vezes não fizemos por não ter condições, mas nós
tivemos algum avanço dentro do Conselho Estadual nesses dois anos e espero que essa nova
Mesa Diretora e os membros novos lutem pelos usuários do sistema de saúde, é o que nós
precisamos,  obrigado.  Coordenadora  da  Comissão  Eleitoral  Rosa  Irlene: Em  nome  da
Comissão Eleitoral  cabe a mim agradecer  a todos que diretamente ajudaram no processo
eleitoral e será finalizado o Relatório que deverá construir e apresentar à nova gestão. Dr.
Halim:  Comprimento  a  Presidente  Cláudia Câmara e Mesa e os Conselheiros  que estão
entrando e estão saindo. Nesse momento estou representando o Dr. Antônio Faleiros, ele foi
chamado ao gabinete do Governador a uma situação grave e ele chegará a qualquer momento.
Esse momento para mim me lembra muito a 8.142 quando foi uma conquista da sociedade: a
participação do Controle Social não foi  um presente,  foi uma luta. Nós precisamos muito
fortalecer  os Conselhos Municipais de cada um dos 246 municípios para que tenha uma
repercussão dos 5.525 municípios desse país. Eu tenho certeza, absoluta que os representantes
dessas entidades tenham o único objetivo, de fazer com que quando o ser humano precisar de
alguém,  do  sistema  de  saúde  que  ele  seja  atendido  e que  seja  de  qualidade.  Todos  os
Conselheiros que entrarem precisam ser capacitados, precisam de capacitação. Cumprimento
a Mesa e falo que eles contribuíram para que tivesse um sistema melhor de saúde, eu espero
que cada vez mais a Secretaria cumpra o seu papel dentro do Conselho e que o Conselho
tenha um lugar digno com condições de trabalho, obrigado. O 1º Secretário da Mesa Diretora
Conselheiro Fábio: boa tarde, sempre que vou trabalhar no Conselho eu nunca deixei de ficar
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alegre com o apoio desse Conselho. Nós conseguimos criar a Política Nacional porque hoje o
Brasil  está com 43 milhões de pessoas de doenças reumáticas, estou feliz também porque
trabalhamos por essas instituições no sentido de fazer  ela fortalecer.  Obrigado,  sucesso a
todos os chegantes, e a todos Conselheiros novos que não desistam da luta, conte conosco e
que Deus dê condições para seguir essa batalha. O 2º Secretário, Conselheiro Aderrone: boa
tarde a todos e a todas, quero agradecer a todos aqui, quero cumprimentar a Cláudia, a nossa
Presidente nesse período e cumprimento o Dr Halim também e todos que aqui estão. A Mesa
Diretora  foi  um desafio.  Eu  considero  que  nós  construímos  parte,  mas  muito  mais  nós
colaboramos  uns  com  os  outros  para  promover  saúde,  e  que  nós  poderemos  dar
prosseguimentos a uma SUS melhor. Agradecemos a presença do Deputado Estadual Mauro
Ruben.  A  Superintendente  de  Educação  em  Saúde  e  Trabalho  para  os  SUS,  Meire
Incarnação:  boa tarde, quero cumprimentar a Cláudia nesse momento e todas as mulheres
dessa Mesa, o Dr Halim, e reforçar a nossa parceria da escola de saúde pública com relação a
formação dos Conselheiros, a ajuda nesse processo do papel desse Conselho que a Secretaria
possa contribuir nessa formação eu quero reforçar o convite que a escola de saúde pública está
com o processo aberto para inscrições do curso de Conselheiros, reforçar aos novos membros,
a nova Mesa Diretora. Então em nome da Escola de Saúde Pública eu quero agradecer a todos
que estão aqui presentes e parabenizar o trabalho executado e pedir a Deus que abençoe o
novo trabalho da nova equipe que assumirá, então desejo a todos uma boa gestão e que Deus
abençoe a todos nós, obrigado.  Presidente Cláudia: eu tinha como meta inicial  fazer um
relatório de todas as atividades da Mesa Diretora nesses dois anos. Cláudia faz apresentação
do relatório  referente dos anos de 2011 a 2012, faz o agradecimento a Coordenadora da
Comissão Eleitoral Rosa Irlene que trabalhou para que todos os outros pudessem estar aqui
presentes. Agora vamos dar o Termo de Posse aos Conselheiros eleitos e depois da posse o Dr
Halin homologará. Leitura do Termo de Posse:  O Governo do Estado de Goiás neste ato
representado pelo Secretário de Estado da Saúde Dr. Antônio Faleiros Filho, usando de suas
atribuições legais,  e em observação ao teor da Resolução Ad Referendum n.º  001/2013-
CES/GO, que declara as entidades eleitas e ainda a homologação constantes da Portaria Nº
011/2013 – GAB/SES/GO publicada no Diário Oficial do Estado N.º 21.508 em 15 de janeiro
de 2013.  R E S O L V E:  1. Declarar empossados os representantes das entidades que
comporão o pleno do Conselho Estadual de Saúde conforme segue na ordem de titulares e
respectivos suplentes.

SEGMENTO : USUÁRIO TITULAR
ENTIDADE Nome do representante indicado

ABRAZ - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALZHEIMER
E DOENÇAS SIMILARES - REGIONAL GOIÁS

GERINALDO TEODORO DE 
ASSUNÇÃO 

ADVEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS
DO ESTADO DE GOIÁS

JOÃO DIVINO RIBEIRO 

AGEM - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ESCLEROSE 
MULTIPLA 

EDUARDA ASSIS DE 
ALBURQUERQUE

ASFAPP/GO - ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E 
AMIGOS DOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS  DO 
PENSAMENTO NO ESTADO DE GOIÁS

OSMAR COSTA DE QUEIROZ

ASPHEGO - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

NEITON PEDRO CHAVES

ASSOCIAÇÃO POLIVIDA BENEDITO DA SILVA PEREIRA
AVCESIO - ASSOCIAÇÃO DAS VITIMAS DO CÉSIO 
137

ODESSON ALVES FERREIRA
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CAL - CONSELHO ARQUIDIOCESANO DO LAICATO
DE GOIÂNIA

MAURÍLIO JOSÉ DE CARVALHO 

CRCGO - CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DE GOIÁS

JOSENILDA RIBEIRO DA SILVA

FOGO - FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIÁS

RENATO CARDOSO NASCIMENTO

GAPHE - GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DO
VÍRUS DAS HEPATITES 

CLÁUDIO RIBEIRO DE JESUS 

GRUPAGO - GRUPO DE PACIENTE ARTRÍTICOS 
DE GOIÁS, ASSOCIAÇÃO DOS REUMÁTICOS DO 
ESTADO DE GOIÁS

FÁBIO DOS REIS FONSECA

GRUPO AAVE -  AIDS: APOIO, VIDA, ESPERANÇA SÂMARA NATACHA BORGES 
GONÇALVES 

METAMORFOSE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
METAMORFOSE

SÔNIA MARIA BORGES

PASTORAL DA SAÚDE NACIONAL / CNBB MARIA DAS GRAÇAS DUARTE 
OLIVEIRA

PROJETO RONDON - ASSOCIAÇÃO DOS 
RONDONISTAS DO ESTADO DE GOIÁS

DANIEL REGIS DE OLIVEIRA

SERCON - SINDICATO DOS SERVIDORES DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

VERA LÚCIA JARDIM

SINTERGO - SINDICATO DOS TERAPEUTAS DO 
ESTADO DE GOIÁS

AMILTON GRACIANO RAMOS

SINTESGO/TO - SINDICATO DOS TÉCNICOS DE 
SEGURANCA DO TRABALHO DOS ESTADOS DE 
GOIÁS E TOCANTINS

EMIVAL CASCEMIRO DE ABREU

UNIVIDA - UNIÃO JUSSARENSE DE PROMOÇÃO 
DO MENOR E O ADOLESCENTE CARENTE E  
ABANDONADO E DE DEFESA DA VIDA

VENERANDO LEMES DE JESUS

SEGMENTO : USUÁRIO SUPLENTE
ENTIDADE Nome do representante indicado

ABRAXP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 
XERODERMA PIGMENTOSO

GLEICE MACHADO

ADC - ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO 
ESTADO DE GOIÁS

MILVA PEREIRA DE SOUSA

AGD - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE DIABÉTICOS EDITH SILVA BARBOSA OTTO

ASPECGO - ASSOCIAÇÃO DE PERITOS EM 
CRIMINALISTICA DE GOIÁS

GRACIANO JOAQUIM DE OLIVEIRA 

PC - PASTORAL DA CRIANÇA LUCILENE VITÓRIO RODRIGUES

PCA - PASTORAL CARCERÁRIA DA ARQUIDIOCESE
DE GOIÂNIA

GILENE COELHO SANTOS 

SINDIPETRO - SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS DERIVADOS DE 
PETRÓLEO DO ESTADO DE GOIÁS

DANIEL ALVES DE MELO

SEGMENTO : TRABALHADOR TITULAR
ENTIDADE Nome do representante indicado
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COREN-GO - CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE GOIÁS

STEFANIA CRISTINA DE SOUZA 
NOLASCO 

CREFONO - CONSELHO REGIONAL DE 
FONOAUDIOLOGIA - 5ª REGIÃO

CAROLINE SILVEIRA DAMASCENO

CRF/GO - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 
DO ESTADO DE GOIÁS

SUEZA ABADIA DE SOUZA OLIVEIRA

SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS WELLERSON MOREIRA RIBEIRO
SINBIOMED - SINDICATO DOS BIOMÉDICOS NO
 ESTADO DE GOIÁS

CINTIA LANDIM RIBEIRO

SINDIACSE-GO – SINDICATO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMDATE ÀS 
ENDEMIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PAULO GOMES DE BRITO

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/GO

MARCELO RODRIGUES SILVEIRA 

SINTASB – SINDICATO DOS(AS) TÉCNICOS(AS) E 
AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO ESTADO DE 
GOIÁS

SHIRLEI MARIA DIONISIO MARTINS

SINTFESP-GO/TO – SINDICATO DOS 
TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE E 
PREVIDÊNCIA NOS ESTADOS DE GOIÁS E 
TOCANTINS

MARISELMA LEMES ROCHA

SOEGO - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO 
ESTADO DE GOIÁS

JEAN JACQUES RODRIGUES

SEGMENTO : TRABALHADOR SUPLENTE
ENTIDADE Nome do representante indicado

ABEN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ENFERMAGEM – SEÇÃO GOIÁS

SANNY FERREIRA FERNANDES

CROGO - CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DE GOIAS

CLÁUDIA DANIELA MOREIRA 
PORTILHO

SINTSEP-GO - SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE 
GOIAS

EDVALDO BERNARDO DE LIMA

SEGMENTO : GOVERNO TITULAR
ENTIDADE Nome do representante indicado

CMAC JUAREZ BARBOSA  – CENTRAL DE 
MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

MARIA CECÍLIA MARTINS BRITO

MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO ESTADUAL DE 
GOIÁS - DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO

ROSÁLIA PEREIRA MATOS DOS 
SANTOS

SEART - SECRETARIA DE ESTADO DE 
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

AAVA SANTIAGO AGUIAR

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

FLÁVIA CRUVINEL DE OLIVEIRA 

SES/GO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
ESTADO DE GOIÁS

HALIM ANTONIO GIRADE

SEGMENTO : GOVERNO SUPLENTE
ENTIDADE Nome do representante indicado

COSEMS - CONSELHO DOS SECRETÁRIOS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE DE GOIÁS

JESULINA REGIS DOS SANTOS
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SECTEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

MARINA ROSA DA SILVA SOUZA

UEG - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS VALCEMIA GONÇALVES DE SOUSA 
NOVAES

OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE 
GOIÁS

WILMAR CARDOSO DE QUEIROZ

SEGMENTO : PRESTADOR TITULAR
ENTIDADE Nome do representante indicado

ACCG - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER 
EM  GOIÁS 

HERNANI VAZ KRUGER

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

ELIANE PEREIRA DOS SANTOS

GERIR - INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE MARIA APARECIDA CARRICONDO 
DE ARRUDA LEITE

IDETECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E HUMANO

ALEXSANDRO JORGE LIMA

NÚCLEO DE PROTEÇÃO AOS QUEIMADOS ROSA IRLENE MARIA SERAFIM

SEGMENTO : PRESTADOR SUPLENTE
ENTIDADE Nome do representante indicado

AGIR - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE 
INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO / CRER

ADERRONE VIEIRA MENDES 

FEMIGO - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS, 
HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO 
ESTADO DE GOIÁS

JOSE ROLDÃO GONCALVES 
BARBOSA

FUBOG - FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE 
GOIÁS

ZANDER CAMPOS DA SILVA

INSTITUTO ESPÍRITA BATUÍRA DE SAÚDE 
MENTAL

EMÍLIA AMÁBILE DECHICHI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA WILSON SODRÉ DE MIRANDA

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO ANA LÚCIA ROSIAK

Secretaria-Executiva do Conselho Estadual de Saúde/GO, em Goiânia, aos 15 dias do mês de
Janeiro de 2013. Presidente Cláudia: as correções vão ser feitas uma errata no edital porque
já foi publicado. Conselheira Rosália: boa tarde a todos, represento o Núcleo da Saúde em
Goiás, eu gostaria de dar o seguinte encaminhamento que fosse assinado o Termo como ele
está, e que cada Conselheiro fizesse a correção visual, no momento posteriori que fosse até
segunda-feira porque senão vamos perder tempo e não vai conseguir corrigir agora. Ficou
decidido que vão assinar e depois na segunda-feira haverá a correção.  Presidente Cláudia:
boa tarde, então vamos dar encerramento a esse ato de Posse e Declaro empossado todos aqui
presentes. Agradeço o Dr Halin que está representando o Secretário. Agora vamos dar início a
primeira Reunião deste Pleno que se inicia com esse Termo de Posse e esse ato agora que vai
ser a eleição da Mesa Diretora, então vamos fazer a condução para o processo eleitoral e
vamos dar o momento, tem duas sugestões aqui para o Pleno: indicar algum representante
isento para me acompanhar ou a Comissão Eleitoral anterior. O Pleno decidiu que a Cláudia
comandará e chama a Secretaria-Executiva, a Stefannia e o William para ajudar. Diz, vamos
dar início a essa condução do processo eleitoral, vamos separar por segmentos para depois
reunirmos novamente e eleger a Mesa Diretora e poder dar início ao processo eleitoral. Vai
ser estabelecido quinze minutos de discussão. Conselheiro Maurílio: boa tarde, sou Usuário,
por questão de ordem, quais serão os critérios para a eleição? Nós não temos critérios, no
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momento, para eleger a Mesa Diretora, ou seja, nós temos no meu modo de ver a necessidade
em Plenário, que os três segmentos venham estabelecer os critérios para a eleição da Mesa
Diretora.  Cláudia: no edital estava constando que hoje haveria a eleição, e os segmentos se
reúnem e eu e a Secretaria-Executiva comandaremos essa eleição.  Conselheiro  Fábio: as
regras da eleição da Mesa Diretora já existem, porque elas existem e já estão consolidadas, no
arcabouço institucional do Conselho porque essa proposta de eleição foi votada pelo plenário
de 2010 e foi promulgada uma Resolução que dispõe sobre essas regras, que são as mesmas
passadas. Eu queria pedir a secretaria-executiva para socializar o documento no telão para o
Plenário apreciar as regras da época e deliberem se for necessário.  Cláudia: Os segmentos
vão se reunir e terão 20 minutos para se reunir. Os Usuários se reunião aqui na frente, os
Gestores e Prestadores aqui do lado e os Trabalhadores lá fora. Após o tempo solicitado,
Fábio:  então  vamos dar  sequência  aos trabalhos,  com a leitura  do Regulamento que foi
aprovado no Plenário e feito Resolução e foi homologado por Portaria. “Regulamento da
Eleição dos Quatro Membros da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Goiás
(CES/GO) para o Biênio 2013/2016.  CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS –  Art. 1º – Este
instrumento tem por objetivo regulamentar as eleições dos membros da Mesa Diretora do
CES/GO para um mandato que se inicia com a posse e termina em 31/12/2016. Parágrafo
Único. As vagas da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde a serem preenchidas,
conforme previsto no Art. 9º do Decreto Estadual N.º 5.527, de 28 de fevereiro de 2003, de
que trata o presente Regulamento, dar-se-á da seguinte forma: I – Os membros da Mesa
Diretora serão eleitos pelo Plenário do Conselho em número de 04 (quatro) na forma da
Terceira Diretriz da Resolução N.º 333/2003 do CNS e do Art. 18 do Regimento Interno do
CES/GO; II – Os cargos eleitos são para Presidente/a, Vice-Presidente/a, 1º Secretário/a e 2º
Secretário/a  respeitada  a  paridade  conforme  a  legislação:  Lei  Federal  N.º  8.142,  de
28/12/1990 e a Resolução N.º 333, de 04/11/2003, do CNS e Art. 20º do Regimento Interno
do CES/GO. CAPÍTULO II – DAS ELEIÇÕES – Art. 2º – As eleições para compor a Mesa
diretora  do  CES/GO dar-se-ão  por  voto  secreto  e  direto  em cédula  e  urna  específica.
Parágrafo Único. Assegurar-se-á a concorrência ao pleito da Mesa Diretora do conselheiro
ausente por motivo de força maior, cujo nome já fora indicado pelo seu segmento. Art. 3º –
Observar-se-á nesse processo eleitoral: I – o segmento dos trabalhadores, em reunião entre
si,  elegerá  um/a  representante  para  compor  a  mesa  diretora,  II  –  o  segmento  de
gestor/prestador,  em reunião  entre  si,  elegerá  um/a representante  para  compor  a  mesa
diretora. III – o segmento de usuários, em reunião entre si, elegerá dois/as representantes
para compor a mesa diretora. §1º - Cada segmento poderá aclamar o seu representante na
Mesa  Diretora.  Art.  4º  –  Os/as  40  (quarenta)  conselheiros/as  titulares  votarão  nos  04
(quatro) representantes indicados em cada segmento, observado o seguinte: I – quem obtiver
o maior número de votos será eleito presidente; II – quem obtiver o segundo maior número
de votos será eleito vice-presidente; III – quem obtiver o terceiro maior número de votos será
eleito  1º  secretário;  IV  –  quem obtiver  o  quarto  maior  número  de votos  será  eleito  2º
secretário; V – o plenário poderá adotar o critério do §1º, art. 3º deste regulamento. §1º – O
representante de usuários que obtiver a segunda maior votação será o 1º secretário; §2º – O
terceiro mais votado, dentre todos, será o vice-presidente da Mesa Diretora do CES/GO. §3º
– O cargo de Presidente do CES/GO não poderá ser ocupado por pessoa representante de
Entidade que  desempenha  funções  conflitantes  com os princípios  éticos  do  exercício  de
fiscalização e execução de atividades no SUS. §4º – Em casso de empate, em qualquer nível
(1º,  2º  ou  3º  colocados)  será  realizado  novo  pleito,  trinta  minutos  a  homologação  do
resultado. §5º –  O novo pleito,  conforme o parágrafo 4º  se dará somente  ao parágrafo
somente  nos  níveis  em  que  ocorreu  o  empate.  CAPÍTULO III  –  DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS  –  Art.  5º  –  Os  membros  da  mesa  diretora  estão  sujeitos  às  mesmas  sanções
impostas  pelo  Regimento  Interno  ao  pleno  do  CES/GO. Parágrafo  Único.  Em caso  de
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vacância na mesa diretora, o pleno do conselho elegerá substituto do mesmo segmento no
máximo 15 (quinze) dias.” Este é o Regimento que dispõe das regras das eleições, algum
Conselheiro  eleito  agora  empossado  tem  algum  encaminhamento  ou  esclarecimento?
Ninguém. Então podemos votar para que esse regulamento seja as regras de hoje? O Plenário
é  soberano.  Então  todos  estão  de  acordo,  cumpriremos  estas  regras.  Pelo  Regimento
apresentaremos os candidatos dos segmentos, conforme o Parágrafo 1º do Art. 3º:  “Cada
Segmento poderá aclamar o seu representante para a Mesa Diretora”. Vamos chamar aqui
os  candidatos  à  Mesa  Diretora  do  segmento  dos  Usuários,  são  dois,  os  Conselheiros
Venerando e Conselheiro Neiton, o candidato dos Trabalhadores, Conselheiro Marcelo, no do
Governo  e  Prestador  a  Conselheira  Maria  Cecília.  Estão  aqui  os  quatro  representantes
paritariamente  e  legítimos.  Os  quatro  candidatos  se reuniram  separadamente  por  cinco
minutos.  Conselheiro  Fábio:  Conselheira  Gilene  comunico  a  Senhora  que  nenhum
Conselheiro do segmento dos Usuários faltaram, os quarenta titulares estão presentes,  e o
Conselheiro Edvaldo que é suplente,  ficará como titular  devido a uma representação que
faltou  no  segmento  do  Trabalhador.  Cláudia: Gostaria  de  justificar  a  ausência  de  dois
Conselheiros que não puderam estar aqui hoje: Jesulina Regis dos Santos do Cosems, e Maria
Aparecida Queiroz do Banco de Olhos de Goiás. Conselheiro Venerando: nos reunimos e já
temos um impedimento, então vamos respeitar o Regimento, o mais votado será o Presidente,
o segundo o Vice, o próximo o 1º secretário e o subsequente o 2º secretário, esta é a nossa
decisão. Conselheiro Fábio: o Conselheiro Gerinaldo pediu uma questão de ordem antes da
fala dos quatro candidatos. Conselheiro Gerinaldo: a questão levantada aqui é o seguinte: eu
tomei a precaução de considerando a possibilidade do Marcelo e do Venerando se lançarem
pretenso candidato à Presidência do CES, que eu tenho uma proposta e quero socializar com
vocês, onde solicito para eles se eleitos forem, se renunciarem, licenciem, abdiquem do cargo
de Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Anápolis, no caso do Marcelo e, no caso do
Venerando  de  Goiânia.  Manifestação  do  Conselheiro  Edvaldo: Senhores  Conselheiros
Usuários e Trabalhadores não podemos aqui  neste momento coadunar,  seguir  uma ordem
planejada  de  ataque  do  Gestor,  uma questão  deliberada  de  assumir  o  CES,  esta  é  uma
manobra inaceitável, esse tipo de encaminhamento faz parte de um acordo, os usuários não
podem se iludir, os Usuários e os Trabalhadores tem consenso de interesses e os interesses são
comuns, é direito dos Usuários de pleitearem o Conselho, não se pode admitir isso, o Gestor
na Mesa Diretora vai ajudar, é obrigação do Gestor ajudar o Conselho e não só ajudar quando
fazer parte da Mesa. Manifestação da Conselheira  Sâmara:  só queria frisar que de acordo
com o Regimento, o Gestor não pode exercer a função de Presidente e nem de Vice, está no
Regimento. O Conselheiro Gerinaldo quer ler o documento que fez e a Plenária não permitiu
fazê-lo.  Cláudia: vamos dar prosseguimento às eleições, a Conselheira Maria Cecília quer
responder ao Conselheiro. Conselheira Maria Cecília: sou trabalhadora da saúde há 28 anos,
comecei  na  cidade  de  Ceres,  trabalhando  no  laboratório  de  saúde  pública,  passei  pelo
Ambulatório de Anápolis, trabalhei como fiscal da Vigilância Sanitária, fui Superintendente
da Vigilância Sanitária e Ambiental, fui Diretora da ANVISA, fui indicada pelo Presidente da
República, sabatinada pelo Congresso Nacional como Diretora da ANVISA por seis anos e
hoje sou Superintendente da SUNAS, felizmente ou infelizmente, alguns trabalhadores de
saúde desenvolvem a capacidade de gerenciar e gerenciando ela assume o papel de gestor
trabalhando pela saúde, na mesma forma que todos nós trabalhamos ou atendendo a pacientes,
ou  fazendo  qualquer  tipo  de trabalho  nessa  área,  tenho para  o  Conselho  duas  propostas
independentes de ser 2ª secretária, 1ª secretária, ou qualquer outro cargo, eu fui encomendada
para fazer, isso sim, resgatar o papel da SES dentro do Conselho e sem sombra de dúvida,
contribuir  com  o  que  posso,  com  a  capacidade  administrativa  que  eu  tenho  e  com  a
experiência  de pactuação e negociação,  participei  da CIB,  da CIT  por  seis  anos,  sou da
câmara  técnica  da Vigilância  Sanitária,  já  coordenei  o  país  inteiro  na câmara técnica  da
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Vigilância Sanitária, sei pactuar, sei negociar, sei reconhecer o papel de cada um dentro de
uma Mesa,  não aceito  esta peste de que combinei  com alguém,  não combinei  nada com
alguém, até porque, além de tudo tenho a felicidade dos caminhos se abrem para mim, muito
obrigada,  peço  o  voto  de  todos  vocês  e  tenho  certeza  de  que  não  irão  se  arrepender.
Conselheiro Neiton: boa tarde nós aceitamos o consenso ali e fiquei muito triste na parte que
a  Conselheira  aqui  no  sentido  de  ignorar  o  nosso Regimento,  se  ela  vai  fazer  parte  do
Conselho, se ela atuará dentro do Conselho ela não pode ignorar o nosso Regimento, porque o
funcionamento do Conselho é nesse aqui, nós pautamos em cima do Regimento nosso, então
todos viram ali que a Mesa Diretora será eleita pelo Pleno do Conselho Estadual de Saúde
Goiás,  por  um período de dois  anos permitindo  uma recondução,  Inciso  1°  o  Secretário
Estadual  de  Saúde  e  seus  representantes  não  poderão concorrer  a  Presidência  ou  Vice-
Presidência da Mesa, agora ela não consensuou a ser outra coisa que não seja Presidência ou
Vice. Eu estou no Conselho para ter transparência. Conselheiro Venerando: da minha parte
só quero esclarecer,  que ninguém vem para  um Conselho de Saúde se não quiser  muito
trabalho e se não quiser contribuir, e da minha parte, sobretudo, a única intenção nossa aqui é
de fazer um trabalho para resgatar aquilo que precisa ser resgatado, acima de tudo defender
que sejam respeitados os princípios do SUS, que principalmente aqui em Goiás não está sendo
respeitado na íntegra, então nós temos que fazer isso, e fazer ser respeitado, é para isso que se
tem os Conselhos de Saúde. Aqui no Conselho Estadual vamos ter consenso, vamos nos unir,
este é um momento eleitoral, onde as pessoas vão escolher e vão votar, quando acabar este
momento temos que lembrar que todos são Conselheiros e todos têm que fazer a defesa do
Sistema Único de Saúde, que está tão combalido e as pessoas se esqueceram disso, por isso
precisamos  contar  com  todos  os  segmentos,  gestores, prestadores  e,  sobretudo  os
trabalhadores que na maioria das vezes estão lá trabalhando sem condições de trabalho, sem
equipamentos adequados, sem insumos, temos que trabalhar para que essa condição acabe,
para que quando o usuário  chegar lá,  ser atendido, porque às vezes devido a isso não é
atendido. Então essa é a defesa que temos que fazer, foi por isso que vim para este Conselho,
nesse sentido peço o voto de vocês que, com certeza, os honrarei. Conselheiro Marcelo: não
quero polemizar,  mas tanto eu e o Venerando assumimos um compromisso com o nosso
Conselho então esse é o objetivo viemos para disputa, e terminou a eleição vai existir uma
Mesa Diretora,  porque eu acho que estamos aqui é para disputar pelo que é melhor para
Goiás, mas eu me comprometo, estando no Conselho, eu vou dedicar ao Conselho Estadual de
Saúde. Cláudia: então vamos dar início a votação, apresentou as urnas, as cédulas rubricadas
pela Cláudia e Fábio, e os nomes dos candidatos: Usuário: Venerando e Neiton, Trabalhador:
Marcelo, Prestador/Governo: Maria Cecília. Vamos chamar pela lista de presença e riscar os
nomes dos faltosos. Deverá ser escrito somente um nome na cédula de votação, vamos iniciar
pelos Usuários. Conselheiro Neiton: gostaria de dizer para vocês que eu não tenho pretensão
a ser Presidente,  e sim à Mesa, vou concorrer  a Secretário.  Manifestação da Conselheira
Aava: sou da Secretaria de Articulação Institucional, e quero fazer um esclarecimento para
quem está dizendo que a Cecília não deve concorrer a Presidência e a Vice-Presidência, o que
diz aqui: o Secretário Estadual de Saúde, o que me consta que a Cecília não é, e representante
dele a Cecília não é, é o Dr. Halim, não podem concorrer. Ela não é o Secretário e não é o
representante  do  Secretário,  então  ela  pode concorrer,  ou  então  convoca  uma revisão  do
Regimento. Iniciou a votação. A contagem dos votos ficou assim: o primeiro mais votado
Venerando Lemes de Jesus com dezenove votos, o segundo mais votado: Maria Cecília com
quatorze votos, o terceiro mais votado: Marcelo com seis votos e o Neiton um voto. Então o
Venerando vai ser o Presidente, a Maria Cecília a Vice-Presidente e o Marcelo o Primeiro
Secretário  e o Neiton o Segundo Secretário  assinaram o Termo de Posse da nova Mesa
Diretora e foi encerrada a Reunião. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares:
Halim Antônio Girade – Secretaria de Estado da Saúde de Goiás; Maria Cecília Martins Brito
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– CMAC Juarez Barbosa Medicamentos de Alto Custo; Rosália Pereira Matos dos Santos –
Ministério  da  Saúde  Núcleo  Estadual  de  Goiás  Divisão  de  Convênios  e  Gestão;  Flávia
Cruvinel de Oliveira – Sec. de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial; Aava
Santiago Aguiar – Sec. De Estado de Articulação Institucional; Rosa Irlene Maria Serafim –
Núcleo  de  Proteção  aos  Queimados;  Maria  Aparecida  Carricondo  de  Arruda  –  GERIR
Instituto de Gestão em Saúde; Hernani  Vaz Kruger  – ACCG Associação de Combate ao
Câncer  em  Goiás;  Alexsandro  Jorge  Lima  –  IDTECH  Instituto  de  Desenvolvimento
Tecnológico e Humano; Eliane Pereira dos Santos – APAE Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Anápolis; Jean Jacques Rodrigues – SOEGO Sindicato dos Odontologistas
de GO; Mariselma Lemes Rocha – SINTIFESP Sind. dos Trabalhadores Federais em Saúde
de GO; Shirlei Maria Dinísio Martins – SINTASB Sind. Das(os) Técnicos e Auxiliares em
Saúde Bucal do Estado de Goiás; Marcelo Rodrigues Silveira –SINDSAUDE Sindicato dos
Trabalhadores do SUS/GO; Stefania Cristina de Souza Nolasco – COREN Conselho Regional
de Enfermagem de GO; Cíntia Landim Ribeiro – SINBIOMED Sindicato dos Biomédicos de
GO; Paulo Gomes de Brito – SINDIACSE/GO Sind. dos Agentes Comunitários de Saúde e de
Combate as Endemias; Sueza Abadia de Souza Oliveira – CRF/GO Conselho Regional de
Farmácia  de  Goiás;  Caroline  Silveira  Damasceno  –CREFONO  Conselho  Regional  de
Fonoaudiologia; Fábio dos Reis Fonseca – GRUPAGO Grupo de Paciente Artríticos de GO;
Osmar Costa de Queiroz – ASFAPP Ass. dos Familiares e Amigos dos Pac. c/ Distúrbios do
Pensamento;  Maurílio  José de Carvalho  – CAL Conselho Arquidiocesano  do  Laicato  de
Goiânia; João Divino Ribeiro – ADVEG Associação dos Deficientes Visuais de GO; Odesson
Alves  Ferreira  –  AVCésio  Associação  das  vítimas  do  césio  137;  Eduarda  Assis  de
Albuquerque – AGEMN Associação Goiana de Esclerose Múltipla Nacional;  Neiton Pedro
Chaves – ASPHEGO Assoc. dos Produtores de Hortifrutigranjeiros de GO; Cláudio Ribeiro
de Jesus – GAPHE Grupo de Apoio aos Portadores de Hepatite B e C; Gerinaldo Teodoro de
Assunção  –ABRAZ  Associação  Brasileira  de  Alzheimer  e  Doenças  Similares  de  Goiás;
Sâmara Natacha Borges  Gonçalves  –GRUPO AAVE AIDS,  Vida,  Esperança;  Venerando
Lemes de Jesus –UNIVIDA União Jussarense de Promoção de Menor e Adolescente;  Vera
Lúcia Jardim – SERCOM Sindicato dos Servidores do Tribunal de contas do Estado de Goiás;
Benedito  da  Silva  Pereira  –Associação  Polivida;  Renato  cardoso  Nascimento  –  FOGO
Federação das Organizações Não Governamentais do Estado de Goias;  Maria das Graças
Duarte  Oliveira  –  Pastoral  da  Saúde  Nacional/CNBB;  Amilton  Graciano  Ramos  –
SINTERGO Sind. dos Terapeutas do Est.  de GO; Josenilda Ribeiro da Silva – Conselho
Regional  de  Contabilidade;  Daniel  Regis  de  Oliveira  –Projeto  Rondon  Associação dos
Rondonistas  do  Estado  de  Goiás;  Sônia  Maria  Borges  –  Associação  Beneficente
Metamorfose; Emival Casemiro de Abreu – SINTESGO Sindicato dos Técnicos de Segurança
do Trabalho do Estado de Goiás; Conselheiros Suplentes:  Marina Rosa da Silva Souza –
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;  Ana Lúcia  Rosiak – Vila  São Cotolengo;
Aderrone Vieira Mendes – AGIR Associação Goiana de Integralização e Reabilitação/CRER;
Emília  Amabile  Dechichi  –  Instituto  Espírita  Batuíra  de  Saúde  Mental;  José  Roldão
Gonçalves Barbosa – FEMIGO Federação das Santas Casas Hosp. E Entidades Filantrópicas
de GO; Edivaldo Bernardo de Lima – SINTSEP Sindicato dos Trabalhadores no Serviço
Público Federal de GO; Graciano Joaquim de Oliveira – ASPEC Associação dos Peritos em
Criminalísticas; Gilene Coelho Santos – PCA Pastoral Carcerária Arquidiocese; Daniel Alves
de Melo – SINDIPETRO Sindic. dos Trabalhadores no Comércio de Minérios Derivados de
Petróleo do Estado de Goiás; Conselheiros Justificaram Ausência: Jesulina Régis dos Santos
– COSEMS Conselho de Secretarias Municipais; Zander Campos da Silva – Fundação Banco
de Olhos de Goiás.
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