
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/GO
OBJETIVO: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
DATA: 01/04/2014
LOCAL: CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS
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No primeiro dia do mês  de abril  de dois mil  e quatorze,  às treze e  trinta  horas em primeira
convocação havendo apenas oito Conselheiros presentes e às quatorze horas e quinze minutos em
última  convocação  sem quórum suficiente  para  deliberação  até  o  momento,  no  Auditório  do
Conselho  Estadual  de  Saúde  de  Goiás–CES/GO,  situado  à  Av.  Tocantins,  nº  311,  2º.andar,
Centro, em Goiânia, Goiás, dá-se o início da Quarta Reunião Ordinária do ano de dois mil e
quatorze do CES/GO, para apreciação e deliberação da seguinte Pauta: ITEM 1 – Apreciação e
Deliberação da Atas referentes à Reunião Ordinária do dia 11 de março de 2014; Expositor:
Mesa Diretora. ITEM 2 – Apreciação e Deliberação da Pactuação de Objetivos, Metas e
Indicadores Estaduais 2013-2015; Expositor: Conselheiro Marcelo Rodrigues da Silveira.
ITEM 3  –  Apreciação  e  Deliberação  da  Proposta  de  Resolução  sobre procedimento  de
contratação  de  Organizações  do Terceiro  Setor pela  Secretaria  de  Estado da  Saúde  de
Goiás. Expositor: Conselheiro Venerando Lemes de Jesus. A Mesa de abertura foi composta
pelos integrantes da Mesa Diretora: Conselheiros Venerando Lemes de Jesus, Presidente; Marcelo
Rodrigues Silveira, 1º Secretário; Neiton Pedro Chaves, 2º Secretário. O Presidente Venerando:
abre  os  trabalhos  agradecendo  a  presença  de  cada  representante  de  entidade,  conselheiro,
convidados, técnicos das unidades administrativas da Secretaria de Estado da Saúde e convida
uma  pessoa  para  fazer  uma  Oração.  Inicia-se  os INFORMES  DOS  CONSELHEIROS:
Conselheiro Gerinaldo comunica sobre as reuniões do Grupo de Trabalho do Idoso e solicita que
aqueles que desejarem participar venham às reuniões.  Conselheiro Aderrone  informa que  saiu
do CRER e agora está trabalhando na Santa Casa de Misericórdia  a pedido do Arcebispo de
Goiânia, Dom Washington Cruz, para ajudar na crise que esta atravessa, assim sendo ele passará a
representar  a  Santa  Casa.  Os  INFORMES  DA  MESA  DIRETORA  foram  enviados  aos
Conselheiros por e-mail.. Passa-se ao ITEM 1 – Apreciação e Deliberação da Ata referente à
Reunião  Ordinária  do  dia  11  de  março  de  2014;  Expositor:  Mesa  Diretora.  Presidente
Venerando, esclarece ao Conselheiro Adrian, sobre como é feita a Ata escrita e explica que as
falas são escritas de forma resumida. Não havendo alterações a serem feitas na ata ela é aprovada.
DELIBERAÇÃO: Fica Aprovada a Ata da Reunião Ordinária do mês de março sem ressalvas
ou correções. ITEM 2  –  Apreciação  e  Deliberação  da  Pactuação  de  Objetivos,  Metas  e
Indicadores Estaduais 2013-2015; Expositor: Conselheiro Marcelo Rodrigues da Silveira.
Apresenta a Pactuação de Objetivos, Metas e Indicadores Estaduais falando da reunião feita entre
o grupo de trabalho e os elaboradores  do Plano. O Conselheiro pontua alguns itens como os
indicadores 16,  20, e fala da necessidade de ter  uma pauta para tratar  especificamente destes
trabalhos, que há uma necessidade de aprovar, porém que o Conselho deve participar ativamente
solicitando melhorias nesses itens citados e em outros. Foi feita a leitura do relatório elaborado
constando a solicitação de mais esclarecimentos, o Grupo de Trabalho concorda que é preciso
aprovar o ano de 2013, mas que tem intervenções a serem feitas nos anos de 2014 e 2015, solicita
que seja acompanhado, debatido e modificado aquilo que for necessário, principalmente no item
20 que trata de partos naturais.  DEBATE: Conselheira Shirlei diz que houve demora no envio
dos documentos,  que o Grupo de Trabalho só conseguiu se reunir  na última sexta feira,  não
conseguindo  assim  analisar  todos  os  documentos  em  tempo  e  surgindo  novas  dúvidas;  foi
solicitado que esta matéria fosse retirado do ponto de pauta, porém recebeu como resposta que
mesmo  sem  análise  fosse  ao  Pleno  para  deliberação.  Disse  ainda,  que  se  os  Conselheiros
entenderem que devem continuar sendo feitas análises ou decidirem por formular outro Grupo de
Trabalho,  ela  se  coloca  a  disposição.  Conselheiro  Marcelo esclarece  que  podem ser  tecidas
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novas discussões, e que não há um parecer pronto, mas que em se tratando de algo que já foi feito
em 2013, não vê como não aprovar visto que já foi feito, o que ele entende é que se aprove 2013 e
realize a análise dos anos de 2014 e 2015.  Conselheira Rosália Sugere que seja chamado o
consolidador de projetos para que ele venha na reunião e possam discutir juntos com o Grupo de
Trabalho, que há um responsável por ele, que é o Conselheiro Alexsandro, e solicita que ele seja
convidado para fazer parte deste Grupo de Trabalho. O Presidente Venerando diz que como não
haverá deliberação, será levado os encaminhamentos.  Conselheira Mariselma pede que sejam
solicitados os dados para dar andamento as discussões sobre 2014, ela fala sobre a questão de
aproveitamento do fluxo de pauta e que seja estabelecido um teto (hora de término) das reuniões
do Pleno. Presidente Venerando explica o porquê da demora de análise de processos, mostrando
que os  Conselheiros  não comparecem nem se dispõe a  vir  ao Conselho para fazer  parte  dos
Grupos de Trabalhos,  que,  nesta  matéria,  não haverá deliberação e que,  os encaminhamentos
serão  levados  a  frente  para  uma  próxima  reunião  e  ser  colocado  em  ponto  de  pauta  para
deliberação.  ENCAMINHAMENTOS:  Que  seja  chamado  para  a  reunião  do  Grupo  de
Trabalho o Consolidador do Plano e sejam feitos todos os esclarecimentos e solicitações com
ele para que a matéria volte ao Pleno. Que sejam solicitados todos os documentos para dar
andamento aos esclarecimentos. Que seja determinado um tempo de término das reuniões do
Pleno. ITEM 3 – Apreciação e Deliberação da Proposta de Resolução sobre procedimento de
contratação  de  Organizações  do Terceiro  Setor pela  Secretaria  de  Estado da  Saúde  de
Goiás.  Expositor:  Conselheiro  Venerando  Lemes  de  Jesus. Conselheiro  Maurílio solicita
esclarecimento sobre a elaboração do documento.  O  Presidente Venerando esclarece que em
uma reunião anterior foi solicitado pessoas que iriam se reunir para a elaboração deste documento
como encaminhamento.  Conselheiro  Maurílio diz  que ele  impugnou  a reunião  anterior  e  se
retirou, pois se considera impedido de tratar desse assunto visto que há uma resolução emitida por
esse Conselho que se posicionou contra a instalação das OSs.  Presidente Venerando esclarece
que a Resolução não foi homologada e que ninguém solicitou a homologação judicial da mesma,
assim ela não possuí mais validade, assim sendo não há impedimento do Conselho de Saúde em
tratar desse assunto, e que não está sendo discutido não é o fato deste Conselho ser contra ou a
favor, mas sim sobre como fiscalizar os gastos feitos pelas OSs e demais entidades que utilizam
verba pública. Conselheiro Maurílio questiona se a Resolução tem ou não validade. Presidente
Venerando diz  que  não  tem validade  porque o  Governador  não  homologou  e  nenhuma  das
entidades  que  compõe  o  Conselho  buscaram  fazer  essa  homologação  na  justiça  em  tempo.
Conselheiro Neiton esclarece que esse documento é uma forma de deliberar sobre as OSs, não
trata de uma deliberação sobre o Conselho ser ou não a favor das OSs ou sobre os critérios de
fiscalização  das  OSs,  que  tem  que  haver  uma  resposta  do  Secretário  de  Saúde  sobre  essa
Resolução. Conselheiro Graciano expressa sua insatisfação com relação a não homologação da
Resolução  pelo  Governador  e  solicita  providências.  Conselheira  Shirlei diz  que  ela  estava
presente  e  que  a  informação  que  ela  tem  é  de  que  quando  o  Governador  não  homologa,
automaticamente ela será homologada em 30 dias, que foi encaminhado para na reunião anterior
que fossem feito um grupo de Trabalho e ele não foi escolhido em Pleno. Conselheira Rosália
passa a leitura da Resolução elaborada. DEBATE: Conselheira Mariselma diz que a Resolução
deveria ser criada junto ao Pleno, que uma Resolução não recomenda e sim resolve, que é preciso
ter  ficha  limpa  tanto  do  ente  público  como  da  entidade,  que  tem entidade  de  usuário  que  é
“laranja”,  assim também pode a  entidade  gestora  ter  um “laranja”.  Conselheiro  Alexsandro
ressalta o artigo segundo e solicita que seja especificado que os contratos são os vigentes, ele diz
que não é só a organização social, mas todas as entidades que recebem verbas públicas, mesmos
as filantrópicas e as OSCIPS, para garantir que o dinheiro público continue sendo apenas público.
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Conselheiro Wilson diz que em ralação ao artigo segundo além de trocar a parte recomendação
seja colocado Secretaria de Saúde. Conselheiro Maurílio diz que seu voto é contra. Visto que a
matéria é um sofismo para iludir este Conselho a deliberar sobre uma pauta que é proibida devido
à Resolução já elaborada por este Conselho. Conselheiro Adrian diz que está de acordo com o
Conselheiro  Maurílio  visto que ele  solicitou  que este  Conselho entrasse com solicitação  para
homologação desta Resolução que não foi homologada junto ao Ministério Público, assim ele
concorda que este Conselho não pode tratar desse assunto visto que o Conselho se posicionou
contra a transferência de gestão hospitalar para as OSs, Solicita novamente que o Conselho entre
com  ação  judicial  pedindo  improbidade  administrativa  visto  que  o  Estado  implantou  sem
aprovação deste conselho. Presidente Venerando põe em votação DELIBERAÇÃO: Aprovado
com 16 votos a favor e as seguintes alterações onde se lê: recomenda passa-se a lê: resolve.
Solicitação de declaração de votos: Conselheira Shirlei que votou contra dizendo que não foi
feita  discussão no Pleno,  o  Conselheiro  Maurílio  que  se  posicionou  contra  conforme sua
declaração acima, Conselheiro Alexsandro que votou a favor por achar que houve melhoria no
atendimento e que é preciso fiscalizar os gastos, Conselheiro Marcelo absteve o voto porque ele
não  acha  que  instituição  particular  tenha  que  administrar  saúde  pública  e  que  foi  o
posicionamento dele em Anápolis e Conselheiro Neiton que votou contra, pois a entidade dele
não  aprova  mais  documento  de  meio  termo  como  documentos  que  são  recomendações.
Conselheiro Maurílio solicita que a Mesa marque uma reunião extraordinária para discutir e se
posicionar  sobre  as  OSs.  MOMENTO  DAS  COMISSÕES:  Conselheiro  Neiton diz  que  a
Comissão  de Monitoramento  está  necessitando de voluntários,  que os  Conselheiros  não estão
participando  e,  que  está  havendo  uma  grande  demanda  de  capacitação,  que  é  preciso  ter
disposição para viajar, geralmente a capacitação dura dois dias. Conselheira Mariselma diz que
está havendo necessidade de capacitação do próprio CES/GO, e que o Conselho deve buscar estar
de  acordo.  Falou  também  que  há  denúncias  graves  que  devem  ser  encaminhados  ao  CNS.
Conselheira Rosa Fernandes solicita  capacitação para os Conselheiros novatos.  Conselheiro
Marcelo avisa  que  a  CIST voltará  a  se  reunir  novamente  e  questiona  quem das  gestões  de
finanças vão fazer parceria com o Grupo de Trabalho para ajudar na análise do projeto do item 2
da  pauta.  Conselheiro  Adrian diz  que  o  Grupo  de  Trabalho  de  Finanças  participará.
ENCERRAMENTO: Presidente Venerando agradece a todos e não tendo mais tempo para
tratar dos assuntos da pauta da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde encerra-se às
19:00 horas, estiveram presentes na reunião os Conselheiros Titulares: Rosália Pereira Matos –
Ministério  da Saúde Núcleo Estadual  de Goiás Divisão de Convênios de Gestão;  Alexsandro
Jorge Lima – Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano; Eliane Pereira dos Santos –
Associação  de  Pais  e  Amigos  do  Excepcionais  de  Anápolis;  Adrian  Barbosa  da  Silveira  –
Sindicato  dos  Biomédicos  de  Goiás;  Caroline  Silveira  Damasceno  –  Conselho  Regional  de
Fonoaudiologia 5ª Região; Marcelo Rodrigues Siqueira – Sindicato dos Odontologistas de Goiás;
Mariselma  Lemes  Rocha –  Sindicato  dos  Trabalhadores  Federais  em Saúde de  Goiás;  Marta
Valéria  Calatayud  Carvalho  –  Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Goiás;  Shirley  Maria
Dionísio Martins – Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado de Goiás;
Benedito da Silva Pereira – Associação Poli Vida; Daniel Regis de Oliveira – Associação dos
Rondonistas do Estado de Goiás; Elandias Bezerra de Souza – Federação das Organizações Não
Governamentais do Estado de Goiás; Gerinaldo Teodoro de Assunção – Associação Brasileira de
Alzheimer  e Doenças  Similares  de Goiás;  João Divino Ribeiro – Associação dos Deficientes
Visuais de Goiás; Maurílio José de Carvalho – Conselho Arquidiocesano do Laicato de Goiânia;
Neiton  Pedro  Chaves  –  Associação  dos  Produtores  de  Hortifrutigranjeiros  de  Goiás;  Paulo
Roberto Peres Flores – Pastoral da Saúde Nacional; Rosa Fernandes Lázaro – Grupo de Apoio aos
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Portadores  de  Hepatite  B  e  C;  Sâmara  Natacha  Borges  Gonçalves  –  Aids,  Apoio,  Vida  e
Esperança; Venerando Lemes de Jesus – União Jussarense de Promoção de Menor e Adolescente.
Conselheiros  Suplentes: Aderrone  Vieira  Mendes  –  Associação  Goiana  de  Integralização  e
Reabilitação/ CRER; Wilson Sodré de Miranda – Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; Sanny
Ferreira  Fernandes  –  Associação  Brasileira  de  Enfermagem;  Maria  Dalva  S.  Pinheiro  –
Associação Goiana de Diabéticos; Milva Pereira de Sousa – Associação das Donas de Casa do
Estado de  Goiás.  Ausências  Justificadas: Flaviana  Alves  Barbosa;  Mariângela  Dias  Ribeiro;
Odesson Alves Ferreira, Maria Cecília Martins Brito.  Convidados: Tais Silva Campos; Marina
Doles Ascenção; Maria Lúcia Carmelosso; Maria Dalva S. Pinheiro; Alessandra Gomide Barbosa;
Lázara Alyne Oliveira  Cabral;  Salomão Olivência;  Laura Vieira  Silva;  Lúcia T.  O. Simeima;
Natália  Queiroz Uchôa;  André Henrique de Oliveira;  Isadora P.  Monkino;  Andriele  dos  Reis
Silva; Viviane Batista de M. Pereira; Nathalia Cruvinel M. Carneiro; Jutay Fernando S. Louzeira;
Gabriela Balduíno Guimarães.
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