
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/GO

  OBJETIVO: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ES TADUAL DE SAÚDE
DATA: 02/09/2014
LOCAL: CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS
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Aos dois  dias  do  mês de  setembro  de  dois  mil  e  quatorze,  às  treze  e  trinta  horas  em primeira
convocação e às quatorze horas e quinze minutos em última convocação, no Auditório do Conselho
Estadual de Saúde de Goiás–CES/GO, situado à Av. República do Líbano, nº 1875, Edifício Vera
Lúcia, 5º e 7º andares, no Setor Oeste em Goiânia/Goiás, dá-se o início da Nona 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 Ata referente à Reunião Ordinária do dia 05/08/2014;  Expositor:
Mesa Diretora. ITEM 2 – Agenda Propositiva do Conselho Estadual de Saúde para as Eleições
2014 em Goiás; Expositor: Mesa Diretora. ITEM 3 – Debate e Encaminhamentos preparatórios
para Promoção e Realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de Goiás; Expositor: Mesa
Diretora. ITEM 4 – Debate e Encaminhamentos preparatórios para Elaboração e Aprovação da
Política Estadual de Educação Permanente Participação e Controle Social do Sistema Único de
Saúde no Estado de Goiás.  Expositor:  Mesa Diretora. A Mesa de abertura foi  composta pelos
integrantes  da  Mesa  Diretora:  Presidente  Venerando; 1º  Secretário  Marcelo  2º  Secretário  Neiton.
Presidente Venerando: abre os trabalhos informando que já há quorum e agradecendo a presença de
cada representante  de  entidade,  conselheiro,  convidados,  técnicos das unidades administrativas  da
Secretaria de Estado da Saúde e agradece a presença de todos e abre os trabalhos com uma oração.
Iniciam-se os INFORMES DOS CONSELHEIROS:  Conselheiro Maurílio Volta a falar  sobre as
OSSs na forma de questionamento, ele pede um posicionamento da Mesa Diretora a respeito dos
processos que envolvem as OSSs, que estão no Conselho e que não estão sendo distribuídos para serem
trabalhados e questiona ainda sobre a resolução 008 de 2011, emitida pelo Conselho Estadual, que
proíbe a  instalação de OSSs pedindo para  que a Mesa Diretora  se  pronuncie  sobre  o  assunto,  o
conselheiro finaliza demonstrando que dentre o “grupo” formado para fiscalizar as OSSs não consta o
Conselho  Estadual  de  Saúde.  Conselheira  Sâmara relata  sua  participação  no  4º  Seminário  de
Incidência Política e faz a leitura de uma carta que foi elaborada dos agentes da pastoral da AIDS na
qual se comprometem a dar continuidade ao processo de capacitação a respeito das DSTS AIDS e
Hepatite.  Conselheira Josenilda Fala sobre o 4º Seminário Goiano de Regulação promovido pela
AGR diz que haverá um sistema gratuito para contabilidade e prestação de contas das OSSs e que o
Conselho tem que buscar se adequar e inserir-se nesse contexto, traz também uma denúncia sobre o
convênio  dos  laboratórios,  que  foi  feito  por  ela  no Ministério  Público,  sobre  duplicidade  de
pagamentos  para  um  determinado  laboratório,  convida aqueles  que  desejarem  a  participar  do
Observatório Social Goiânia cujas reuniões ocorrem todas as primeiras sextas-feiras de cada mês no
Conselho de Contabilidade. Conselheiro Gerinaldo Informa que o Conselho Municipal de Aparecida
de Goiânia está tentando criar a CIST e solicita ajuda do Conselho Estadual, fala ainda sobre as OSSs
novamente  reforçando a  fala  do Conselheiro  Maurílio solicitando  uma manifestação do Conselho
Estadual. Conselheiro  Marcelo  Informa  que  participou  dias  14  e  15  de  um  seminário sobre
terceirização e que foi muito proveitoso e os vídeos do seminário encontram-se disponíveis na internet
menciona  a  importância  dos  conselheiros  tomarem  conhecimento  do  conteúdo  deles,  o  segundo
informe é sobre uma capacitação que será dada aos conselheiros da CIST (Comissão Intersetorial de
Saúde do Trabalhador) para um planejamento com a intenção de implantar ao menos uma em cada
Regional e termina pedindo um ponto de pauta para a próxima reunião para que se discuta sobre as
Comissões. Conselheiro Odesson informa que a  4ª  Plenária  Regional  Centro-oeste foi  cancelada
devido o Conselho Estadual do Mato Grosso do Sul ter suspendido os trabalhos em forma de protesto
por melhorias de trabalho. Conselheira Flaviana informa sobre a votação do Plebiscito Nacional para
a Reforma Política do Brasil, e avisa de um encontro que está sendo organizado para dias 13 e 14 em
Brasília um encontro para a retomada dos comitês contra as terceirizações e privatizações. Conselheira
Marta  avisa que dia 13 de Setembro acontecerá a eleição do conselho regional de enfermagem e que a
eleição é online. Vice-presidente Maria Cecília fala das OSSs alegando que não vê motivos para que
o conselho não discuta estas questões, visto que os conselheiros estão bastante esclarecidos e que tudo
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foi disponibilizado para consulta e que esse é o momento para aperfeiçoamento de contratos. Houve
um breve momento de discussão a respeito do informe sobre as OSSs que se deu fora do microfone,
não sendo assim gravada. Presidente Venerando responde a discussão enfatizando que por diversas
vezes a Mesa Diretora tentou trazer as OSSs para serem discutidas no Pleno, mas que houve recusa por
parte de alguns conselheiros de aceitar como ponto de pauta, provocando até evasão de conselheiros da
reunião. São passados os INFORMES DA MESA DIRETORA conforme enviado por e-mail a todos os
conselheiros.  Conselheira  Flaviana cobra  da  Mesa  diretora  resposta  a  um  ofício  enviado  pelo
Sindsaúde que cobrava como ponto de pauta a discussão do relatório da comissão que avaliou o
processo  no  Ministério  Público  quanto  a  eleição  passada  do  CES/GO.  Presidente  Venerando
comunica ao pleno e a conselheira que a comissão não apresentou relatório, e as decisões foram
tomadas com conclusão de que se trata um processo administrativo e deve ser resolvido pela Secretaria
de Saúde do Estado de Goiás, e retorna aos informes da Mesa Diretora. Conselheiro Gerinaldo pede
esclarecimento com relação a resposta dada pelo presidente a conselheira Flaviana. O esclarecimento é
feito e a  Conselheira Flaviana solicita que seja enviado, então, uma resposta ao Sindsaúde falando
dos motivos que impedem a colocação do assunto como ponto de pauta. É retomado novamente os
informes da Mesa Diretora.  ITEM 1 – Apreciação e Deliberação da Ata referente à Reunião
Ordinária do dia 05/08/2014; Expositor: Mesa Diretora. Presidente Venerando solicita correção
na linha 130 e 131, pois a resposta foi destinada conselheira Josenilda e da forma que aparece na ata
sua resposta ficou desconexa.  DELIBERAÇÃO: Fica aprovada a ata com as correções solicitadas.
ITEM 2 – Agenda Propositiva do Conselho Estadual de Saúde para as Eleições 2014 em Goiás;
Expositor: Mesa Diretora. Presidente Venerando apresenta o documento elaborado pelo Conselho
Nacional para que seja discutido e feita as modificações que o Pleno considerar necessário, ele expõem
a ideia de que após o documento elaborado o Conselho com as Entidades que o compõem seja levado o
mesmo para os candidatos as Eleições.  Conselheira Flaviana informa que o Sindsaúde já está com
uma programação, para o dia 16 deste mês, relacionada a entrega de um documento, elaborado por
eles, que contem propostas para a saúde do Estado que será entregue para os candidatos e convida o
CES/GO a se reunir a eles nesse ato. Presidente Venerando diz que algumas coisas que contam no
documento elaborado pelo Sindsaúde podem constar também no que será elaborado pelo Pleno para
reforçar  as  propostas  da  Entidade.  Conselheiro  Neiton alerta  que  muitos  candidatos
descompromissados não comparecerão, mas que a proposta é boa, apesar de que isso já foi feito em
outra época e que o documento elaborado e entregue não teve efeito algum, que deve se buscar além de
encaminhas propostas observar o comprimento delas por parte daqueles candidatos que assumirem o
compromisso. Conselheiro Marcelo reforça a importância de se fazer o documento e registrar aqueles
que concordaram com o que estava nele.  Conselheiro Odesson informa que da última vez foram os
candidatos que foram até o CES/GO porém não foi respeitado e sugere que o Conselho exija que eles,
os candidatos, venham aqui.  Conselheiro João Divino diz que a ideia também surgiu no Conselho
Municipal e que foi sugerido de fazer isso em parceira com o Conselho Estadual, mas que o tempo já
está acabando e se for de comum acorda será providenciado o mais breve possível e que deverá ser
escolhida as pessoas que farão as perguntas. Conselheiro Gerinaldo sugere que os candidatos enviem
as propostas que deles para o CES/GO e venham aqui debater a respeito com o Pleno.  Conselheira
Lucélia sugere que todas as entidades elaborem um único documento para que assim ganhe mais força.
Vice-presidente Maria Cecília pede que a conselheira exponha melhor a ideia. Conselheira Lucélia
diz que as entidades englobassem umas as propostas das outras. Vice-presidente Maria Cecília soma
a proposta que fossem também chamados aqueles que serão os responsáveis pela construção do plano
de governo da área de saúde.  Conselheira Shirlei fala da proposta do Sindsaúde e que eles podem
enviar a proposta para que todos tomem conhecimento e englobem suas propostas a elas e sugere que
essas  propostas  sejam  feitas  aos  candidatos  que  passarem  para  o  segundo  turno. Presidente
Venerando sugere que se agora seja encaminhada aos candidatos a governadores e no segundo turno,
se houver, serão passadas para os candidatos a senadores e deputados que ganharam.  Conselheiro
Marcelo diz que é interessante solicitar o plano do candidato e posterior ver o que é contemplado e o
que  pode  ser  acrescido.  Presidente  Venerando diz  que  propor  debate  é  complicado  pois  cada
candidato  vai  querer  falar  primeiro,  então talvez seja  mais  organizado fazer  apenas  a entrega de
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documento. É feita a leitura do documento apresentado Agenda Propositiva do Conselho Estadual de
Saúde para as Eleições 2014 em Goiás e posteriormente passou-se as proposituras dos conselheiros.
Conselheira Flaviana sugere que nos itens 3, 4 e 16 as respectivas alterações, no que se refere ao item
3 “combate a precarização das condições de trabalho realizando concurso público” e a parte onde fala
evitar transferência deveria ser um outro tópico.  Convidado Luiz concorda com a conselheira em
dividir em dois tópicos.  Conselheira Flaviana acrescente que não se trata de evitar e sim de  não
realizar transferências e terceirizações para instâncias de direito privado. Conselheiro Gerinaldo
sugere que esse trabalho seja feito em um grupo posterior com mais tempo. Presidente Venerando diz
que não há tempo e  que estando o  Pleno reunido deve se  aproveitar  o  máximo para  entregar  o
documento o mais rápido possível. Secretário Neusinho esclarece que essa proposição é para orientar
o estado de Goiás, não apenas a SES, que o conselho não pode exigir determinadas coisas do estado
porque existe a autonomia dos entes federados, ou seja o estado não pode impedir que os municípios
tomem certas decisões, assim sendo o Conselho não pode encaminhar um documento determinando
que o governo faça “isso”.  Convidado Luiz diz que é necessário para as entidades tomarem uma
posição  política  sim,  deixando claro  que  elas não  querem terceirização  e  outras  ações  similares.
Presidente Venerando diz que tem que ser apresentada uma proposta. A Conselheira Flaviana repete
novamente sua proposta e é apoiada pelo convidado Luiz. Presidente Venerando diz que deve haver
coerência no texto. Conselheira Flaviana fala sobre o item 4 que diz “ampliar as ações de provimento
e fixação de equipes multiprofissionais para o SUS incluindo o programa mais médicos por meio de
concurso público” a conselheira se põem contra o programa mais médicos visto que o que eles visam é
o concurso público.  Presidente Venerando explica que a proposta visa melhorar a atenção básica
aumentando a resolubilidade dos problemas no próprio município, cada município vai contratar de
preferência por meio de concurso. Conselheira Flaviana volta a insistir no quisto concurso público.
Conselheira  Maria  Auxiliadora esclarece  que  equipe  multi  é  todos  os  profissionais,  não  há
necessidade de citar qual programa bem como exigir que seja por meio de concurso público, talvez um
outro item exigindo concursos públicos. Conselheira Flaviana sugere que se tire a parte do programa
mais médico e acrescente por concurso público.  Secretário Neusinho esclarece o que vem a ser o
programa mais médico e os benefícios que foram alçados com ele e que é bem mais do que apenas
trazer médicos de fora. Presidente Venerando diz que o nome Mais médicos foi um equívoco porque
ele é bem mais amplo. (fala sem identificação 2:12) Conselheira Shirlei apoia a proposta feita pela
Conselheira  Flaviana  exemplificando  a  situação  precária  do  atendimento  a  saúde  nas  cidades  do
interior.  Presidente Venerando diz que o que tem que ser combatido é a terceirização do serviço.
Convidado Felipe diz que deve se pensar em colocar aquilo que se quer pro futuro englobando tudo.
Presidente  Venerando encaminha que seja  então retirado do texto a menção ao programa Mais
médicos. Conselheiro Odesson solicita cópia da ata na qual foi aprovado o Plano de saúde 2013 bem
como a lista de presença. Conselheiro Marcelo comunica sobre a decisão do STF que dá os mesmos
direitos de concursados aos comissionados.  Conselheira Flaviana diz que no item 16 é mais para
título de esclarecimento por não ter compreendido. Presidente Venerando esclarece que o que o item
pede maior  participação do conselho na elaboração do orçamento.  Conselheira  Flaviana fala  da
questão do profissional de carreira e da melhoria que poderia ocasionar se as gestões das unidades de
saúde fossem através de eleições de funcionário de carreira. Presidente Venerando declara que quanto
a isso o que tem que ser feito é a fiscalização da lei que já determina isso. (fala sem identificação 2:26).
Conselheira Flaviana fala da questão de compra de serviços feitas pelo SUS e da importância de se
diminuir essa compra e passa a oferecer o serviço pelo SUS. (fala sem identificação).  Presidente
Venerando aponta o item 5 que trata disso. Conselheira Shirlei questiona se o documento já será
esse.  Presidente Venerando confirma que sim.  DELIBERAÇÃO:  O Pleno aprovou o documento
conforme as modificações sugeridas durante o debate.  ITEM 3 – Debate e Encaminhamentos
preparatórios para  Promoção  e  Realização  da  8ª  Conferência  Estadual  de  Saúde  de  Goiás;
Expositor: Mesa Diretora. Presidente Venerando diz que ainda não foi feita a convocatória, assim
sendo existe um espaço de tempo para se discutir sobre o item em outra reunião e propõem que se
passe para o item seguinte e esse seja discutido em outra oportunidade, e sugere a criação de um Grupo
de Trabalho para elaborar a Política Estadual de Educação Permanente Participação e Controle Social
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do  Sistema  Único  de  Saúde  no  Estado  de  Goiás.  ITEM  4   –  Debate  e  Encaminhamentos
preparatórios  para  Elaboração  e  Aprovação  da  Política  Estadual  de  Educação  Permanente
Participação e Controle Social do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás. Expositor: Mesa
Diretora.  DEBATE:  Conselheira  Flaviana questiona  se  a  indicação  deve  ser  feita  por  ofício.
Presidente Venerando confirma que sim e faz a leitura de um documento a respeito do que deverá ser
feito pelo GT. (Falas fora do microfone do Conselheiro Gerinaldo).  Secretário Neusinho fala  da
necessidade  de  conversar  com  quem  vai  executar  a  Política  para  que  exista  responsabilidade  e
consciência da capacidade de execução por parte de todos os representantes municipais e Estadual.
(Conselheiro Gerinaldo prossegue com falas fora do microfone). Conselheiro Neiton comenta que já
tinha vindo em pauta e decidido fazer um GT e não foi encaminhado ainda pela mesa para execução e
que se a entidade já possui o representante dentro do conselho não há necessidade de indicação, que o
prazo para essas discussões já foram dados. Conselheira Flaviana diz que foi pedido vistas da pauta e
por isso ela retornou e solicita que o Sindsaúde faça parte do GT.  Presidente Venerando faz uma
explicação do que ocorreu e na reunião e esclarece que o GT será formado nesta reunião de hoje. (fala
sem identificação) solicita notificação ao CIES para participar do GT. Vice-presidente Maria Cecília
se propõem a compor o GT e esclarece que uma coisa é a comissão de Acompanhamento e outra é o
GT para  elaborar  a  Política  Estadual,  não  retirando a  função  da comissão.  Secretário  Neusinho
esclarece que a pauta retornou devido ao pedido de vista e que já existe uma sugestão de participação
de  representação  porque  eles  que  serão  responsáveis por  executar  a  Política  e  que  foi  uma
recomendação do Conselho Nacional de Saúde. (falas feitas fora do microfone 2:46). Vice-presidente
Maria Cecília organiza as propostas “precisamos ter alguém que represente a SESTSUS, as Gerências
Reginais, a Universidade Federal de Goiás, a SPAIS, o COSEMS, da Comissão de Integração de
Ensino em Saúde CIES e do Conselho Estadual de Saúde” acatando a proposta da conselheira Flaviana
e  complementando  com  esses  representantes.  (falas  fora  do  microfone).  Presidente  Venerando
questiona se pode colocar em votação. Se há consenso.  DELIBERAÇÃO: Fica aprovada a criação
do Grupo de Trabalho que tratará    da elaboração da    Política Estadual de Educação Permanente
Participação  e  Controle  Social  do  Sistema  Único  de  Saúde  no  Estado  de  Goiás  e  que  será
encaminhado para a Secretaria-executiva de convocar a primeira Reunião. Presidente Venerando
fala da necessidade de se convocar uma reunião extraordinária para tratar do item 3.  Conselheiro
Marcelo lê um documento entregue pelo Conselheiro Gerinaldo no qual ele solicita que seja revista em
nova  reunião  reapreciação  do  assunto  das  OSSs  para  retificação  ou  não  do  posicionamento  do
CES/GO.  Presidente Venerando diz  que não compreendeu a solicitação.  Conselheiro Gerinaldo
explica que foi aprovado em um relatório algumas questões sobre as OSSs dentro do Plano de Saúde, e
pede  que  seja  revisto.  Presidente  Venerando diz  que  precisa  ver  se  é  possível  fazer  isso,  uma
reapreciação de um tema que já foi visto e deliberado, dentro do regimento do CES/ GO. Conselheiro
Wilson questiona  se  o  conselheiro  Gerinaldo  refere-se  a  ata  que  votou  as  OSSs. Presidente
Venerando explica que foi a aprovação do Plano de Saúde que contem em seu texto a implantação das
OSSs e que foi  aprovado pelo pleno por unanimidade. Conselheira Rosa Irlene esclarece que o
Conselho aprovou uma resolução em que se posicionava contra as OSSs, mas quando o Plano de Saúde
foi encaminhado para o conselho houve diversas discussões e reencaminhado inclusive teve pedido de
vistas  feito  pelo  conselheiro  Gerinaldo e  Paulo,  e  que na reunião com quorum suficiente,  houve
votação do Plano, plano esse que menciona o planejamento dos contratos de OSSs, e foi aprovado. O
que o conselheiro solicita é tomar novamente esse assunto. O que a conselheira considera importante é
o Conselho construir uma nova postura diante dessa situação. Conselheiro Wilson propõem votar uma
nova proposta.  Conselheira Flaviana diz que uma coisa é se posicionar contra a política e outra é
fiscalizar a prestação de contas.  Vice-presidente Maria Cecília fala que existe uma Comissão de
Assistência  que deveria  tratar  desse  assunto  porém há  descomprometimento  dos  conselheiros  em
participar  dela.  Secretário  Neusinho considera  pertinente  a  solicitação  do  conselheiro, e  que  o
documento solicitado foi distribuído 3 vezes aos conselheiros, e fala da necessidade de retificar ou não
o posicionamento político do CES/GO com relação as OSSs e discutir a respeito das documentações
acumuladas sobre OSSs e que estão sem serem analisadas, e definir  critérios para o envio desses
documentos para análise no CES/GO e os prazos de envio e resposta.  A reunião é encerrada pelo

_______________________________________________________________________________________________________ 
Av. República do Líbano nº 1.875 – Ed. Vera Lúcia, 5ºandar, Setor Oeste. 

CEP: 74.125-125 – Goiânia/GO - Fone/Fax 3201-4254 e 3201-4255/4260, E-mail – conselhosaudegoias@gmail.com 

ATA reunião Ord. 02 09 14.doc                                                                                                                                          Página 4 de 5



CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/GO

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Presidente Venerando que elogia a atuação dos conselheiros, pois hoje se teve uma ótima reunião
com resolubilidade e pede para que todos continuem participando cada vez mais  agradece a todos e
encerra a Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde às 18:30 horas, estiveram presentes na
reunião  os  Conselheiros Titulares:  JOSÉ  GERALDO  VELOSO  MAGALHÃES  Entidade:
SEMIRA – Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial MARIA CECÍLIA
MARTINS BRITO  Entidade:  CMAC Juarez Barbosa – Central  de Medicamentos de Alto Custo
ROSA IRLENE MARIA SERAFIM  Entidade: Núcleo de Proteção aos Queimados Conselheiros
FLAVIANA ALVES BARBOSA Entidade: SINDSAUDE – Sindicato dos Trabalhadores do SUS/GO
MARCELO RODRIGUES SILVEIRA Entidade: SOEGO – Sindicato Dos Odontologistas De Goiás
MARTA VALÉRIA CALATAYUD CARVALHO  Entidade: COREN/GO – Conselho Regional de
Enfermagem de Goiás SHIRLEI MARIA DIONISIO MARTINS Entidade: SINTASB – Sind. dos
Téc. e Aux. em Saúde Bucal do Estado de Goiás  MAURILIO JOSE DE CARVALHO  Entidade:
CAL – Conselho Arquidiocesano do Laicato  de  Goiânia NEITON PEDRO CHAVES  Entidade:
ASPHEGO – Ass. dos Produtores de Hortifrutigranjeiros de Goiás ODESSON ALVES FERREIRA
Entidade: AV/CESIO – Associação das Vítimas do Césio de Goiás  PAULO ROBERTO PERES
FLORES  Entidade:  CNBB  –  Pastoral  da  Saúde  Nacional  SÂMARA  NATACHA  BORGES
GONÇALVES Entidade: GRUPO AAVE – Aids: Apoio, Vida Esperança VENERANDO LEMES
DE  JESUS  Entidade:  UNIVIDA  –  União  Jussarense  de  Promoção  ao Menor  e  Adolescente
BENEDITO DA SILVA PEREIRA Entidade: Associação Poli Vida GERINALDO TEODORO DE
ASSUNÇÃO Entidade: ABRAZ – Ass. Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares de Goiás JOÃO
DIVINO  RIBEIRO  Entidade:  ADVEG  –  Ass.  dos  Deficientes  Visuais  de  Goiás  JOSENILDA
RIBEIRO DA SILVA Entidade: CRCGO – Conselho Regional de Contabilidade de Goiás Suplentes:
LUCÉLIA  BORGES DE ABREU FERREIRA  Entidade:  COSEMS –  Conselho  de  Secretarias
Municipais ILDEU LUIZ DE MIRANDA Entidade: AGIR – Associação Goiana de Integralização e
Reabilitação / CRER WILSON SODRÉ DE MIRANDA  Entidade: Santa Casa de Misericórdia de
Goiânia  MARIA AUXILIADOR A DE MELO VAZ  Entidade: Vila São José Bento Cottolengo
GRACIANO  JOAQUIM  DE  OLIVEIRA  Entidade:  ASPECGO  –  Associação  dos  Peritos  em
Criminalísticas MARIA DALVA DA SILVA PINHEIRO Entidade: AGD – Associação Goiana de
Diabéticos  Ausências Justificadas: ADRIAN BARBOSA DA SILVA  Entidade:  SIMBIOMED –
Sindicato dos Biomédicos de Goiás; ELZA LUIZ RODRIGUES DE SOUZA Entidade: CRF/GO –
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás;  MARISELMA LEMES ROCHA  Entidade:
SINTFESP  –  Sindicato  dos  Trabalhadores  Federais  em  Saúde;  FÁBIO  DOS REIS  FONSECA
Entidade:  GRUPAGO  –  Grupo  de  Pacientes  Artríticos  de  Goiás;  MÁRCIA  JORGE  Entidade:
SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Publico Federal de Goiás;  MARIÂNGELA DIAS
RIBEIRO Entidade: ACCG – Associação de Combate ao Câncer em Goiás; Convidados: Luiz Carlos
Campos, Felipe Sadhon K. C. Siqueira, Jozélia Sales Pimentel, Maria Andréa Gonçalves Leite.
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