
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/GO

OBJETIVO: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTA DUAL DE SAÚDE
DATA: 05/08/2014
LOCAL: CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS
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Aos cinco dias do mês de agosto  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.  Tocantins,  nº  311,  2º.andar,  Centro,  em
Goiânia,  Goiás,  dá-se o início da Oitava Reunião Ordinária do ano de dois  mil  e  quatorze do
CES/GO, para apreciação e deliberação das seguintes Pautas: ITEM 1 – Apreciação e Deliberação
da Ata referente à Reunião Ordinária do dia 01/07/2014; Expositor: Mesa Diretora. ITEM 2 –
Apresentação da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares; Expositor: Dr.
Danilo Maciel Carneiro, Técnico da SPAIS. ITEM 3 – Apreciação e Deliberação da Pactuação
das  Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para os anos de 2013-2015;  Expositor: Cons.
Rosa Irlene Maria Serafim. ITEM 4  – Apreciação e Deliberação de Parecer sobre Ressalvas
da Resolução nº 09/2011-CES-GO que dispõe sobre os Relatórios Anual de Gestão 2008, 2009 e
2010. Expositor: Cons. Gerinaldo Teodoro de Assunção. A Mesa de abertura foi composta pelos
integrantes da Mesa Diretora: Presidente Venerando Lemes de Jesus; Vice-presidente Maria Cecília
Martins  Brito;  2º  Secretário  Neiton  Pedro  Chaves.  Presidente  Venerando: abre  os  trabalhos
informando que já há quorum e agradece a presença de cada representante de entidade, conselheiro,
convidados, técnicos das unidades administrativas da Secretaria de Estado da Saúde, após agradecer
a  presença  de  todos  abre  os  trabalhos  com  uma  Oração.  Iniciam-se  os INFORMES  DOS
CONSELHEIROS:  Conselheira  Rosa  Irlene: informa  que  em  06  de  2013  foi  aprovado  por
unanimidade no Pleno deste Conselho o Plano Estadual de Saúde e que nele há um item que diz
respeito aos contratos de OSSs, informa que existem 25 processos parados aguardando votação
devido ao fato de estarem ligados às OSSs, e traz para discussão como informe para que o Pleno
decida  o  que  será  feito  com  relação  a  estes  processos  que  esbarram  nas  OSSs  Conselheiro
Maurílio:  diz que seu assunto é o mesmo, e pergunta porque esses processos não foram distribuídos
para análise e qual a posição da Mesa Diretora no que tange as OSSs? Convidado José Luiz: fala
sobre o Condomínio Solidariedade e das melhorias feitas após a instalação da OSS.  Conselheira
Márcia Jorge: fala de uma denúncia contra o Secretário Estadual de Saúde, pois os funcionários
estaduais de Uruaçu que estão sendo transferidos para Goiânia contra a sua própria vontade, e que o
critério utilizado para essa transferência é o servidor se manifestar contra o prefeito, solicita que seja
incluso como item de pauta em uma próxima reunião. Presidente Venerando fala que é preciso se
informar sobre o que está ocorrendo e solicitar providências com o Secretário de Saúde, com relação
a isso. Conselheiro Graciano: diz que, o que ele entende sobre essa questão de OSS é que para este
Conselho elas são ilegais visto que há uma decisão do Conselho contrária a instalação delas. Em
seguida são repassados os INFORMES DA MESA DIRETORA. É solicitada inversão de pauta, pois
o expositor do Item 2 tem uma consulta agendada e necessita de se retirar mais cedo. ITEM 2 –
Apresentação da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares; Expositor: Dr.
Danilo Maciel Carneiro, Técnico da SPAIS. Danilo Maciel inicia sua apresentação por meios de
slides falando de um breve histórico dessas Práticas Integrativas e da luta em implementá-la no SUS
em  todo  estado  de  Goiás  demonstrando  as  indicações  a  que  as  Práticas  Integrativas  e
Complementares  podem  ser  utilizada,  quais  são  essas Práticas  Integrativas  e  os  conceitos
relacionado a algumas delas.  DISCUSSÃO:  Conselheira Mariselma: solicita que na reunião de
deliberação seja apresentada uma justificativa como argumento de reforço a questão da homeopatia
principalmente  nos  municípios.  Conselheira  Josenilda: questiona  que  não  foi  visto  nada
relacionada a uma lei que já institui essa política (16703/07, 2009) e sendo esse um projeto de lei
como ficaria essa que já existe, se será revogada.  Conselheira Rosa Irlene: questiona sobre a
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capacitação dos profissionais e materiais utilizados.  Dr. Danilo Maciel responde que existe a lei,
porém não existe a Política e que agora está se buscando exatamente formular o documento dessa
política. Conselheiro Fábio fala que conhece a lei citada e solicita que seja feita uma minuta da lei,
decreto, ou como for, no processo da política e que seja incluído a hemoterapia dentro dessa política
mesmo que a título de pesquisa, ter também um foco sobre a questão dos diabéticos. Em próxima
reunião  é  que  será  deliberado  a  respeito  dessa  Política  Estadual  de  Práticas  Integrativas  e
Complementares. Passa-se ao  TEM 1 – Apreciação e Deliberação da Ata referente à Reunião
Ordinária do dia 01/07/2014; Expositor: Mesa Diretora. Conselheiro Adrian Solicita concertar
o nome dele na ata.  Conselheira Mariselma questiona novamente se foi  feita a recomendação
solicitada por ela com relação aos exames das águas.  DELIBERAÇÃO:  Fica aprovada com as
alterações    solicitadas.  Conselheiro  Gerinaldo Informa  que  não  apresentará  o  ITEM  4  –
Apreciação e Deliberação de Parecer sobre Ressalvas da Resolução nº 09/2011-CES-GO que
dispõe sobre os Relatórios Anuais de Gestão 2008; 2009 e 2010. Expositor: Cons. Gerinaldo
Teodoro de Assunção. Não poderá apresentar pois não foram enviados os documentos por ele
requerido e pede que os advogados da secretaria-executiva o auxiliem neste trabalho. 58:35
ITEM  3  –  Apreciação  e  Deliberação  da  Pactuação  das  Diretrizes,  Objetivos,  Metas  e
Indicadores  para  os  anos  de  2013-2015;  Expositor:  Cons.  Rosa  Irlene  Maria  Serafim.
Conselheira Rosa Irlene inicia sua apresentação por meio de leitura do relatório elaborado por ela,
pela Conselheira Josenilda e equipe técnica da Secretaria-executiva no qual foi constatado que o
documento  diz  respeito  a  2012  e  2013,  que  existem  33  indicadores  universais  (deverá  ser
contemplado em todos os Estados) e que haverá Estados que não conseguirão contemplar alguns
deles, que tem 34 indicadores específicos do Estado de Goiás. Ao final do documento foram feitas
as  seguintes  considerações:  Solicitam  que  antes  de  serem  pactuados  pela  CIB,  os  próximos
indicadores  do  SISPACTO sejam discutidos  no  CES/GO; Solicita  ainda maior  observância  do
Indicador 11 da Diretriz 1 que medirão os indicadores para o ano de 2014 considerando que se trata
da regulamentação  da Gestão  participativa  do  ente  privado com o Poder  público;  o  Grupo de
Trabalho sugere a aprovação pelo pleno da pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores
do ano de 2013 com as seguintes observações: 1 – Que não diminuam metas relacionadas a proteção
de agravos à saúde; 2 – Que sejam aumentadas as metas da contratualização de metas firmadas, não
tendo  como parâmetro  o  mínimo  preconizado  pelo  MS (Ministério  da  Saúde).  DISCUSSÃO:
Conselheira Mariselma diz que no interior há uma ambulância Sanitária que exerce um serviço
similar ao do SAMU e que precisa se esclarecer como esse serviço funciona e questiona sobre a
representação do CES/GO na CIB, relembra do descredenciamento do hospital de queimadura e fala
também  sobre  o  Araújo  Jorge  ter  perdido  o  título  de referência  no  tratamento  do  Câncer.
Conselheira  Rosa  Irlene volta  a  frisar  que  a  referência  da  Pactuação  é  de  2012/2013.
DELIBERAÇÃO: Fica   aprovado por unanimidade   Pactuação das   Diretrizes, Objetivos, Metas e
Indicadores  para  os  anos  de  2012-2013. Presidente  Venerando explica  para  a  Conselheira
Mariselma  que  o  descredenciamento  partiu  da  própria diretoria  do  Hospital  de  Queimados  de
Anápolis e se compromete a buscar por meio de documento esclarecimentos a respeito do que está
sendo feito em Anápolis para solucionar a falta deste tipo de atendimento. Conselheira Mariângela
Ribeiro representante da Associação de Combate ao Câncer diz que será investigado a respeito do
fato narrado, pois eles não possuem o conhecimento sobre essa perda do título de Referência em
tratamento de câncer ao qual a Conselheira se referiu.  Conselheira Rosa Irlene Sugere que seja
criado grupos de trabalho para investigar as falhas dos indicadores, como por exemplo o 20 (que
trata  de  partos  normais).  Vice-Presidente  Maria  Cecília sugere  que  seja  convidada  a
Superintendência  para  uma  apresentação  sobre  o  controle  da  distribuição  armazenamento  e
distribuição da água potável no Estado com foco para o entorno. Conselheira Mariselma diz que o
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sugerido por ela é que a coleta do material para análise seja feita de forma tecnicamente correta e em
espaços de tempo menores entre uma análise e outra, com intuito de atingir as operadoras que não
pertencem a SANEAGO. Vice-Presidente Maria Cecília questiona se ela não deseja que seja feita
a  apresentação  mas apenas  a recomendação.  Conselheira  Mariselma responde que sim.  Vice-
presidente Maria Cecília fala da importância dessa apresentação para os conselheiros. Conselheira
Josenilda fala das diretrizes, metas e ações da sífiles e questiona como é o trabalho conjunto entre o
PAN da AIDS e os indicadores, porque houve a necessidade desse aumento desses exames visto que
não há aumento dos índices e que ele já é feito no PAN da AIDS. Vice-presidente Maria Cecília
diz que a sífilis  congênita vem aumentando e por  isso tem buscado se aumentar  o número de
exames.  Eliane  diz que o aumento no número de exames se deve ao fato de as gestantes serem
obrigadas a fazerem esse exame ao menos 2 vezes durante o pré-natal. José Luiz complementa que a
questão da água e da necessidade de se preservar  os leitos dos rios e córregos e as nascentes.
Conselheiro  Neiton solicita  que  seja  transcrito  em  ata  o  encaminhamento  solicitado  pela
conselheira Mariselma de recomendação com relação ao exame das águas. Conselheira Mariselma
solicita que o vídeo sobre a água que está de posse do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia seja
trabalhado com crianças para conscientizar sobre a preservação das nascentes, fala também sobre a
sífiles e dos casos que não estão no sistema para fazer pré-natal, pois muitas adolescentes acabam
não fazendo pré-natal e esses casos devem ser descobertos e contornados.  Conselheira Josenilda
fala sobre denúncias com relação a construção de prédios em cima de nascentes e em áreas de
preservação ambiental e da necessidade de que sejam feitas essas denúncias ao Ministério Público.
Conselheira Marta esclarece que a denúncia é sobre as construções próximas as nascentes do setor
Goiânia 2 e foram feitas todas as denúncias possíveis e nenhuma providência foi tomada inclusive
quanto a recuperação do terreno.  MOMENTO DAS COMISSÕES:  Conselheira  Josenilda fala
sobre  a  apresentação  que  deveria  ser  feita  pelo  conselheiro  Gerinaldo  e  esclarece  que  esses
documentos foram analisados, lidos e relidos pela comissão, e que ela já pediu pela aprovação pois
está discussão está impactando o trabalho da comissão de Orçamento e Financiamento ou que o
assunto  seja  retirado  da  comissão  para  que eles  possam trabalhar  outros.  Conselheiro  Neiton
informa que o PID solicitou uma fiscalização dos equipamentos que foram doados do Ministério da
Saúde e que ele está acompanhando essas viagens e informa que estão sendo feitas as capacitações
numa média de 2 por mês.  Presidente Venerando diz que é necessário trazer para que o pleno
delibere sobre esse assunto. Conselheira Mariselma pede esclarecimento sobre essa questão desse
relatório que está impactando os demais trabalhos desta comissão e quais são as ressalvas, se foram
ou não atendidas e como elas estão impactando os trabalhos.  Conselheira Josenilda diz que na
documentação encaminhada por  e-mail  consta todas as ressalvas e que ela não acha correto  se
manter uma discussão que já foi deliberada na qual apenas um componente da comissão discute
sozinho sobre o assunto, fala da falta de participação dos conselheiros ativamente nas comissões.
Conselheiro Maurílio questiona se essa matéria cujo o conselheiro Gerinaldo está com pedido de
vistas. Presidente Venerando esclarece que não existe pedido de vista e que o documento está a
cargo  da  comissão.  Conselheira  Josenilda  esclarece  que  não  existe  pedido  de  vista  e  sim um
documento  aprovado  pela  comissão  passada,  da  qual  o próprio  conselheiro  faz  parte,  já  foi
trabalhado e retrabalhado, e vendo que este relatório é apenas a título de informação pede para que
se encerre este assunto. Fica decidido que a conselheira vai apresentar o relatório e o Pleno decidirá
sobre o que será feito.  ITEM 4 – Apreciação e Deliberação de Parecer  sobre Ressalvas da
Resolução nº 09/2011-CES-GO que dispõe sobre os Relatórios Anuais de Gestão 2008; 2009 e
2010. Conselheira Josenilda apresenta a leitura do relatório demonstrando as ressalvas feitas e o
levantamento  a  respeito  do  comprimento  de cada  uma delas.  Conselheiro  Maurílio diz  que o
documento está subscrito com o nome do conselheiro Gerinaldo e que se há discordância o nome
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dele não deveria constar no mesmo, e por questão de respeito ao conselheiro ele acha que não deve
ser submetido ao pleno visto que ele se manifestou contrário. Presidente Venerando esclarece que
não há deliberação quanto ao documento. Conselheira Josenilda esclarece que o que foi solicitado
primeiramente foi a retirada do nome dela, que foi discutido amplamente por duas comissões, que
são apenas informações com relação as ressalvas feitas e aprovadas. Vice-presidente Maria Cecília
solicita que o conselheiro Adrian esclareça como se deu a dissidência do conselheiro Gerinaldo
deste  grupo.  Conselheiro  Adrian diz  que  em  momento  algum  foi  expresso  pelo  conselheiro
afastamento  do  grupo,  e  que  o  documento  tem  apenas  característica  de  informe.  Presidente
Venerando diz que acredita que o conselheiro Gerinaldo tenha confundido o pedido de vista com o
assunto  referente  a  Secretaria-executiva  e  que  o  relatório  serve  apenas  para  esclarecer  que  a
Secretaria de Saúde cumpriu com as ressalvas solicitadas pelo Conselho.  Conselheira Flaviana
pede esclarecimento quanto a Maternidade Nossa Senhora de Lurdes e a transferência que ocorreu
agora  recentemente  sendo  que  essa  resposta  está  no  RAG de  2008/09.  Presidente  Venerando
esclarece que não houve acordo na época com relação a municipalização desta e ela foi entregue
para  a  OSS.  A  reunião  é  encerrada  pelo  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  16:00  horas,  estiveram presentes  na  reunião  os  Conselheiros Titulares:
ADRIAN BARBOSA DA SILVA  Entidade: SIMBIOMED – Sindicato dos Biomédicos de Goiás
CAROLINE  SILVEIRA  DAMASCENO  Entidade:  CREFONO  –  Conselho  Regional  de
Fonoaudiologia  –  5ª  Região  ELZA  LUIZ  RODRIGUES  DE  SOUZA  Entidade:  CRF/GO  –
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás  FLAVIANA ALVES BARBOSA Entidade:
SINDSAUDE  –  Sindicato  dos  Trabalhadores  do  SUS/GO  MARISELMA  LEMES  ROCHA
Entidade:  SINTFESP  –  Sindicato  dos  Trabalhadores  Federais  em Saúde  MARTA VALÉRIA
CALATAYUD CARVALHO  Entidade:  COREN/GO – Conselho Regional  de Enfermagem de
Goiás PAULO GOMES BRITO Entidade: SINDIACSE/GO – Sind. dos Agentes Comunitários de
Saúde e de Combate as Edemias SHIRLEI MARIA DIONISIO MARTINS Entidade: SINTASB –
Sind.  dos Téc.  e Aux. em Saúde Bucal  do Estado de Goiás  AMILTON GRACIANO RAMOS
Entidade:  SINTEGO  –  Sind.  dos  Terapeutas  do  Estado  de  Goiás  BENEDITO  DA  SILVA
PEREIRA  Entidade:  Associação  Poli  Vida  DANIEL  REGIS  DE  OLIVEIRA  Entidade:
PROJETO  RONDON  –  Associação  dos  Rondonistas  do  Estado  de  Goiás  GERINALDO
TEODORO  DE  ASSUNÇÃO  Entidade:  ABRAZ  –  Ass.  Brasileira  de  Alzheimer  e  Doenças
Similares de Goiás JOSENILDA RIBEIRO DA SILVA Entidade: CRCGO – Conselho Regional
de  Contabilidade  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:
AVE/CESIO – Associação das Vítimas do Césio de Goiás PAULO ROBERTO PERES FLORES
Entidade: CNBB – Pastoral da Saúde Nacional SAMARA NATACHA BORGES GONÇALVES
Entidade: GRUPO AAVE – Aids: Apoio, Vida Esperança  VENERANDO LEMES DE JESUS
Entidade: UNIVIDA – União Jussarense de Promoção ao Menor e Adolescente  ALEXANDRO
JORGE LIMA Entidade: IDTECH – Inst. De Desenvolvimento Tecnológico e Humano ELIANE
PEREIRA DOS SANTOS Entidade: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Anápolis QUEILIENE ROSA DOS SANTOS Entidade: GERIR – Instituto de Gestão em Saúde
MARIÂNGELA DIAS RIBEIRO Entidade: ACCG – Associação de Combate ao Câncer em Goiás
ROSA IRLENE MARIA SERAFIM Entidade: Núcleo de Proteção aos Queimados Suplentes:
MARIA AUXILIADOR A DE MELO VAZ Entidade: Vila São José Bento Cottolengo WILSON
SODRE DE MIRANDA Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Goiânia MARIA DALVA DA
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SILVA PINHEIRO Entidade: AGD – Associação Goiana de Diabéticos Justificativa:  SAMARA
NATACHA BORGES GONÇALVES Entidade: GRUPO AAVE – Aids: Apoio, Vida Esperança
ELZA LUIZ RODRIGUES DE SOUZA Entidade: CRF/GO – Conselho Regional de Farmácia do
Estado  de  Goiás  MARCELO RODRIGUES  SILVEIRA  Entidade:  SOEGO –  Sindicato  Dos
Odontologistas  De  Goiás,  ALEXANDRO  JORGE  LIMA  Entidade:  IDTECH  –  Inst.  De
Desenvolvimento Tecnológico e Humano Convidados: 
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