
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/GO

OBJETIVO: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTA DUAL DE SAÚDE
DATA: 03/02/2015
LOCAL: CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS
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Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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 1.875, Edifício Vera Lúcia, 7º andar, no Setor Oeste
em Goiânia, Goiás, dá-se início à Segunda Reunião Ordinária do ano de dois mil e quinze, do CES/GO, para
apreciação e deliberação da seguinte Pauta: ITEM 1 – Apreciação e Deliberação das Atas referentes às
Reuniões Ordinária do dia 06/01/2015 e Extraordinária do dia 23/12/2014; Expositor: Mesa Diretora.
ITEM 2 – Apresentação e discussão e encaminhamentos sobre as Diretrizes para Elaboração do Plano
Estadual de Saúde de Goiás 2016 – 2019; Expositor: Mesa Diretora. ITEM 3 – Apresentação Discussão
e Encaminhamentos sobre a Proposta de Organização e Realização da 8ª Conferência Estadual  de
Saúde de Goiás;  Expositor:  Mesa Diretora. A mesa de abertura foi composta pelos integrantes da Mesa
Diretora: Presidente Venerando Lemes de Jesus, Vice-Presidente Maria Cecília Martins Brito, 1º Secretário
Neiton Pedro Chaves e o 2º Secretário Paulo Gomes Brito.  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 agradece a presença de todos e abre os trabalhos com uma
oração.  Iniciam-se os INFORMES DOS CONSELHEIROS:  Conselheiro Wilson passa a palavra para o
Superintendente Administrativo-Financeiro da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, Aderrone, fala sobre as
notícias divulgadas na impressa sobre a Santa Casa e esclarece que realmente tem enfrentado dificuldades
dentro da instituição devido a contingências feitas pelo Ministério da Saúde que estão atingindo diretamente
os médicos que são prestadores de serviço e que não receberam desde dezembro, que o débito  com os
prestadores gira em torno de 1 milhão e 400 mil reais equivalentes ao recurso que deve ser repassado pela
Secretaria Estadual. Está havendo dificuldade de repasse Federal e se não for normalizada no mês que vem
ele virá a este conselho para acionar o Ministério Público, pois está sendo necessário parar internações para
que não falte medicações para os pacientes já internados. As dívidas da Santa Casa estão sendo atualizadas. A
Secretaria  de Saúde não pode fazer  adiantamento  para qualquer  ente devido  impedimento  imposto  pela
Secretaria de Finança, o que vai impossibilitar a Santa Casa honrar os salários deste mês antes do dia 15. Na
busca por soluções a Santa Casa está buscando empréstimos junto aos bancos para honrar os débitos. Ele vem
a esse conselho para esclarecer a situação e se dispõe a fazer esclarecimentos caso alguém tenha dúvidas e
perguntas. Presidente Venerando demonstra-se indignado com a situação e se compromete a reunir outros
conselheiros  que  também fazem  parte  do  Conselho  Municipal  e  intervir  junto  a  Secretaria  de  Saúde.
Conselheiro  Neiton informa  de  sua  participação  no  campeonato  de  canoagem  e  solicita  aqueles  que
interessarem patrociná-lo  entrem em contato com ele,  pois  ele como qualquer esportista  necessita desse
patrocínio.  Conselheiro Paulo Flores fala da necessidade de falar mais dentro do Conselho sobre saúde
mental  e  trazer  palestrantes que possam esclarecer  sobre o assunto e seja  dado aos conselheiros apoios
psicológicos e até psiquiátricos.  Conselheira Jesulina comunica o falecimento da companheira Deusdete.
INFORMES  DA MESA DIRETORA:  Passa-se  para  o  ITEM 1–  Apreciação  e  Deliberação  das  Atas
referentes às Reuniões Ordinária do dia 06/01/2015 e Extraordinária do dia 23/12/2014; Expositor:
Mesa Diretora. O Presidente Venerando questiona se há alguma alteração ou correção a ser sugerida na ata,
não houve nenhuma manifestação. DELIBERAÇÃO: Fica aprovada sem alterações a ata referente ao dia
06/01/2015. ITEM  2  –  Apresentação  e  discussão  e  encaminhamentos sobre  as  Diretrizes  para
Elaboração do Plano Estadual de Saúde de Goiás 2016 – 2019; Expositor: Mesa Diretora. O Presidente
Venerando sugere uma metodologia onde será realizada a leitura do documento e os destaques serão feitos
para posterior a leitura abrir o debate. Vice-Presidente Maria Cecília realiza a leitura do documento. Logo
após  ela  fala  sobre  o  Conecta SUS e da  sua  importância  para  manter  uma conexão com as  regionais.
DEBATE:  Conselheira Edna Maria, representante do Secretário de Saúde propõe que seja reformulada
essa proposta fazendo referência ao da Conferência Estadual de Saúde, ou seja, respeitando as decisões lá
tomada.  Conselheiro Gerinaldo sugere que exista um item para tratar das especificidades das patologias
(saúde do  trabalhador,  da mulher,  etc).  Presidente  Venerando diz  que não foi  visto  a  necessidade em
primeiro momento de colocar isso, mas que está aberto a alterações. Conselheiro Gerinaldo esclarece que os
incisos 14, 12, 07 são parágrafos. Secretário Neusinho diz que a análise da situação de saúde foi feita em
ambito geral incluindo todas essas especificações e os problemas prioritários para cada desenvolver uma
diretriz para essa especificidade e diz que não há necessidade de diretriz para cada programa da saúde, apenas
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os que estão apresentando prioridade. Conselheiro Odesson fala da necessidade de deixar garantido no Plano
de Saúde a estrutura física, recursos humanos e recursos financeiros para os Conselhos garantindo assim um
melhor controle social.  Conselheiro Gerinaldo sugere a inserção do texto no inciso 18 “voltada:  idoso,
trabalhador, etc.”.  Conselheira Edna Maria diz que não se pode detalhar uma política e não fazê-lo com
outras, sugere então que não se detalhe cada uma delas porque ficaria muito extenso e correria o risco de
esquecer alguma.  Presidente Venerando esclarece que o Plano deverá ser formulado pela Secretaria de
Saúde juntamente  ao Conselho  de  Saúde.  Fala  sem identificação esclarece que não há necessidade de
detalhamento no Plano mas sim em se preocupar com esse detalhamento e o acompanhamento da PAS para
que se saiba das ações e programações para as Políticas de Saúde.  Fala sem identificação reforça a fala
anterior. Muitas falas, cerca de 20 min não foram ditas no microfone e não ficaram gravadas, por tal motivo
não foi possível identificar todas as propostas, algumas das falas não apresentam identificação não sendo
possível,  visto  a  quantidade  de  pessoas  que  falam,  saber  quem as  proferiu.  ITEM 3  –  Apresentação
Discussão  e  Encaminhamentos  sobre  a  Proposta  de  Organização  e  Realização  da  8ª  Conferência
Estadual de Saúde de Goiás; Expositor: Mesa Diretora.  Presidente Venerando informa que dia 12 será
apresentado na assembleia do COSEMES e na CIB. É realizada a leitura do documento pela Vice-Presidente
Maria  Cecília. DEBATE:  Presidente  Venerando alerta  que  ficou  faltando  no  documento  a  data  da
conferência Nacional.  Conselheiro Odesson diz que o Conselho Nacional entende que deve ser realizada
apenas as conferências municipais e estaduais e quer saber porque o CES-GO pretende fazer a Regional.
Presidente Venerando esclarece que se for do entendimento deste conselho que as regionais são benéficas
para o Estado elas serão realizadas, se for constatado que há prejuízo em fazê-las elas não serão realizadas.
Conselheiro  Odesson diz  que  devido  as  conferências  regionais  o  número  de  participantes  foi
demasiadamente reduzido.  Presidente Venerando diz que será analisado a viabilidade e eficácia da forma
que se pretende realizar as conferências e pede para que seja decidido uma data para que possam ser marcadas
as reuniões necessárias para dar andamento, em tempo, dos preparativos. Conselheiro Odesson alerta que o
Conselho Nacional solicitou que não seja realizada, pelos municípios, nenhuma conferência antes que seja
publicado o decreto, e sugere que se aprove o regimento agora e leve para o COSEMES depois para que não
fiquem muito em cima das conferências que iniciam dia 9 de abril.  Presidente Venerando esclarece que a
necessidade de levar para o COSEMES e posteriormente aprovar para que não ocorra essas realizações de
conferências antes do decreto.  Secretário Neusinho diz que tem que ter data para convocar, precisa saber
quem vai coordenar a conferência e isso será discutido agora. Sobre as conferências regionais ele diz que é
importante modificar a forma de realizá-las para criar uma movimentação que fortaleça as conferências e que
a  proposta  é  para  que  nas  regionais  tenha-se  a  participação  de  mais  de  duas  mil  pessoas  e  destaca  a
importância de se decidir esses dois tópicos hoje para que se tenha uma minuta de decreto e em reunião
extraordinária delibera-se sobre as diretrizes e organizações das conferências e talvez até sobre o regimento da
conferência  estadual. Fala  sem identificação fala  da  importância  de  se  inserir  quem vai  participar  na
elaboração  para  posteriormente  se  deliberar  aqui  no conselho  para  se  estabelecer  um  novo  fluxo  de
participação. Secretário Neusinho fala da melhoria feita na proporcionalidade da tabela de participação dos
delegados mostrando como era e como ficará. Vice-Presidente Maria Cecília Fala da importância da etapa
regional para se ter uma análise fiel da realidade da saúde, de despertar no município a capacidade de analisar
sua realidade e fortalecer a regionalização.  Presidente Venerando diz que é importante fazer com que o
município faça sua conferência e escolha seus delegados, somente se fizer a conferência. Esclarece que o que
vai acontecer é ter as conferências nos municípios para posterior ter a regional, diferente do que acontecia.
Conselheiro Odesson questiona se há tempo para isso, pois tem duas plenárias de conselho, regional  e
nacional, para acontecer. Conselheira Lucélia fala da importância do Planejamento Municipal e de como as
conferências realizadas dessa forma poderão ajudar para que eles possam fazer seus planejamentos de forma
eficaz e demonstra seu apoio a proposta apresentada.  Conselheira Edna Maria  fala  da diferença entre
regional e regionalização e da importância dessa nova forma de trabalho que está sendo desenvolvida pelo
Conselho. Presidente Venerando apresenta as possíveis datas para a conferência que seria dia 23 até dia 26
de setembro e coloca em votação. DELIBERAÇÃO: Fica aprovada por unanimidade as datas sugeridas.
Presidente Venerando informa que em reunião com o Secretário de Saúde foi decidido que ele irá Presidir a
conferência e a coordenação da mesma ficará com o Conselho Estadual. É sugerido para coordenação da
conferência o Presidente do Conselho Venerando. DELIBERAÇÃO: Fica aprovado como Coordenador da
Conferência  o  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Saúde  Venerando  Lemes  de  Jesus.  Secretário
Neusinho fala que ainda precisa ser decidido o tamanho dessa secretaria de apoio, estruturação, atribuições e
que isso conste no regimento, para proporcionar apoio ao coordenador da conferência. Várias falas fora do
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microfone.  Conselheira  Edna Maria  propõe que seja elaborada uma proposta para ser apresentada a SES
para que ela possa dizer se é ou não capaz de suprir as necessidades ali existentes para o desenvolvimento da
conferência. Presidente Venerando fala que pode sim ser trabalhado isso e que há sim a necessidade de ser
negociado aquilo que a SES não puder supri. Informa que a próxima reunião será extraordinária logo após o
dia 12, devido reunião com a CIB e COSEMES, e sugere que seja dia 19 ou 20 de fevereiro ou dia 23 na
segunda  feira.  DELIBERAÇÃO:  Fica  aprovado  reunião  extraordinária  dia  23  de  fevereiro  as  8:00.
Presidente Venerando informa que em 2013 foi acordado que a reunião do CES-GO passaria a ser durante o
dia inteiro e que provavelmente em março será o dia inteiro e que o almoço será fornecido pelo CES-GO.
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Presidente Venerando  agradece a presença de todos e
encerrou os trabalhos da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde,  às 17:00 horas. Estiveram
presentes os seguintes Conselheiros Titulares: EDNA MARIA COVEM Entidade: SES/GO – Secretaria de
estado da Saúde de Goiás;  MARIA CECÍLIA MARTINS BRITO  Entidade:  CMAC Juarez Barbosa –
Central de Medicamentos de Alto Custo; MARIÂNGELA DIAS RIBEIRO Entidade: ACCG – Associação
de  Combate  ao  Câncer  em  Goiás;  ALEXANDRO  JORGE  LIMA  Entidade:  IDTECH  –  Inst.  De
Desenvolvimento  Tecnológico  e  Humano;  MARTA VALÉRIA CALATAYUD CARVALHO  Entidade:
COREN/GO – Conselho  Regional  de Enfermagem de Goiás;  CAROLINE SILVEIRA DAMASCENO
Entidade:  CREFONO – Conselho  Regional  de  Fonoaudiologia  –  5ª  Região; WESLEY FRANCO DE
MELO  Entidade:  SIEG  –  Sindicato  do  Enfermeiros  de  Goiás; PAULO  GOMES  BRITO  Entidade:
SINDACSE/GO – Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Edemias; FLAVIANA
ALVES BARBOSA Entidade: SINDSAUDE – Sindicato dos Trabalhadores do SUS/GO; SHIRLEI MARIA
DIONISIO MARTINS Entidade: SINTASB – Sind. dos Téc. e Aux. em Saúde Bucal do Estado de Goiás;
ELZA LUIZ RODRIGUES DE SOUZA Entidade: CRF/GO – Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Goiás;  JESULINA  RÉGIS  DOS  SANTOS  Entidade:  SINTFESP  –  Sindicato  dos  Trabalhadores
Federais em Saúde; DANIEL REGIS DE OLIVEIRA Entidade: PROJETO RONDON – Associação dos
Rondonistas  do  Estado  de  Goiás;  VENERANDO  LEMES  DE  JESUS  Entidade:  UNIVIDA –  União
Jussarense de Promoção ao Menor e Adolescente; ODESSON ALVES FERREIRA Entidade: AV/CESIO –
Associação das Vítimas do Césio de Goiás;  JOÃO DIVINO RIBEIRO  Entidade:  ADVEG – Ass.  dos
Deficientes Visuais de Goiás;  NEITON PEDRO CHAVES Entidade: ASPHEGO – Ass. dos Produtores de
Hortifrutigranjeiros de Goiás; SÂMARA NATACHA BORGES GONÇALVES Entidade: GRUPO AAVE –
Aids: Apoio, Vida Esperança;  MARTA MARIA CASTRO Entidade: SINTESGO/GO – Sind. Dos Téc. de
Segurança do Trabalho GO/TO;  GERINALDO TEODORO DE ASSUNÇÃO  Entidade: ABRAZ – Ass.
Brasileira  de  Alzheimer  e  Doenças  Similares  de  Goiás;  BENEDITO DA SILVA PEREIRA  Entidade:
Associação  Polivida;  PAULO  ROBERTO  PERES  FLORES  Entidade:  CNBB  –  Pastoral  da  Saúde
Nacional; AMILTON GRACIANO RAMOS Entidade: SINTER/GO – Sindicato dos Terapeutas do Estado
de Goiás; JOSENILDA RIBEIRO DA SILVA Entidade: CRCGO – Conselho Regional de Contabilidade de
Goiás.  Conselheiros  Suplentes: LUCÉLIA BORGES DE ABREU FERREIRA  Entidade:  COSEMS –
Conselho  de  Secretarias  Municipais; WILSON  SODRÉ  DE  MIRANDA  Entidade:  Santa  Casa  de
Misericórdia  de  Goiânia;  MARIA AUXILIADORA DE  MELO  VAZ  Entidade:  Vila  São  José  Bento
Cottolengo; MARIA DALVA DA SILVA PINHEIRO Entidade: AGD – Associação Goiana de Diabéticos.
Ausências  Justificadas:  ROSA  IRLENE  MARIA  SERAFIM  Entidade:  Núcleo  de  Proteção  aos
Queimados;  ELIANE PEREIRA DOS SANTOS  Entidade: APAE – Associação de Pais  e  Amigos dos
Excepcionais  de  Anápolis;  MARCELO RODRIGUES SILVEIRA  Entidade:  SOEGO – Sindicato  Dos
Odontologistas de Goiás. Convidados: Aderrone Vieira Mendes, Igor Bandeira, Viviane Ribeiro
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