
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/GO

OBJETIVO: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTA DUAL DE SAÚDE
DATA: 06/01/2015
LOCAL: CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS
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Aos seis dias do mês de janeiro 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 o início da Primeira 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  02/12/2014  e
Extraordinária do dia 23/12/2014;  Expositor: Mesa Diretora. ITEM 2 – Apreciar e deliberar
sobre a pertinência, ou não, do Conselho Estadual de Saúde de Goiás ser representado no
“Conselho de Excelência das Unidades Públicas Hospitalares Gerenciadas por Organizações
Sociais de Saúde”; Expositor: Mesa Diretora. ITEM 3 – Apreciar e deliberar sobre a Resolução
“Ad  Referendum”  nº  03/2014-CES-GO;  Expositor:  Mesa  Diretora.  ITEM 4  –  Apreciar  e
deliberar sobre o “Projeto de Redefinição da Abrangência dos Centros de Referência Regionais
em  Saúde  do  Trabalhador  –  CEREST'S  REGIONAIS”;  Expositor:  SUVISA.  A  mesa  de
abertura foi composta pelos integrantes da Mesa Diretora: Venerando Lemes de Jesus, Presidente;
Maria  Cecília  Martins  Brito,  Vice-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 agradece a presença de todos e abre os trabalhos com uma oração.
Iniciam-se  os INFORMES  DOS  CONSELHEIROS:  Conselheiro  Neiton comunica  que  a  ex-
conselheira Mariselma está internada na Clínica “Casa de Eurípedes” devido a um surto e solicita
que coloquem o nome dela em suas orações. Informa também que refez a contagem de votos e que
segundo a recontagem deu empate entre ele e o Conselheiro Maurílio e que foi encaminhado recurso
para que sejam tomadas as devidas providências e pede inclusão de pauta para que o Pleno decida.
Presidente  Venerando em  nome  da  Mesa  Diretora  aceita  a  inclusão  de  pauta.  Conselheiro
Gerinaldo se solidariza com a situação da ex-conselheira e, informa que foi protocolado por ele um
recurso onde solicita que seja trago a reunião por meio de “questão de ordem” visto o pouco tempo
entre a convocação e a reunião de eleição deveria ser de 10 dias e foi de 7, a questão da paridade 13
usuários  para  17  prestadores  e  gestores,  a  Conselheira  Maria  Cecília  não  tem  permissão  para
concorrer a presidência da mesa diretora por ser representante do secretário de saúde. O regimento
eleitoral sequer foi encaminhado aos conselheiros para ser votado, solicita que sejam encaminhados o
documento da (não compreendi) e que seja marcada uma plenária para apreciação da questão de
ordem. Conselheira Elza inquere porque os representantes dos usuários não participam ativamente
do Conselho?  Solicita  menos  disputas  por  poder  e  mais  emprenho  em executar  as  verdadeiras
funções de um conselheiro, que sejam demonstrados quem são os representantes das entidades, suas
participações  nas  reuniões  e  como,  quando  e  porque  foram  indicados  pelas  entidades  que
representam.  Conselheira  Caroline reforça  a  necessidade  de  verificar  essa  presença  e
representabilidade dos Conselheiros e das entidades. Questiona o hábito do Conselheiro Gerinaldo de
questionar consecutivamente as decisões tomadas em reuniões anteriores pedindo ao mesmo que
acate as decisões do Pleno, pois isso atrapalha o andamento dos processos. E sugestiona que para
resolver o problema apresentado pelo Conselheiro Neiton, seja refeita uma votação entre o segmento
dos usuários para decidir qual dos dois conselheiros ficará com a representação na Mesa Diretora,
não vendo ela necessidade de refazer toda a eleição, mas somente a que se refere ao representante do
segmento  usuário.  Fala  sem identificação  reforça  as  falas  das  duas  conselheiras  e  frisa  a  não
necessidade de levar adiante a solicitação do Conselheiro Gerinaldo.  Fala sem identificação pede
esclarecimento se o Pleno decidiu acatar a solicitação do Conselheiro Neiton feita no início dos
informes dos Conselheiros. O Presidente Venerando informa que a proposta de inclusão de pauta
do Conselheiro Neiton foi acatada, visto que o Pleno não se manifestou contrário a ela e esclarece
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que no momento as falas estão sendo a respeito da questão levantada pelo Conselheiro Gerinaldo.
Fala sem identificação fala que a única discussão importante aqui a ser feita é a proposta pelo
Conselheiro Neiton,  pois todo o resto foi  discutido e votado pelo Pleno.  Conselheira Josenilda
relata que o seguimento usuário tem sim estado presente nos trabalhos do Conselho, mas reconhece
que realmente  há necessidade  de um reforço  nas  comissões  e  de mais  participação  em demais
eventos e chama os usuários a estarem mais presentes e ativos nas ações do conselho. Conselheira
Shirlei acata a fala da Conselheira Elza com relação a verificação a respeito dos representantes do
segmento usuário, questiona quem leu o documento apresentado pelo Conselheiro Gerinaldo e acata
o  documento  apresentado  pelo  Conselheiro.  Conselheiro  Adrian concorda  com  a  Conselheira
Shirlei  e  com o  Conselheiro  Gerinaldo,  pois  há nove irregularidades  que infligem o  regimento
interno e que o Conselho não pode ficar na ilegalidade. Conselheira Flaviana concorda com a fala
do  Conselheiro  e  está  de  acordo  com  o  documento  apresentado  pelo  Conselheiro  Gerinaldo,
acrescenta que se houve falha na eleição ela deve ser refeita por inteiro e não apenas refazer a eleição
da parte do segmento dos usuários. Conselheiro Maurílio reforça a fala da Conselheira e diz que há
muita consistência no documento entregue pelo Conselheiro Gerinaldo e que o correto era parar
todos os trabalhos e analisar esse documento e as denúncias contidas nele. Convidado Luiz Carlos
diz que é necessário seguir o regimento para manter o Conselho dentro da legalidade.  Presidente
Venerando fala dos equívocos que ele encontrou no documento, e que houve convocatória e tratou-
se da eleição desde outubro do ano passado nas plenárias, que houve recadastramento dos e-mail e
tudo foi  enviado,  porém os  Conselheiros  não  comparecem  e  depois  questionam as  decisões,  e
demonstra  as  decisões  já  tomadas  pelo  Pleno  sobre  algumas  das  questões  levantadas  pelo
Conselheiro Gerinaldo, como a questão posta a respeito da Conselheira Maria Cecília que foi votada
em plenárias mais de uma vez. Conselheira Rosa Irlene Fala da importância de realmente respeitar
as decisões do Pleno e de permanecer nas reuniões até o final, para que tomem conhecimento do que
é votado evitando assim retornar a assuntos já finalizados. Conselheira Lucélia pede que se decida
entre prosseguir com a pauta ou encerrar a reunião. Presidente Venerando pede para que o Pleno
decida  se  o  Conselheiro  Gerinaldo  poderá  continuar  a  fala  sobre  o  assunto  em  questão.
DELIBERAÇÃO:  Pleno decide por maioria de votos que o Conselheiro Gerinaldo não terá a
palavra para prosseguir o debate, visto que há uma pauta a ser tratada. Momento de discussão no
Pleno.  Conselheira  Sônia solicita  que todos  se acalmem.  Secretário-executivo  Neusinho pede
licença a mesa diretora para tentar fazer uma mediação e explica que o encaminhamento tem de ser
ou  não acatado  pelo  Pleno,  “isso  é  uma necessidade  técnica”,  e  somente  após  acatado  abre-se
discussão, e tem sido o que a Mesa Diretora tem tentado fazer, e é essa a forma correta. Solicita que a
Mesa retome os  trabalhos  conforme  pauta.  Presidente  Venerando pede para  que se confira  o
quorum para que se dê prosseguimento aos trabalhos. Há quorum. 1º Secretário Marcelo propõem
que o Conselho acate o documento para ser analisado e colocado para votação, pois se não houver
análise deste ainda há possibilidade de se encaminha o documento a justiça. 2º Secretário Neiton
solicita que seja preparado um parecer sobre a questão do gestor que é questionada pelo Conselheiro
Gerinaldo.  Fala sem identificação afirma que o Pleno aprovou a eleição sabendo dos problemas,
então solicita respeito ao Pleno e as suas decisões, e apenas encaminhar para os usuários que seja
votado o representante de seu segmento.  Presidente Venerando a Mesa não acatou o documento,
pois  este foi  apresentado diretamente  ao Pleno,  nesse momento,  e questiona se os Conselheiros
compreendem que eles que decidirão se aceitam ou não.  Conselheiro Gerinaldo Afirma que foi
solicitado por ele por escrito para repassar cópias do documento para os Conselheiros, diz que o
encaminhamento é de questão de ordem e que não cabe ao Pleno votar hoje. O Encaminhamento é
para  que  na  próxima  plenária,  tendo  sido  repassado  o  documento  a  todos,  votem  cada  item
separadamente.  Presidente Venerando esclarece que foram feitos então três encaminhamentos e
mais o do Conselheiro Gerinaldo. Que o encaminhamento do Conselheiro Neiton não teve propostas
contrárias.  ENCAMINHAMENTOS : Que seja acatado o pedido do Conselheiro Gerinaldo e que
após análise e resposta do Pleno por meio de apresentação de documentos comprovando anterior
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aprovação do Pleno com relação ao recurso interposto, finalize as interposições. Que o segmento
usuário realize nova votação para regularizar a escolha de seu representante na Mesa Diretora. Que o
Conselho não acate o pedido do Conselheiro Gerinaldo e prossiga com os trabalhos, pois o Pleno
sabia dos problemas e mesmo assim aprovou a eleição. Que o conselho acate, analise e responda em
próxima reunião  item a item,  por  votação,  do  recurso  apresentado  pelo  Conselheiro  Gerinaldo.
DELIBERAÇÃO:  Ficou decidido com maioria de votos por não acatar o pedido de recurso do
Conselheiro  Gerinaldo,  Aprovada  inclusão  de  pauta  solicitada  pelo  Conselheiro  Neiton  com
relação a possível erro na votação do segmento usuário. Ao iniciar a votação dos dois últimos
encaminhamentos o Conselheiro Fábio pede a fala. Conselheiro Fábio Explica que ao ser informado
pelo Conselheiro Neiton da possível irregularidade ele solicitou que o mesmo apontasse quem votou
nele para esclarecer se houve ou não erro, pois os votos foram acompanhados por muitos e que fica a
cargo do Pleno decidir. Conselheira Rosália convoca um representante de cada segmento e dois do
segmento  usuário  para  manter  a  paridade.  O  Processo é  interrompido  por  muita  discussão.
Conselheiro Gerinaldo pede esclarecimento quanto a quem vai votar ao Conselheiro Paulo Brito,
que responde “o Pleno”, e diz que a questão levantada exige apenas que os presentes no dia da
votação se manifestem. Conselheiro Neiton diz que solicitou que o Pleno decida quem representará
o segmento usuário.  Conselheira  Josenilda explica que é para votar  entre  os dois  que ficaram
empatados.  Conselheira  Rosália inicia  a  votação.  Fala  sem identificação se  abstêm de  votar.
Conselheira Shirlei se abstêm. Conselheira Flaviane se abstêm. Fala sem identificação se abstêm.
Edna Maria Covem se identifica como representante do Secretário Estadual de Saúde. Conselheira
Lucélia registra o voto dela no Neiton e pede para que o Conselho de Saúde encaminhe para a
entidade a qual o Conselheiro Maurílio representa para relatar o comportamento antiético dele para
com os demais colegas e pedir providências. Conselheiro Gerinaldo se abstêm. Conselheira Maria
Auxiliadora  fala sobre a necessidade de mais ética e respeito entre os conselheiros.  Conselheiro
Fábio se abstêm. DELIBERAÇÃO: Foram 12 (sendo 6 do segmento usuário) votos de abstenção,
Conselheiro Neiton obteve 19 (sendo 8 do seguimento usuário) votos e o Conselheiro Maurílio
obteve zero votos. Fica assim decidido por votação do Pleno que o representante do segmento
usuário será o Conselheiro Neiton Pedro Chaves. INFORMES DA MESA DIRETORA. Passa-se
para o ITEM 1 – Apreciação e Deliberação das Atas referentes às Reuniões Ordinária do dia
02/12/2014  e  Extraordinária  do  dia  23/12/2014;  Expositor:  Mesa  Diretora.  Não  havendo
solicitação  de  modificações.  DELIBERAÇÃO:  Fica  adiada  a  aprovação  da  ata. ITEM  2  –
Apreciar e deliberar sobre a pertinência, ou não, do Conselho Estadual de Saúde de Goiás ser
representado no “Conselho de Excelência das Unidades Públicas Hospitalares Gerenciadas por
Organizações Sociais de Saúde”; Expositor: Mesa Diretora. Presidente Venerando Questiona ao
Pleno se o CES-GO irá ou não ter participação no Conselho de Excelência. DEBATE: Conselheiro
Gerinaldo propõem que o CES/GO deve estar presente em todo e qualquer lugar que se discuta
sobre saúde pública, assim sendo ele diz que o Conselho não participe como elemento integrante mas
como  elemento  coparticipante.  Convidado  Luiz  Carlos diz  que  legalizar  a  representação  do
Conselho neste Conselho gestor é uma forma de descaracterizar os Conselhos locais (municipais).
Conselheiro Marcelo diz que é importante o Conselho participar para criar regras de fiscalização
das  OSS e que  isso  só  poderá  ser  feito  através  da  participação  neste  Conselho  de Excelência.
Conselheira  Flaviana Defende  que  o  Conselho  não  necessita.  Conselheira  Shirlei se  declara
preocupada com relação aos conselhos locais conforme expôs o convidado Luiz e com relação a ser
minoria  dentro  deste  Conselho  e  por  este  motivo  não consegue  “vencer”  qualquer  votação.
Conselheiro Neiton Fala da importância de se estar dentro do Conselho de Excelência para ter
conhecimento do que está ocorrendo lá dentro. Presidente Venerando defende que é importante sim
a participação do CES-GO no Conselho de Excelência. Conselheira Maria Cecília Concorda com a
opinião do Conselheiro Marcelo, e fala que há também a necessidade de se discutir a Lei sobre o que
seria “por meio do controle social”.  Conselheiro Adrian fala da preocupação com relação a este
Conselho de Excelência suprimir o controle social e que quem faz o acompanhamento do controle de
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qualidade do atendimento é a ONA.  Conselheiro não identificado Esclarece que o Conselho de
Excelência foi  criado especificamente para fiscalizar as OSS e encaminhar os problemas para o
controle social, Conselho de Saúde, entendendo que é importante a presença do Conselho Estadual
de Saúde. Conselheira Rosa Irlene questiona se o Conselho dará conta de abraçar mais essa função,
visto que nem a comissões internas estão conseguindo trabalhar. Conselheira Lucélia Se o CES-GO
for participar é importante que seja bem claro o papel do Conselho de Excelência e de como serão
tomadas as decisões dentro dele com relação a validação das mesmas devido à presença do Conselho
de Saúde dentro dele. Conselheira Josenilda Declara ser sim muito importante o Conselho ocupar
todas  as  cadeiras  que  lhe  forem  oferecidas  junto  a  gestão.  Presidente  Venerando Coloca  em
votação, o Conselho deve ou não participar do Conselho de Excelência.  DELIBERAÇÃO:  Fica
decidido por maioria dos votos pela participação do Conselho Estadual de Saúde de Goiás no
Conselho de Excelência. ITEM 3 – Apreciar e deliberar sobre a Resolução “Ad Referendum”
nº 03/2014-CES-GO; Expositor: Mesa Diretora. É explicado que a Resolução trata da usurpação
Secretaria de Saúde que estava imputando em cima dos municípios de 82% da cobertura do Saúde da
Família, que já foi discutida e que o Conselho discordou, foi colocado como pauta, mas por falta de
quorum não foi votado e devido a prazos estipulados a Mesa Diretora teve de emitir uma Resolução
Ad Referendum e traz a mesma para votação.  DELIBERAÇÃO:  Fica decidido por maioria dos
votos a aprovação da resolução Ad Referendum nº03/2014. TEM 4 – Apreciar e deliberar sobre o
“Projeto de Redefinição da Abrangência dos Centros de Referência Regionais em Saúde do
Trabalhador – CEREST'S REGIONAIS”; Expositor: SUVIS A. Foi retirado da Pauta a pedido da
própria Comissão de Saúde do Trabalhador, devido a mudanças nas Regionais que podem alterar o
projeto. Secretário executivo esclarece que a matéria não poderia vir para a Plenária pois ainda tem
uma série de fatores que ainda estão sendo deliberados e que algumas coisas podem ser alteradas,
então é pertinente que se aprofunde na matéria para depois deliberar.  Conselheira Lucélia solicita
que seja estabelecido um fluxo no qual as matérias passem primeiro pela SUVISA e posteriormente
pelo Conselho.  Conselheiro sem identificação solicita que seja planejada e realizada visitas aos
locais que estão sendo geridos pelas OSS. Conselheira Rosália informa que em relação a reforma
administrativa do Conselho Estadual reduz de 17 regionais para 9 e existe a importância de pautar
esse assunto e trazer o idealizador destas mudanças para justificar os critérios destas mudanças, com
o novo Secretário de Saúde, visto que as medidas vão contra a política de descentralização, e solicita
que seja ponto de pauta.  Presidente Venerando  solicita que seja feita uma reunião antes com o
Cosems e posterior sejam convocados as gerências das regionais e Secretário de Saúde. A reunião é
encerrada pelo Presidente Venerando agradece a todos e encerra a Reunião Ordinária do Conselho
Estadual  de  Saúde  às  17:20  horas,  estiveram  presentes  na  reunião  os  Conselheiros Titulares:
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;  ROSA  IRLENE  MARIA  SERAFIM  Entidade:  Núcleo  de  Proteção  aos
Queimados; MARIA CECÍLIA MARTINS BRITO Entidade: CMAC Juarez Barbosa – Central de
Medicamentos de Alto Custo;  ROSÁLIA PEREIRA MATOS  Entidade: Ministério da Saúde –
Núcleo Estadual de Goiás – Divisão de Convênios e Gestão;  EDNA MARIA COVEM Entidade:
SES/GO  –  Secretaria  de  estado  da  Saúde  de  Goiás;  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;  ADRIAN BARBOSA DA SILVA  Entidade:  SINBIOMED –
Sindicato dos Biomédicos de Goiás;  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; MARCELO RODRIGUES
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SILVEIRA  Entidade:  SOEGO  –  Sindicato  Dos  Odontologistas  De  Goiás;  ELZA  LUIZ
RODRIGUES DE SOUZA  Entidade: CRF/GO – Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Goiás;  SÔNIA  MARIA  BORGES  Entidade:  METAMORFOSE  –  Associação  Beneficente
Metamorfose; MAURILIO JOSE DE CARVALHO Entidade: CAL – Conselho Arquidiocesano do
Laicato  de Goiânia;  ROSA FERNANDES LÁZARO  Entidade:  GAPHE – Grupo de apoio aos
Portadores de Hepatite B e C; 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;  FÁBIO
DOS REIS FONSECA Entidade: GRUPAGO – Grupo de Pacientes Artríticos de Goiás; 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;  VERA
LÚCIA JARDIM Entidade: SERCON – Sind. dos Servidores do Tribunal de Contas do Est. De GO;
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.  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:  MARIÂNGELA  DIAS  RIBEIRO
Entidade:  ACCG  –  Associação  de  Combate  ao  Câncer  em Goiás; JESULINA  RÉGIS  DOS
SANTOS  Entidade:  SINTFESP – Sindicato dos Trabalhadores Federais  em Saúde,  e  MÁRCIA
JORGE Entidade: SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Publico Federal de Goiás.
Convidados:  Doralice Moreira dos Santos,  Marília Cláudia Carvalhais,  Márcia Peixoto,  Daniella
Fabíola dos Santos, Stefânia Cristina S. Nolasco, Luiz Carlos Campos.
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