
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/GO

OBJETIVO: ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  ESTADUAL DE SAÚDE
DATA: 23/02/2015
LOCAL: CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS
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Aos vinte 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 Extraordinária
do ano de dois mil e quinze, do CES/GO, para apreciação e deliberação da seguinte Pauta: ITEM 1
– Apreciação e Deliberação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as “Diretrizes para
Elaboração do Plano Estadual de Saúde 2016 – 2019”; Expositor: Mesa Diretora. ITEM 2 –
Apreciação  e  Deliberação  da  Minuta  de  Resolução  que dispõe  sobre  as  “Diretrizes  para
Organização e Realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de Goiás”. A mesa de abertura
foi composta pelos integrantes da Mesa Diretora: Presidente Venerando, 1º Secretário Neiton, 2º
Paulo  Gomes.  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 DA MESA DIRETORA: Passa-se para  o  ITEM 1 –  Apreciação e
Deliberação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as “Diretrizes para Elaboração do
Plano Estadual de Saúde 2016 – 2019”; Expositor: Mesa Diretora. Secretário Neusinho explica
que a dinâmica usada para  agilizar  os  trabalhos será  leitura  do  documento e  durante ela  cada
conselheiro solicita o destaque no item que julgar necessário para ao final retornar ao item e debater
o destaque sugerido. E esclarece que os considerandos estão presentes em atos normativos e que o
CES-GO vem apenas explicar melhor  a necessidade de cumprir  estas normativas.  Conselheira
Flaviane faz a leitura do documento Minuta de Resolução que dispõe sobre as “Diretrizes para
Elaboração do Plano Estadual  de Saúde 2016 – 2019”.  Presidente Venerando questiona se
alguém deseja fazer algum acréscimo, modificação ou sugestão. Fala sem identificação Lucélia?
fala da insuficiência das normativas no que diz respeito as particularidades de cada estado região ou
município e complementa que existe mesmo assim a necessidade de levar em consideração as
diretrizes dadas pelo Conselho Nacional de Saúde para problemas de saúde que existem de forma
genérica e os estados, regiões e municípios devem contemplá-los mesmo que eles não sejam tão
acentuados  naquela  região.  Fala  sem  identificação  Luiz? Questiona  se  a  parte  onde  consta
“regulamento” é referente ao “regimento” do CES-GO. Presidente Venerando esclarece que cita o
“Regulamento” referente ao decreto e o “regimento” referente ao regimento interno do CES-GO.
Fala sem identificação diz que o artigo 15, parágrafo 3º, do decreto 7508 traz da redação referente
ao que a  conselheira  Lucélia  solicitou,  acrescentando “Objetivos,  diretrizes  e  metas”  a  final  e
solicita  acréscimo do  texto  ao  no item 16 do  Plano Estadual  de Saúde.  Secretário  Neusinho
informa que depois que foi enviada a convocação foi feita uma alteração porque a redação não
estava adequada e solicita apreciação dos conselheiros. Presidente Venerando coloca para votação
a Minuta de Resolução que dispõe sobre as “Diretrizes para Elaboração do Plano Estadual de
Saúde 2016 – 2019”. DELIBERAÇÃO: Fica aprovado a Minuta de Resolução que dispõe sobre
as “Diretrizes para Elaboração do Plano Estadual de Saúde 2016 – 2019”, com as alterações
sugeridas, por unanimidade. ITEM 2 – Apreciação e Deliberação da Minuta de Resolução que
dispõe sobre as “Diretrizes para Organização e Realização da 8ª Conferência Estadual de
Saúde  de  Goiás”.  Conselheira  Lucélia faz  a  leitura  do  documento. DEBATE:  Fala  sem
identificação Dante? sugere que se pense em um Plano Regional de Saúde, mas que ainda tem sido
discutido somente o planejamento regional integrado e a redação apresentada pode confundir (ele
não diz qual item) e que isso poderia ser feito pela supressão da palavra “regionais” e fazer uma
redação dizendo que ela contribuirá para o planejamento regional integrado. Fala sem identificação
Lucélia? alega que é importante as regionais aprenderem toda a programação de ações, orçamento e
financiamento para que se chegue a regionalização e integração dos serviços, fala da importância de
se contemplar o esclarecimento das coisas nas etapas regionais e que é necessária uma redação que
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deixe claro esse direcionamento mais regionalizador que seja contemplado no Plano Estadual. Fala
sem identificação Dante? sugere que seja aberto uma sequência dizendo do planejamento regional
integrado redes, programação regional, integração de serviços, etc, e também sugere que talvez seja
necessário voltar no item anterior pra tratar disso lá.  Fala sem identificação Lucélia? Sugere a
modificação “para elaboração ou atualização dos planos de saúde municipais, estadual e para a
integração necessário  ao  planejamento regional  integrado”.  Fala  sem identificação? Questiona
sobre o “dinheiro” do Planeja SUS e os demais recursos que são enviados e não são utilizados e
sugere que é importante acrescentar isso nesse documento.  Conselheiro Neusinho Esclarece que
esses recursos são diluídos em diversos projetos da SES-GO e não há uma percepção da eficácia
desses projetos, que em reunião num grupo de trabalho vinculado a SCAGES (antes SCATS) foi
constatado que há recursos acumulados devido a burocracia, foi proposto que se faria a utilização
desses recursos para viabilizar um processo de conferência diferente no qual haverá apoio financeiro
e principalmente técnico para os municípios de forma a analisar e formular diretrizes para subsidiar
os planos de saúde e o GT concordou, e essa proposta que está aqui é para que o CES-GO aprove e
tome para si a responsabilidade de não delegar responsabilidades ao gabinete sem antes orientá-lo
de como deverá ser feito. Fala da importância de uma redação clara.  Fala sem identificação fala
que sobre orçamento é importante acrescentar os recursos do Planeja SUS. Conselheiro Neiton Fala
da dificuldade de utilizar a verba do Participa SUS, e questiona se há facilidade para a retirada dessa
verba para a realização da Conferência, pois a mesma verba não foi liberada para realização de
outros processos necessários dentro do CES-GO tais como as capacitações. Fala Sem identificação
Esclarece que foi feito um levantamento e até 2012 o recurso do Participa SUS estava na conta, que
havia  dificuldade de retirada  e  uso  porque não havia  o Fundo Estadual  do qual  o  gestor  é o
Secretário  de  Saúde  isso  facilitou  o  uso  desse  recurso.  Convidado  Alexandre  gerente  de
planejamento da SES-GO, informa que esse recurso já foi pactuado em CIB e pode sim ser usado
para capacitações dentro da saúde, e que se há a necessidade do uso dele para algo que não estava
previsto tem que buscar uma repactuação, e se houver necessidade de esclarecer em que outras
ações pode ser utilizados é só buscar essas informações na CIB. Fala sem identificação diz que é
importante saber como e onde o recurso está sendo utilizado dentro das ações planejadas, se está
sendo utilizado no estado como um todo,  assim sendo ele  precisa ser  repactuado.  Convidado
Alexandre  gerente de planejamento da SES-GO, informa que a prestação de contas do uso do
recurso do Planeja SUS está disponível bastando para isso solicitar e o próprio conselho pode fazê-
lo. Secretário Neusinho elogia a discussão, pois agora o conselho está de fato cumprindo com seu
papel e sugere uma recomendação para que seja feita uma reunião com a CIB com a finalidade de
repactuar  um  novo  Plano  e  que  inclua  nas  diretrizes um  item  que  fale  dessa  repactuação.
Conselheira  Josenilda pede  a  substituição  do  verbo  “poderá”  por  “deve  ser”.  Presidente
Venerando diz que o fato do uso do verbo “poderá” se deve a SES-GO poder utilizar outro recurso
para a realização dos processos. Conselheira Flaviane pede o acréscimo do termo “se necessário”
para que não ocorra a utilização apenas deste recurso e não se utilize mais os recursos da própria
SES-GO.  Secretário  Neusinho esclarece  que  “recursos  próprios”  é  só  aquilo  que  a  SES-GO
arrecada, então sugere que seja colocado “recursos do tesouro”. Fala sem identificação questiona
se esse valor que poderia está sendo utilizado para melhoria da saúde e não pode ser utilizado por
burocracia.  Fala sem identificação Lucelia? explica que esse recurso não se refere a estruturar a
assistência e atenção a saúde mas a melhoria dos planejamentos para a utilização dos recursos de
estruturação a assistência e atenção a saúde.  Presidente Venerando explica que o conselho está
caminhando para a melhoria da saúde, e aproveita para justificar algumas ausências devido a uma
reunião dos superintendentes que chocou o horário. Fala sem identificação Dante? Questiona se o
que houve foi  um destaque para dar  ênfase que é necessário  reconhecer a estrutura.  Fala sem
identificação fala confusa e entrecortada por pessoas que falaram fora do microfone. Presidente
Venerando esclarece que historicamente a SES-GO não faz o papel dela e que precisa que ela tenha
isso. Fala sem identificação Dante? Diz que o que ele quer é uma conceituação do que seria essa
estrutura e cita a parte onde ele sente necessidade de conceituar a palavra estrutura (artigo terceiro,
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parágrafo terceiro).  Presidente Venerando coloca em votação a Minuta de Resolução que dispõe
sobre as “Diretrizes para Organização e Realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de Goiás”
com as alterações sugeridas ao longo do debate.  DELIBERAÇÃO: Fica aprovado a Minuta de
Resolução que dispõe sobre as “Diretrizes para Organização e Realização da 8ª Conferência
Estadual de Saúde de Goiás” por unanimidade. Presidente Venerando comunica que da próxima
reunião em diante o horário será mudado para o período da manhã e que conforme já discutido com
o Pleno em 2013, se necessário elas terão o dia todo de duração, que será dado almoço quando
houver  essa  necessidade. ENCERRAMENTO  – Nada  mais  havendo  a  tratar  o  Presidente
Venerando  agradece a presença de todos e encerrou os trabalhos da 2ª Reunião Extraordinária do
Conselho  Estadual  de  Saúde,  às  17:00  horas.  Estiveram  presentes  os  seguintes  Conselheiros
Titulares: MARIÂNGELA DIAS  RIBEIRO  Entidade:  ACCG  –  Associação  de  Combate  ao
Câncer em GoiásELIANE PEREIRA DOS SANTOS  Entidade: APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Anápolis VIVIANE RIBEIRO  Entidade: COREN/GO – Conselho
Regional  de  Enfermagem  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  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 SÔNIA MARIA BORGES Entidade:
METAMORFOSE – Associação Beneficente Metamorfose  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
BENEDITO DA SILVA PEREIRA  Entidade:  Associação Poli  Vida  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 DANTE GARCIA DE PAULA Entidade: AGIR – Associação
Goiana  de  Integralização  e  Reabilitação  /  CRER  ZANDER CAMPOS  DA SILVA  Entidade:
Fundação Banco de Olhos de Goiás MARIA DALVA DA SILVA PINHEIRO Entidade: AGD –
Associação  Goiana  de Diabéticos. Ausências  Justificadas:  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 WESLEY FRANCO
DE MELO Entidade: SIEG – Sindicato do Enfermeiros de Goiás. Convidados: Renata Silva Rocha
Moraes, Vania R. Pereira, Rosane Mª Gões Sá Teles, Carlos Edilson, Maria Moreira de Melo, Meiry
de Paula,  Marilia Claúdia Carvalho, Eliane Rodrigues da Cruz, Ana Cristina G. Oliveira,  Vania
Marra Passos, Lucimar R. S. Santana, Luiz Carlos Campos, Josélia S. Pimentel, Maria das Graças
Ribeiro, dando por encerrada a reunião, ata esta devidamente lavrada e posteriormente assinada
pelo(s)  membro(s)  da Mesa Diretora presentes e representado na(s) pessoa(s) do(a)s  senhor(a)s
Presidente Venerando Lemes de Jesus ______________________; Vice-Presidente: Maria Cecilia
Martins  Brito  ____________________; 1º  Secretário: Neiton  Pedro  Chaves
____________________  2º Secretário: Paulo Gomes Brito __________________, cujos poderes
foram outorgados pela publicação da Resolução CESGO nº 06/2015 do dia 14 de agosto de 2015.
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