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SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

ATA DE REUNIÃO 

REUNIÃO: FÓRUM INTERINSTITUCIONAL DE ARTICULAÇÃO E DEFESA DO SISTEMA 

ÚNICA DE SAÚDE -SUS 

Local: AUDITÓRIO 7 ° ANDAR - CES-GO 

Dia: 09.10.2018 Início: 08:00 h 

PAUTA: REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 

Descrição de Falas: 

A reunião do Fórum deu início às 9:00 horas no auditório do CES-GO, com a 
presença de representantes que compõem o Fórum, conforme lista de presença 
anexa e relação no final da ata. 

Dr. Fausto Jaime , técnico desse conselho fez apresentação sobre Regulação no 
Estado de Goiás. 

O Presidente de CES/ GO, Liorcino Mendes, fez um breve relato do Sistema único de 
saúde -SUS. 

Dr. Fausto questionou sobre a participação do município de representantes da 
Secretaria Municipal de saúde de Goiânia e representantes do Sistema de regulação 
do município de Goiânia no Fórum , mostrando a importância desses estarem 
presentes para discussão de tema tão importante como a regulação no Estado. 

Liorcino- sugere que convide para a próxima reunião do mês de novembro do 
corrente ano , não só o município de Goiânia como também outros municípios que 
tenham o sistema de regulação 

Donizete - sugere que também se convide a estarem presentes na reunião as 
regionais de saúde . 

Venerando - diz: já existe uma recomendação da CIT /COSEMS, para se criar a 
regulação Microrregional (regionalização). 

Cintia - diz: já foi discutido em reuniões da CIB a regulação regionalização no estado 
de Goiás 

Liorcino - diz: deverão ser chamadas as pessoas que irão assumir a nova gestão 
do Governo Caiado para participarem do Fórum, na próxima reunião em novembro. 
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CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

Dr. Fausto - e Donizete - dizem: a importância do DATASUS, na implantação da 
regulação no estado de Goiás e o quanto a conselheira Rosália teve contribuição na 
construção e implantação da Regulação. 

Diogo, diz; devemos focar mais na questão da regionalização da regulação (regiões 
de saúde) e reestruturar o modelo de regulação no estado. 

Renato - diz; o papel da CGU, é o de avaliar as politicas públicas e controle social 
e não sabe como colaborar mais com dentro do fórum. Informou também sobre um 
evento que acontecerá no dia 18.10.18. 

Após a apresentação do Dr. Fausto o presidente Liorcino relembrou os 
encaminhamentos para a próxima reunião do fórum no mês de novembro. 

Diogo - diz: é necessário discutir a transparência da regulação no estado . 

Liorcino - explica que a transparência das das cirurgias eletivas são de 
responsabilidade do município. 

Encerrou-se a reunião dando os seguintes encaminhamentos : 

Deliberação/Encaminhamento: 

1- Convidar a Secretaria Municipal de saúde de Goiânia

2- Convidar membros da regulação do Município de Goiânia

3- Convidar membros da regulação do estado

4- Convidar municípios que tenham sistema de regulação ( Rio Verde, Ceres,
ltumbiara , Anápolis, Porangatu entre outros)

5- Convidar equipe da saúde do governador eleito Ronaldo Caiado.

6- Dr. Fausto solicita para a próxima reunião 01 (uma ) hora para terminar sua
apresentação.

lnayá Werneck 

Assinatura do Relator da Reunião 


