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DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHOFISCALDO INSTITUTO DE GESTÃO
ESTRATÉGICADE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois míl e vinte, às dez horas, reuniu-se o Conselho Fiscal
ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal -IGESDF,através .de videoconferência, para
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médica,na sequência passeia palavraao Presidentedo IGESDF,
Dr. SERGIO
que congratulouos

coruelheiros, agradeceu a presença, falou da importância do Conselho Fiscalpara o IGESDF.Explicou que
o IGESDFestá em processo de implantação da nova estrutura, conforme aprovado pelo Conselho de
Administração em dezembro de 2019. Disseque o IGESDFfoi criado com o objetivo de prestar assistência
médica de qualidade e gratuita à população do Distrito Federal. Disse que por se relacionar com o Poder

Público, é essencial a implementação de mecanismos de controles internos, gestão de riscos e
co/rlp//a/lce. Falou que é fundamental que a organização permaneça em constante conformidade perante

as políticas internas, as normas regulatórias e as legislaçõesinerentes à prestação do serviço de
assistênciaà saúde, ratificando o propósito institucional de tornar o IGESDFreferência de gestão em
saúde pública. Falou que a institucionalização de boas práticas de governança, condutas éticas controles
e conformidade são premissasconsignadasno Plano Estratégico2019/2020 vigente e aprovado pela alta

administração,além destes compromissosdisse que os membros do corpo direüvo estão ativamente
envolvidos com a aprovação de políticas e recomendaçõespara prevenção' e' redução de riscos
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livrei a presenteata, assinadapor mim, pelo Presidentedo ConselhoFiscaldo IGESDF
e den
conselheiros.
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Documento

assinado eletronícamehte

por ROSIANE WEKERLIN GONÇALVES PACHECO - Matr.

ooo0218-1, Secretário(a) Executivo(a) do Conselho Fiscal, em 24/07/2020, às 11:28, conforme

art. 69 do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
federal ng ].80, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MILENA MIGUEL SINA VILLAIN - Matr.1439501-0,
Conselheiro(a) Fiscal, em 24/07/2020, às 14:18, conforme art. 6g do Decreto n' 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ng 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIOVASCONCELOS
JUNIOR - Matr.0113790-5
Conselheiro(a) Fiscal-Substituto(a), em 24/07/2020, às 14;21, conforme art. 6e do Decreto n
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento

assinado eletronicamente

por JOSÉ LOPES RIBEIRO - Matr. 0274064-8,

Conselheiro(a) Fiscal, em 24/07/2020, às 14:30, conforme art. 6Pdo Decreto n' 36.756, de 16
de setembro de 201S, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ng 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por WANDERLUCYAARAUJO PEREIRACARVALHO-

Matr.1443450-4, Conselheiro(a) Fiscal,em 24/07/2020, às 14:58, conforme art. 69 do Decreto
eietfânka

n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diária Oficial do Distrito Federal ng 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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