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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

IGESDF INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

11~En TI.ITD DE 3ESTÀD ESTFÂTECCÀ
DE SAÜDt DO D18TRITD FEDERAL

Conselho de Administração

ATA

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
GESTÃO ESTRAI'ÉGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 15e RO

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, reuniu-se o Conselho de
Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, excepcionalmente
através de reunião virtual, para realização da Décima Quinta Reunião Ordinária, sob a Presidência do senhor
OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 17 de setembro

de 2020, publicado no DODF n9 178, de 18 de setembro de 2020, pag. 13. Presentes os seguintes
Conselheiros: MARRA THEREZA SIMÕES FALCÃO (Membro Titular); RAIMUNDO NONATO LIMA (Membro

Titular); ALEXANDRE GARCIA BARBOSA (Membro Titular); SAMARA FURTADO CARNEIRO (Membro Titular);
PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS(Membro Titular); WAGNER DE JESUS MARTINS (Membro Titular); WILLY

PEREIRA DA SILVA FILHO (Membro Titular); LUAS CARLOS MACEDO DA FONSECA (Membro Suplente);
GUSTAVO MAGNO DA CRUZ (Membro Suplente); AMILCAR BARBOSA CINTRA (Membro Suplente); LUCIANA
GUIMARÁES FARIAS GOMES (Membro Suplente); ARTUR FELIPE SIQUEIRA BRITO (Membro Suplente);
presentes também o Presidente interino do IGESDF Dr. MARCEL0 OLIVEIRA, o Secretário Geral do Conselho
de Administração - Dr. CLEBER SIPOLI A reunião iniciou às onze horas e vinte minutos. Eu, ROSIANE

WEKERLIN PACHECO, Secretária Executiva do Conselho de Administração, verificando o quórum, dei início
aos trabalhos da mesa, cumprimentando todos os presentes. Em seguida passei a palavra ao Dr. OSNEI
OKUMOTO - Presidente do Conselho de Administração. O PRESIDENTE cumprimentou os presentes,
informou os pontos de pauta da reunião: çã9;..Z
AnrQwç;.&.!!!dlaç;.4::.Assla!!!os

ElL:HQ, NA GUIMARÃES
121enle, conforme publicado no Diário Oficial N' 30 de 12 de fevereiro de 2021.

página 50. O PRESIDENTE passou a palavra aos novos Conselheiros que saudaram todos os presentes e
agradeceram a oportunidade de fazer parte do nobre Conselho. O PRESIDENTE passou ao segundo ponto de
pauta : 2=.AiZlieyaç çãe,.As..alar

PRESIDENTE passou ao próximo ponto de pauta...3=...!1ldlCâ.ç .do IGESDF - Dr.

GIL:BEIBIQ..QççlJ!,O PRESIDENTE do Conselho fez um breve relato da trajetória profissional do Dr. GILBERTO

OCCHI e passou a palavra ao mesmo para que se apresentasse. O Dr. GILBERT0 0CCHI cumprimentou todos

os presentes, disse que estava se inteirando acerca da realidade do Instituto independente da aprovação de
Ü...,seu nome, falou que estava fazendo um trabalho de diagnóstico e ações para contribuir com a melhoria da
llS gestão e condução do Instituto, falou que existem dívidas que devem ser honradas, disse que o Conselho
) avaliou e aprovou uma reestruturação da Diretoria do Instituto, porém disse ser necessária uma adequação

de toda a estrutura e não somente da Diretoria. O indicado fez uma série de observações acerca da situação
atual do Instituto, como por exemplo, uma dívida de aproximadamente 240 milhões de reais entre
fornecedores, impostos e obras, gerando uma dificuldade para que o Instituto consiga adquirir insumos,
dificultando também o andamento na construção das UPAS, que serão de grande importância para ajudar na
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gestão da saúde do Distrito Federal. Informou que entre dezembro e janeiro tiveram a contratação de mil
profissionais, falou que estão avaliando esse trabalho e informou que existe uma consultoria contratada na
gestão anterior que está fazendo uma avaliação da força de trabalho e produção de todos os ambientes do
IGESDF. Explicou que existe uma situação grave de apropriação índébita, pois o IGESDF teve a retenção do
imposto e encargos trabalhistas dos fornecedores e empregados, sem o devido recolhimento à União, disse
que isso deve ser resolvido de forma prioritária. Falou que o Instituto precisa de um trabalho que foque em
economia, atendimento e redução de filas de cirurgia de alta complexidade, que em função da COVID-19

foram deixadas em segundo plano. Falou que quer realizar um trabalho transparente para o Conselho e para
a sociedade. O PRESIDENTE deu oportunidade ao Conselho para que questionasse o indicado. O Conselheiro
RAIMUNDO disse ter apreciado o vasto currículo do indicado, perguntou como seria a contratação de pessoal
para novas UPAS, tendo em vista a falta de recursos do IGESDF. O Dr. GILBERT0 0CCHI primeiramente
preferiu esclarecer que pelas informações que Ihe foram passadas, para que seja dado andamento nas
construções das UPAS é necessário um contrato formalizado entre a Secretaria de Saúde e o IGESDF.

informou que o Inst:ituto se antecipou na construção, mesmo sem ter um contrato formalizado, disse que
es;sa situação precisa ser regularizada, disse que a situação está sendo encaminhada dentro de um diálogo
com o Secretário de Saúde. Informou que quando for feita a regularização para a construção e de posse dos
recursos que a Secretaria irá passar ao IGESDF, será feita a equipagem das UPAS e consequentemente a
contratualização dos serviços que serão prestados. Informou que o recurso para contratações virá da
Secretaria de Saúde e não do IGESDF, informou que isso será feito mediante formalização de contrato entre
SES e IGESDF. Disse que está trabalhando para reduzir despesas, para pagar o que já foi contratado, disse que
fará a devolução de servidores para a Secretaria de Saúde, já em andamento, pois o valor da folha onera
demais o IGESDF, explicou que quando fizerem o retorno desses servidores de forma gradativa, sem impactar
o atendimento e demais serviços, terão condições de contratar novos profissionais com uma folha muito
menor. O Conselheiro RAIMUNDO pediu para ouvir Dr. MARCELO sobre como estava o andamento do
GESDF. Dr. MARCELO cumprimentou os presentes, explicou que conversou muito com o Dr. GILBERTO a
respeito das ações que estavam sendo expostas na reunião. Explicando que estão tratando sobre as
devoluções de estatutários, disse que vão intensificar as devoluções, bem como a saída de celeüstas
temporários. Explicou que estão fazendo alguns pagamentos pontuais conforme repasse recebido. Disse, que
como o Dr. GILBERT0 0CCHI falou, necessitam de diversas ações para que o Instituto sobreviva. O
Conselheiro WILLY questionou se existem cronogramas para apresentar ao Conselho. Dr. MARCELO explicou
que estão sendo feitos alinhamentos com a Secretaria. Dr. WILLY perguntou se existe dimensionamento de
reposição de carga-horária destes profissionais que forem devolvidos à Secretaria. Dr. MARCELO explicou que
depende da carga horária de cada profissional, falou que, por exemplo, um celetista poderá cumprir a carga
horária de dois estatutários. Informou que as devoluções não causarão desassistência, que tudo será feito de
forma responsável. Dr. GILBERTO pediu a palavra para explicar que jamais farão devolução dos profissionais
sem a avaliação do gestor da unidade e sem a devida reposição, caso necessário. Explicou que o IGESDF tem
cerca de 9.000 colaboradores, disse que 6.500 são celetistas e duas mil e quinhentas 2.500 são pessoas
cedidas pela Secretaria de Saúde, explicou que a despesa da folha de pagamento funciona da seguinte
maneira: Para 6500 contratados do IGESDF pagam 30 milhões de folha, para 2500 cedidos pagam os mesmos

30 milhões de folha, demonstrando assim que os estatutários são muito mais caros e que mesmo que
contrate 2500 profissionais, jamais serão gastos os mesmos 30 milhões de folha, consequentemente gerando
economia ao IGESDF. Disse entender que há uma superpopulação de pessoas no IGESDF e que o diagnóstico
precisa ser preciso para resolverem essa situação. Explicou que o custo de folha conforme está inviabiliza o
Instituto. O Conselheiro LUAS CARLOS pediu esclarecimentos referentes a discrepância de custo entre

jx.celeüsta e servidores. Dr. GILBERTO explicou que os estatutários vieram com esses altos salários da
VÜ Secretaria, por agregarem acúmulos previstos no estatuto da Secretaria, explicou que existem motoristas,
'L telefonistas e profissionais de atividades administrativas que em decorrência de serem estatutários da

Secretaria e do Governo do Distrito Federal -- GDF ganham mais que o mercado paga, pois ao longo de suas
carreiras acumularam beneü'caos que hoje não podem ser retirados. O Conselheiro WAGNER cumprimentou
os presentes, disse que o IGESDF possui ínadequações que levaram a uma situação de grave crise no
Instituto, falou que precisa de clareza nas ações que foram realizadas inadequadamente, inclusive a de
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Dr. GILBERT0 0CCHI disse ao Conselho que independente do pleito, ele já havia pedido uma reunião, pois
também precisa do relatório. Disse que por uma resolução aprovada por este Conselho, toda a área de
como//anca, auditoria, ouvidoria e corregedoría são de responsabilidade do Conselho de Administração,
falou que compete ao Conselho cobrar essas áreas. A Conselheira MARIA THEREZA falou que o Conselho
precisa tomar conhecimento das situações antes das reuniões para que possam se inteirar dos assuntos que
serão debatidos, disse que a responsabilidade é grande, que precisam ser comunicados com antecedência
das atitudes que o Governo e a gestão estão tomando, e que os assuntos não podem chegar "mastigados",
disse que precisam de clareza e informações para deliberar. Dr. GILBERT0 0CCHI disse que sua porta estará
aberta ao Conselho, falou que o Conselho não precisa esperar reuniões ordinárias e extraordinárias para
conversarem. Q Ca!)selhelraL:11ÍtEzlotso!!çüau.a ieseíae!.! !açiaa Corlselho o resultado da consultoria
Íg!!ê..12913..El9,..bg!!!..ÇQ!!tQ..Q..ygjQLpggQ..PQLsssg..!!têbêl1]9,.Após d íversos escla recimentos o PRESI DENTE
solicitou que o Dr. GILBERT0 0CCHI se ausentasse da sala para deliberações. Os Conselheiros: SAMARA
FURTADO CARNEIRO, PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS, WiLW PEREiRA DA SINA FILHO, WAGNER DE

JESUS MARTiNS, RAiMUNDO NONAro LAMA, MARCA THEREZA siMÕES FALCÃO, AMiLCAR BARBOSA CENTRA,
GUSTAVO MAGNO DA CRUZ, ALEXANDRE GARCIA BARBOSA E O PRESIDENTE OSNEY OKUMOTO votaram
favoráveis à aprovação do Dr. GILBERT0 0CCHI para ocupar o cargo de Diretor Presidente do IGESDF, com IO
votos, eleito por unanimidade. O PRESIDENTE convidou Dr. GILBERT0 0CCHI para adentrar à sala de reunião
para felicitações. Dr. GILBERT0 0CCHI agradeceu a confiança do Conselho, falou que trabalhará com
empenho, transparência e dentro da legalidade. O PRESIDENTE passou ao próximo ponto de pauta. 4:
Asstiilleâ..Serab. Informou ao Conselho, que em alinhamento com a Controladoria Geral do GDF, foi
solicitado o desligamento do Controlador interno Dr. BRUNO LAGO e informou que o Dr. EDUARDO CORREA

TJDFT2021

0220007896QFIUW
11:06, 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 AMILCAR BARBOSA CENTRA - Matr.0276852-6, Chefe
da Procuradoria Jurídica, em 25/02/2021, às 11:32, conforme art. 69 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 eletronícamente por GUSTAVO MAGNA DA CRUZ - Matr.1700129-3,
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Assessor(a) Especial, em 25/02/2021, às 12:13, conforme art. 6g 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 ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO - Matr.1672082-2,
Subsecretário(a) de Logística em Saúde, em 25/02/2021, às 12:26, conforme art. 6e 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 PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS -

Matr.0137628-4, Assessor(a) Especial, em 25/02/2021, às 15:02, 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 OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a)
de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 25/02/2021, às 15:51, conforme art. 6Q do Decreto
n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nP 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luis Carlos Macedo da Fonseca, Usuário Externo, em
25/02/2021, às 16:30, conforme art. 69 do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nP 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO - Matr.0000862-0,
Superintendente de Assistência à Saúde do Hospital Regional de Santa Mana, em 25/02/2021,
às 17;10, conforme art. 6g do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nP 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mana Thereza Simões Falcão, RG n.g 3050906 - SSP-
DF, Usuário Externo, em 26/02/2021, às 10:13, conforme art. 6P 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 LUCIANA GUIMARAES FARIAS GOMES -

Matr.0000002-4, Gerente de Atenção Multiprofissional, em 26/02/2021, às 12:02, conforme
art. 6g 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 Raímundo Nonato Lima, Usuário Externo, em
26/02/2021, às 15:23, conforme art. 6Ç 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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
h ttp ://seí .d f. gov. b r/sel/controlad o r.externo. ph p ?

a cao=docu mento.conferi r&id.o rga o.acesso.externo=0
verlfícador= 56682522 código CRC= 6F574CAE.
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DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE

DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF. em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada no dia 18 de fevereiro
de 2021

CONSIDERANDO o disposto no artigo 21 do Decreto Ro 40.395/2020, que estabelece a

competência do Conselho de Administração para decidir sobre a substituição do Diretor-

Presidente. o Diretor Vice-Presidente e os Diretores do IGESDF. a qualquer tempo, mediante
proposta de seu Presidente

CONSIDERANDO a competência do Conselho de Administração, com fundamento no art. ll

incisa IV. do Decreto no 40.395/2020 para eleger e destituir os membros da Diretoria Executivas

CONSIDERANDO a função fiscalizadora do Conselho de Administração. nos termos do Estatuto

do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federall

RESOLVE

Art. I' Substituir o senhor Bruno Araújo Bezerra Lago do cargo de Controlador Interno do Instituto
de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal.

Art. 2' Indicar o Assessor de Compliance e Governança, o senhor Eduardo Luiz Correa da Salva
para ocupar interinamente o cargo de Controlador Interno

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na

Brasílla, 18 de fevereiro de 2021

ente do Conselho.de A do IGESDF


