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Conselho de Administração

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRAll'ÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL -- 21a RE

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se o Conselho de
u.-ii-.i açao uu lli3uLULU uc üt:star i=stidLeglca üe 5duüe (io LJlstr'lto }-ederai - iGESDF.

excepcionalmente através de reunião virtual, para realização da Vigésima Primeira Reunião
Extraordinária, sob a Presidência do senhor OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito
Federal, conforme Decreto de 17 de setembro de 2020, pub]icado no DODF nQ 178, de ].8 de setembro de

2020, pag. 13. Presentes os seguintes Conselheiros: LINCOLN VITOR DOS SANTOS (Membro Titular);
MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO (Membro Titular); RAIMUNDO NONATO LAMA (Membro Titular);
SAMARA FURTADO CARNEIRO (Membro Titular); PATRÍCIA CAVALCANTE DOS SANTOS (Membro Titular);

WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO(Membro Titular); ROBERTO CARLOS AIVES LOUZEIRO(Membro Titular);
LUAS CARLOS MACEDO DA FONSECA (Membro Suplente); GUSTAVO MAGNO DA CRUZ IMembro
Suplente); LUCIANA GUIMARÃES FARIAS GOMES (Membro Suplente); presentes também o Secretário
Geral do Conselho de Administração - Dr. CLEBER SIPOLI e o Controlador Interino Dr. EDUARDO LUIZ
CORREA DA SILVA . A reunião teve início às dez horas e cinco minutos. Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO.

Secretária Executiva do Conselho de Administração, verificando o quórum, dei início aos trabalhos da
mesa, cumprimentando todos os presentes e informando que no dia 03 de março a Secretaria do
Conselho, recebeu através de e-mail uma carta de renúncia da Sra. DAPHNE DE ABEN-A]'HAR E KIPMAN

suplente da Sra. MARIA THEREZA SIMOES FALCÃO. Informem que iniciaríamos o processo de sua
substituição. Informei também, que no dia 26 de fevereiro recebemos um e-mail da Conselheira MARIA
THEREZA, pedindo que conste em ata uma re!!liça.ç a. ONDE SE LE
O PRESIDENTE do Conselho de Administração coloca em pauta o que foi sugerido pelos Conselheiros
WAGNER, RAIMUNDO e MARIA THEREZA, e com fundamento no Art. 21: o Diretor-Presidente do IGESDF

poderá a qualquer tempo ser substituído por decisão do Conselho de Administração. LEIA-SE: O
PRESIDENTE do Conselho de Administração coloca em pauta o que foi sugerido pelos Conselheiros
WAGNER, RAIMUNDO e com fundamento no Art. 21; o Diretor-Presidente do IGESDF poderá a qualquer/....
tempo ser substituído por decisão do Conselho de Administração. Finalizados os informes, passei al \\l
palavra ao Presidente do Conselho de Administração - Dr. OSNEI OKUMOTO. o PRESIDENTES \C
cumprimentou os presentes, informou os pontos de pauta da reunião: ]:.Baüflçaçãe..de..desljgamenle..de '\../
CQ111ro actor do IGESDF. 2. A12[eSe111aç DA SllyA.
Passou ao primeiro ponto de pauta. l=...Baliflcaçãe...de...desljg O
PRESIDENTE passou a palavra ao Dr. CLEBER - Secretário Geral do Conselho de Administração. Dr. CLEBER b,/.2
cumprimentou os presentes, informou que as razões do desligamento do Controlador Bruno Lago foramfllâ<j'--
à falta de alinhamento com a Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF. Explicou que a questão\-,/
salarial, conforme questionado, não motivou o deslígamento, pois só teve conhecimento da situação
após o deslizamento. Dr. CLEBER explicou que o trabalho da Controladoria se manterá conforme
idealizado. O Conselheiro RAIMUNDO falou da necessidade de transparência ao Conselho quanto à
dispensa e contratação de controlador do IGESDF, e pediu mais esclarecimentos. Dr. CLEBER explicou que
para evitar desinformação do Conselho, serão criadas matrículas para os membros do Conselho
conseguirem ter acesso integral a caixa de Sei do Conselho de Administração -- CONAD. Possibilitando o
acesso aos processos, tendo assim, todas as informações que o Conselho recebe, dando agilidade e
transparência aos membros do Conselho de Administração. Dr. CLEBER explicou que a maior reclamação
dos Conselheiros é em relação ao tempo de disponibilização de informações, explicou que assim, os
Conselheiros terão acesso /u// time aos processos e não ocorrerá mais essa dificuldade. Os Conselheiros
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ficaram satisfeitos com essa informação. O Conselheiro LUIS CARLOS pediu maiores explicações referente
ao aumento salarial da Controladoria, e pediu também um retorno quanto às solicitações feitas na
reunião anterior. LUIS CARLOS disse que o Conselho deve administrar as decisões e não somente
homologa-las. Dr. CLEBER explicou que tornaram sem efeito o aumento salarial da Controladoria. Quanto
as solicitações de informações e apontamentos feitas na 15ê Reunião Ordinária, Dr. Cleber explicou que
foi aberto um processo Sei e encaminhado à Controladoria, solicitando um relatório da Contratação da
ELO e da situação de suposta apropriação indébita mencionada na reunião anterior. a.PRESIDENTE
çaleçeu..em.ralação..a..raüílçaçãQ..dQ..desljg . Os Conselheiros
MARCA THEREZA, ROBERTO CARLOS, GUSTAvo MAGNO, PATRíciA CAVALCANTE, WiLW FILHO, SAMARA
FURTADO e o PRESIDENTE (7 votos) votaram favoravelmente. Os Conselheiros RAIMUNDO NONATO e

Carllrolador Interno do IGESDF. O PRESIDENTE seguiu ao segundo ponto de pauta 2=.AnreseniEaçãa..dQ
Dr. EDUARDO cumprimentou todos os

presentes, felicitou o Presidente do Conselho por seu aniversário e discorreu de toda sua trajetória
piutlbbluiidl. í'diüU uU LiaüciliiÜ qUt! tüíii siü i iediizdtio peia t,uíiLíuiaaoíid ImIteI'rlã üo i(it:Slit". tj
PRESIDENTE passou a palavra aos Conselheiros para questionamentos. O Conselheiro RAIMUNDO
perguntou qual a visão de Dr. EDUARDO em relação à necessidade de melhorias no atendimento aos
pacientes e acompanhantes do Instituto, questionou também, se ele acreditava que o Instituto era o
melhor modelo de gestão em saúde. Dr. EDUARDO explicou que o Instituto tem uma forma mais eficaz de
comprar e contratar, por isso é um modelo que tem tudo para dar certo, falou que se fizerem uma
pesquisa aos usuáríos em relação ao que era antes do IGESDF ser implementado e o que é hoje, após sua
implementação, os usuários dirão que estão satisfeitos. Dr. EDUARDO falou que ainda são necessárias
muitas melhorias, disse que o modelo de gestão tem somente três anos, e que está caminhando para o
amadurecimento. Explicou que a Controladoria aprimorou o canal de denúncias, que agora pode ser
realizada através do site do IGESDF, onde o colaborador tem acesso facilitado ao canal, explicou que após
o recebimento das denúncias, realizam uma investigação e podem ser efetuadas penalizações caso
necessário, trabalhando para que não aconteçam novas irregularidades. A Conselheira MARIA THEREZA

sugeriu que exista um prazo para resposta de denúncias, falou que a visão dos usuários é de suma
importância e que toda denúncia deve ser averiguada, frisou que as denúncias não podem se perder. A
Conselheira MARIA THEREZA falou do trabalho que a Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza com
mais de trezentas voluntárias dentro do Hospital de Base. O Conselheiro LUIS CARLOS pediu celeridade
no atendimento aos pacientes regulados, falou especificamente de um paciente que tem acompanhado
que foi classificado como "vermelho" pela regulação e ainda não foi atendido. Dr. EDUARDO explicou que
existe o Sistema de Regulação do Distrito Federal, em conjunto com a Secretaria de Saúde, explicou que a
regulação não pode sofrer interferência, explicou que se houver reclamação em relação à demora, a
Controladoria juntamente com a Diretoria Executiva do IGESDF e a SES podem se reunir para tomar ações
de controle e fiscalização, a flm de verificar qual o motivo da demora no atendimento. Dr. EDUARDO

explicou que normalmente recebem OÜ'aos do Ministério Público fazendo questionamentos em relação à
demora nos atendimentos de radioterapia e quimioterapia. Explicou que é realizada uma ação para
averiguar o problema e tentar sana-lo. Explicou também, que está fazendo um levantamento de todos os
trabalhos executados pela Controladoria até o momento. Disse que assim que tiver um posicionamento
concreto, irá transmitir as informações ao Conselho de Administração, falou que pretende fazer isso
mensalmente. O Conselheiro RAIMUNDO questionou se teria votação para aprovação do novo
Controlador. Dr. CLEBER explicou que não teria votação e que o Dr. EDUARDO estava sendo apresentado
como Controlador Interino do IGESDF. O Conselheiro RAIMUNDO fez uma homenagem ao PRESIDENTE do
Conselho - Dr. OSNEI OKUMOTO, felicitando-o por seu aniversário lendo o Salmo 90. Todos os
Conselheiros parabenizaram o Secretário de Saúde que se emocionou e agradeceu as felicitações.
Concluídas as deliberações, o PRESIDENTE, encerrou a reunião às onze horas e cinco minutos. Eu,
ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Executiva do Conselho de Administração do Instituto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim, pelo Presidente do
Conselho de Administração do IGESDF e demais membros presentes na reunião.
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OSNEI OKUMOTO
Presidente do Conselho

Secretário de Estado de Saúde-do Distrito Fe
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Documento assinado eletronicamente por ROSIANE WEKERLIN GONÇALVES PACHECO - Matr.
0000218-1, Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Administração, em l0/03/2021, às
15:16, 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 eletronicamente por ROBERTO CARLOS ALCES LOUZEIRO - Matr.0277547-
6, Diretor(a) da Escola Técnica de Saúde de Brasílía, em l0/03/2021, às 16:41, 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 eletranicamente por LUCIANA GUIMARAES FARIAS GAMES -

Matr.0000002-4, Gerente de Atenção Multiprofissíonal, em l0/03/2021, às 17:18, conforme
art. 6e do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
federal nQ 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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