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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Conselho de Administração

 

ATA

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 13ª RO

 

 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se o Conselho de
Administração do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, excepcionalmente
através de reunião virtual, para realização da Décima Terceira Reunião Ordinária, sob a Presidência do sr.
BRUNO TEMPESTA, Secretário Adjunto de Gestão em Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 25 de
setembro de 2020, publicado no DODF nº 127-A, de 25 de setembro de 2020, pág. 3. Presentes os seguintes
Conselheiros: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO (Membro Titular); RAIMUNDO NONATO LIMA (Membro
Titular); LINCOLN VITOR SANTOS (Membro Titular); ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO (Membro Titular);
WAGNER DE JESUS MARTINS (Membro Titular);  ALEXANDRE GARCIA BARBOSA (Membro Titular); SAMARA
FURTADO CARNEIRO (Membro Titular); LUÍS CARLOS MACEDO DA FONSECA (Membro Suplente); GUSTAVO
MAGNO DA CRUZ ( Membro Suplente); AMILCAR BARBOSA CINTRA (Membro Suplente); MOEMA ALVES
TAVARES (Membro Suplente); presentes também Dr. PAULO RICARDO SILVA – Diretor Presidente do IGESDF;
Dr. BRUNO LAGO – Controlador; Dr. EDUARDO LUIZ CORREA DA SILVA – Assessor de Compliance; Dr. CARLOS
FERNANDO – Superintendente Adjunto Administra�vo; Sr. THIAGO TEIXEIRA – Superintendente Adjunto de
Insumos e Logís�ca;  A reunião iniciou-se às dez horas e quinze minutos. Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO,
Secretária Execu�va do Conselho de Administração, verificando o quórum, dei início aos trabalhos da mesa,
cumprimentando todos os presentes. Em seguida informei a todos que o Sr. BRUNO TEMPESTA estaria
subs�tuindo o PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO conforme previsto no parágrafo único, art.10
do Estatuto que diz: “O Secretário de Estado de Saúde será subs�tuído pelos Secretários-Adjuntos de
Assistência ou de Gestão em suas ausências e impedimentos, mesmo eventuais ou temporários, inclusive nas
funções de Presidente do Conselho.” No uso da palavra o Sr. BRUNO TEMPESTA– PRESIDENTE Subs�tuto,
cumprimentou todos os presentes, e informou a pauta da reunião: 1. Análise e discussão de todos os
processos de compra de materiais e medicamentos vigentes, para cada uma das unidades de saúde geridas
pelo IGESDF; 2. Análise e discussão de previsão de novas compras de materiais e medicamentos, com base
em estudos esta�s�cos de consumo, para cada uma das unidades de saúde geridas pelo IGESDF; 3.
Apreciação do Código de É�ca e Conduta do IGESDF; A controladoria sugeriu inversão de pauta que foi
acatado pelo presidente. 3. Apreciação do Código de É�ca e Conduta do IGESDF; O PRESIDENTE convidou Dr.
BRUNO LAGO e o Dr. EDUARDO LUIZ CORREA para apresentar a pauta. Dr. BRUNO LAGO iniciou relatando
que o Código de É�ca já é uma entrega da Controladoria para o Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal - IGESDF. Dr. EDUARDO iniciou a apresentação e enfa�zou que o código é um dos pilares do
Programa de Integridade do IGESDF, disse ser uma ferramenta balizadora, com o propósito de capacitar os
seus des�natários para a prevenção, coibindo desvios e iden�ficando os riscos e as consequências do
descumprimento do dever ou falha de normas e condutas é�cas, assegurando que os valores da Ins�tuição
sejam abraçados por todos, con�nuou sua apresentação. Após o término, o PRESIDENTE passou a palavra
aos Conselheiros para ques�onamentos e observações. Os Conselheiros LINCOLN, LUÍS CARLOS, MARIA
THEREZA, MOEMA e RAIMUNDO fizeram algumas observações e pediram alterações. O PRESIDENTE DO
CONSELHO concordou que deveriam ser realizadas alterações, sugeriu votação de que o Código de É�ca e
Conduta fosse discu�do na próxima reunião, que os Conselheiros enviassem suas observações e pedidos de
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alteração do Código, através de e-mail, até segunda-feira dia nove de novembro de 2020,  e que, no caso
de aprovação, determinaria que a Controladoria fizesse as alterações e ajustes até quinta-feira, doze de
novembro de 2020, e disponibilizassem o código atualizado na sexta-feira, treze de novembro de 2020.
Sugeriu que marcaria uma reunião extraordinária em duas semanas para validação e aprovação, sendo
aprovada às sugestões do Presidente com 9 (nove) votos favoráveis dos seguintes Membros:  SAMARA
FURTADO CARNEIRO, LINCOLN VITOR SANTOS, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ, ALEXANDRE GARCIA BARBOSA,
RAIMUNDO NONATO LIMA, ROBERTO CARLOS ALVES LOUZEIRO, MOEMA ALVES TAVARES, WAGNER DE JESUS
MARTINS e  BRUNO TEMPESTA. Não foi possível obter resposta da Conselheira MARIA THEREZA SIMÕES
FALCÃO. O PRESIDENTE passou para os próximos pontos de pauta; 1. Análise e discussão de todos os
processos de compra de materiais e medicamentos vigentes, para cada uma das unidades de saúde geridas
pelo IGESDF; 2. Análise e discussão de previsão de novas compras de materiais e medicamentos, com base
em estudos esta�s�cos de consumo, para cada uma das unidades de saúde geridas pelo IGESDF; convidou o
Sr. CARLOS FERNANDO, Superintendente Adjunto de Administração e o Sr. THIAGO TEIXEIRA,
Superintendente Adjunto de Insumos e logís�ca para realizar a apresentação da pauta. Sr. THIAGO
demonstrou como estão organizando os processos de compra e previsão de compras do IGESDF. Explanou
todo o trabalho que estão executando, explicando que o sistema apresentado já era uma entrega da nova
gestão. Após a apresentação foi transmi�da a palavra aos membros do Conselho para ques�onamentos.  O
Conselheiro LINCOLN se manifestou quanto ao inves�mento do IGESDF em mecanismos de monitoramento,
a fim de melhorar o suprimento, explicou que como conselheiro é preciso ter um maior conhecimento e
ques�onou o porquê, da falta de medicamentos e outros materiais básicos de saúde, perguntou quando as
faltas seriam supridas. Após as observações, o PRESIDENTE solicitou ao Diretor-Presidente do IGESDF, que
fizesse um panorama da situação abordada. Dr. PAULO RICARDO cumprimentou todos os presentes e
informou que a nova gestão do IGESDF está atenta ao novo panorama e controle de estoque, explicou que
devido a pandemia o IGESDF teve dificuldades em relação ao fornecimento, muitas empresas reduziram as
entregas. Falou da necessidade que �veram de inves�r maciçamente no COVID e a demanda reprimida que
não era de responsabilidade somente do IGESDF, mas de toda a rede. Disse que com a redução dos casos, o
Ins�tuto voltou à normalização da entrega dos insumos. Explicou que com esse controle de estoque
tomariam as medidas necessárias para o não desabastecimento. O PRESIDENTE agradeceu as palavras do Dr.
PAULO RICARDO e informou que tanto a Secretaria de Saúde - SES, quanto o IGESDF prezam pela
transparência. O Conselheiro RAIMUNDO solicitou que mesmo em decorrência da pandemia não deixassem
outras patologias desassis�das. O Sr. CARLOS FERNANDO concluiu explicando que seguem o regulamento de
compras do IGESDF aprovado pelo Conselho de Administração, disse que estavam fazendo o possível para
suprir as demandas atrasadas, priorizando a transparência, legalidade e princípios do IGESDF. O Conselheiro
LUÍS CARLOS demonstrou sua sa�sfação pela apresentação do painel e de como ele funcionava, perguntou
por que os fornecedores de insumos de uso con�nuo não eram pagos prioritariamente já que o IGESDF
recebe repasse mensal. O PRESIDENTE informou que devido a Pandemia, a verba estava sendo u�lizada para
o enfrentamento de COVID, falou que com a comprovação dos gastos pelo IGESDF, a SES está devolvendo
através de repasses os valores ao IGESDF. O Conselheiro WAGNER solicitou a palavra para algumas
considerações, informou que achou bem interessante a digitalização do sistema de compras até mesmo pela
transparência oferecida, disse que o Ins�tuto não pode ser surpreendido com um fato como a pandemia, e
solicitou a preparação para enfrentamento da segunda onda, disse ser preciso mais organização, falou da
importância de um trabalho em conjunto entre a SES e o IGESDF. Falou que a Atenção Primária deve ser
fortalecida para que não tenha falta de medicamentos. Dr. THIAGO informou que esse sistema migra do
sistema MV que é u�lizado pelo IGESDF, disse ser necessário uma análise para viabilizar o sistema à SES.
Concluídas as deliberações, e esclarecidas as dúvidas o PRESIDENTE, encerrou a reunião às doze horas e vinte
e cinco minutos. Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Execu�va do Conselho de Administração do
Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelo
Presidente do Conselho de Administração do IGESDF.
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BRUNO TEMPESTA

Presidente Subs�tuto do Conselho de Administração do IGESDF

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde do Distrito Federal

 

 

ROSIANE WEKERLIN PACHECO

Secretária Execu�va do Conselho de Administração
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