Conselho de Saúde do Distrito Federal
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
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Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no Plenário do Conselho de Saúde
do Distrito Federal – CSDF, SIG, Quadra 01 – Centro Empresarial Brasília, salas 316 a 322, realizouse a Quadringentésima Vigésima Primeira Reunião Extraordinária do Conselho de Saúde do Distrito
Federal – CSDF. A Reunião contou com a presença da Presidente do CSDF, Lourdes Cabral
Piantino, da Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina de Oliveira Silva Cavalcante, dos
conselheiros segmento gestor: Marcus Vinícius Quito, Danielle Soares Cavalcante, Bárbara de
Albuquerque Berçot; dos conselheiros segmento trabalhador: Jeovânia Rodrigues Silva, Maria
Cristina Guedes de Souza, Fátima Rola; dos conselheiros segmento usuário: Darly Dalva Silva
Máximo, Silvestre Araújo, Raimundo Nonato de Lima, Vera Lúcia Bezerra da Silva, Willian Fernando
da Silva, Magda Maria Cardoso da Silva, João Elias Lima Araújo. Justificou a sua ausência a
Conselheira Yunara Fernandes Venturelli e os Conselheiros Luís Carlos, Domingos de Brito e Danylo
Vilaça, Tiago Neiva, Bruno Metre e Jorge Bruno. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente
do CSDF, iniciou a reunião às 09h45 com a exposição dos Informes até que o quórum fosse
estabelecido. Informes – Conselheiros, convidados e Secretária Executiva Coordenação: Mesa
Diretora do CSDF. Conselheira Fátima Rola informou, referente à limpeza e conservação da SES, que
o Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza e Conservação encaminhou um documento para a CISTT
e também protocolou no Conselho de Saúde, falando sobre a questão da limpeza na SES, que houve
uma determinação do Ministério do Planejamento para que houvessem ajustes e então houve uma
redução dos trabalhadores da limpeza em vários órgãos, inclusive da SES. Disse que se está com um
prejuízo imenso, inclusive relatou que no dia anterior, no Centro onde trabalha, no Guará, teve que
fechar a sala de curativos, mandou seis usuários embora porquê não tinha ninguém da limpeza mais
na unidade Propôs a criação de uma comissão do CSDF e a marcação de uma audiência com o
Tribunal de Contas, o Secretário de Planejamento, para se fazer entender que a única área que não
poderia ter tido redução de trabalhadores é a saúde pois tem a questão da infecção hospitalar, o
serviço está sendo feito meia boca pois as pessoas não estão aguentando mais, a carga de trabalho
está muito exaustiva, e a questão do prejuízo dos trabalhadores da saúde também. Conselheira
Danielle sugeriu a verificação se o Conselho já encaminhou para a SES a denúncia feita na última
reunião do CSDF pela Ana, do Hemocentro, apresentada como informe, que na ocasião foi tirado como
deliberação que o CSDF encaminharia para a SES a denúncia apresentada para que a SES se
manifestasse com referência aos questionamentos. Opinou que é necessária a formação da comissão,
porém é preciso desse retorno da SES dizendo quais foram os critérios utilizados, os questionamentos,
quem foi que colocou todos os empecilhos, como foi feita a licitação, pois foram dezessete anos sem
realizar licitação pela SES para limpeza e conservação, eram só contratos emergenciais e pagamento
por indenização. Disse que o que acredita é que, antes de se formar a comissão, é preciso receber a
resposta da SES com todos os dados do contrato e a partir daí esse grupo de trabalho com prazo
determinado avalia a resposta da SES, o contrato e aí sim se parte para os questionamentos pois se
não se ficará sem subsídios para poder levar esse processo adiante. Foi iniciada a discussão acerca
da formação do Grupo de Trabalho para discussão do assunto levantado pela Conselheira Fátima.
Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF, lembrou o Sr. Williamar, que não estava
em nenhuma comissão. Sr. Williamar lembrou que a sua entidade está no grupo de trabalho da PNAE,
do sistema prisional. Foi discutida então a realização ou não da posse, na presente reunião, de
Williamar como conselheiro de saúde titular, representando o SINDATE. Sr. Williamar lembrou que
está entre as atribuições do Presidente do CSDF dirimir quaisquer dúvidas. Conselheira Lourdes
Cabral Piantino, Presidente do CSDF, ponderou que se ocorreu a publicação no DODF e se há
quórum na reunião, não vê problema nenhum em realizar a posse. Foi avisado que não havia quórum.
Sr. Williamar, como questão de ordem, disse que não está previsto no regimento a especificação do
quórum para posse, ou seja, está previsto na atribuição do Presidente dirimir qualquer dúvida.
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Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF, ponderou então que se ela não quiser
dar posse ela poderá não dar. Conselheira Jeovânia disse que, como órgão colegiado, sendo que a
maioria das deliberações são com quórum, acha democraticamente não viável a realização da posse
na presente reunião, que se tem que ver e ponderar também aquilo que está na norma e aquilo que
aconteceu na ética e o respeito às entidades aqui presentes. Disse que não é em absoluto impedindo
de forma alguma uma vez que está publicado no DODF, porém opinou que se está buscando a
legalidade, a legalidade sozinha e fria não é nada, que ela tem que andar alinhada com respeito às
entidades aqui presentes e a norma que prevê para quase todos os atos do Conselho de Saúde o
quórum mínimo. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF, esclareceu ao Sr.
Williamar, que não estava presente no início dessa gestão do Conselho, que ficou estabelecido que
todas as decisões do Conselho serão colegiadas. Sr. Williamar, como questão de ordem, disse que
esse ato é um ato vinculado, um ato que já foi produzido os seus efeitos em uma publicação, ou seja,
não cabe ao pleno discutir o ato, que vocês estão entrando em uma seara de um ato vinculado, então
esse ato vinculado da posse ele não está previsto em regimento, então não se pode entrar no campo
do achismo. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF, disse ao Sr. Williamar que
estava no momento dos informes, que no momento dos informes se informa, que ainda não começou
a reunião. Sr. Williamar ponderou que foi a Presidente do Conselho quem começou o assunto.
Conselheiro Willian solicitou ao Sr. Williamar respeito com a Presidente do CSDF. Conselheira
Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF, respondeu que achou que poderia ter um
relacionamento legal com o Sr. Williamar, então se ele está querendo ter um relacionamento mais
complicado se terá um relacionamento mais complicado. Disse que este pleno que está funcionando
aqui e agora decide conjuntamente tanto que ela não faz ad-referendum, que quando fez um na reunião
passada faltava somente um conselheiro para aprovar a carta, e achou-se justo que fosse assim.
Porém, obedecendo a situação toda, preferiu-se não aprovar a carta e trazê-la ao pleno pois o pleno
tem que referendar o ad-referendum. Disse que a questão da posse do Sr. Williamar não estava em
pauta. Disse que a comissão seria formada e se o Sr. Williamar está impedido de compor a comissão
se procurará outro trabalhador. Pediu desculpas ao Sr. Williamar e solicitou que se conclua o que se
estava fazendo que é concluir o grupo de trabalho. Sr. Williamar disse que estava sendo prejudicado
pois a conselheira falou a fala dela e ele foi interrompido na dele, então disse que estava pedindo o
seu direito regimental de terminar o que estava falando. Conselheiro Raimundo Nonato lembrou que
o regimento é bem claro quando diz que quando há uma questão omissa a Presidente decide, mas
somente na questão. Disse que nesse momento concordou com a conselheira porque foi aprovado
neste Conselho que tudo era feito com quórum mínimo e, se o quórum mínimo ainda não foi alcançado,
deve-se aguardar esse quórum que não vai ter prejuízo para o conselheiro e estará dentro
regimentalmente de realizar as suas atribuições como conselheiro, sem precisar alvoroço. Conselheira
Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF, deixou claro que ela não cede à pressão, então se
ela pode decidir se ela vai dar posse ou não, ela decide que neste momento não vai dar posse.
Retomou em seguida a discussão da formação do grupo de trabalho. Conselheira Jeovânia disse que
não via oposição a que o Sr. Williamar fosse indicado pois era uma mera formalidade. Sr. Williamar
retirou sua solicitação de indicação. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF,
colocou ao pleno a formação do Grupo de Trabalho ficando então decidido que seria composto pela
Conselheira Bárbara Berçot representando o segmento gestor, Jeovânia representando o segmento
dos trabalhadores e pelos Conselheiros Raimundo Nonato e João Elias representando o segmento
dos usuários. Arguiu em seguida se existia quórum na reunião, sendo verificado que não. Conselheiro
Marcus Quito ilustrou a fala da Conselheira Fátima e detalhou as informações acerca dos processos
de aquisição de insumos e serviços na SES. Conselheira Vera Lúcia concordou com a fala do
Conselheiro Marcus Quito e criticou a atual postura de alguns conselheiros do CSDF. Conselheira
Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF encerrou a 421ª RE às 10h13, por falta de quórum.
Foi lavrada a presente ata por mim, Ítalo de Araújo Verlangieri, secretário ad-hoc, para posterior
apreciação e assinatura dos Conselheiros. Brasília, 18 de setembro de 2018.
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