Conselho de Saúde do Distrito Federal
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
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Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Plenário do Conselho de Saúde do
Distrito Federal – CSDF, SIG, Quadra 01 – Centro Empresarial Brasília, salas 316 a 319, realizou-se
a Quadringentésima Quadragésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Saúde do Distrito
Federal – CSDF. A Reunião contou com a presença da Presidente do CSDF, Jeovânia Rodrigues
Silva, da Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina de Oliveira Silva Cavalcante, dos
conselheiros do segmento gestor: Jairo Portela de Medeiros, Wanderley Ferreira Nunes, Eliene
Ferreira de Sousa, Marcos de Sousa Ferreira, Maria Martins Alessio; dos conselheiros do segmento
trabalhador: Marcos Moura Santos, Tiago Sousa Neiva, Márcio da Mata Souza, Humberto Oliveira
Lopes, Fátima Lúcia Rôla, Williamar Dias Ribeiro, Rozângela Fernandes Camapum, Maria Arindelita
Neves de Arruda; dos conselheiros do segmento usuário: Rosilda Martins Cardoso, Hélcio Gomes
Ferreira, Raimundo Ferreira da Silva, Domingos de Brito Filho, Verônica Maria Almeida Campos, Igor
Tadeu Viana Dantas, Luís Carlos Macedo Fonseca, Raimundo Nonato Lima, João Elias Lima Araújo,
Darly Dalva Silva Máximo, Teresinha de Jesus Pantoja Henrique, Lourdes Cabral Piantino.
Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, iniciou a reunião às 09h12.
Esclareceu que no expediente, que é o primeiro segmento da reunião, não há a necessidade de
quórum, porém em seguida verificou-se que o quórum foi alcançado. Item 01 – Expediente –
Comunicados da Secretaria-Executiva – Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina,
procedeu aos informes: 1) Devolutiva para a Comissão da RAPS: informou que foi solicitada pauta
com a Diretoria de Serviços de Saúde Mental para apresentação da metodologia do Plano Diretor de
Saúde Mental, porém a Diretoria solicitou que essa pauta ficasse para o mês de maio; 2) Devolutiva
da 446ª RO: informou que os Conselheiros Jefferson e Tiago solicitaram pautar na reunião de hoje a
Atenção Primária à Saúde (APS), porém a Mesa Diretora solicitou que o tema seja primeiramente
esgotado na Comissão da APS e posteriormente encaminhado ao plenário; 3) Ofício encaminhado
pelo CSDF ao DFTRANS, no dia 28 de agosto de 2018, solicitando a realização de estudo sobre a
ampliação de horários e aumento de linhas de ônibus que circulam em torno do Instituto de Saúde
Mental, no Riacho Fundo I: informou que o CSDF recebeu a resposta, na semana passada,
comunicando que foram realizadas ações fiscais de ajuste na programação da linha 0178, de modo a
atender a presente demanda. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF,
complementou informando que também foi citado no documento que poderão ser acolhidas outras
sugestões que o Controle Social porventura venha a ter, portanto, caso os conselheiros tenham
informações ou sugestões referentes a essas melhorias que encaminhem à Secretaria Executiva; 4)
Informou que foi recebido no CSDF, na sexta-feira da semana passada, dia 07 de março, os Ofícios
Circulares de nº 44 e 48, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), em referência à Semana da Saúde
2020. Disse que, por conta da 16ª Conferência Nacional de Saúde, foi orientado que a Semana da
Saúde 2020 ocorra de 02 a 07 de abril e que os Conselhos de Saúde promovam atividades e
mobilizações. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, complementou a
informação dizendo que essa recomendação é muito importante, uma vez que uma das diretrizes da
16ª Conferência Nacional foi exatamente a Saúde como Direito, então o CNS está reforçando que o
Controle Social se mobilize para realizar na semana da saúde e, especialmente no dia mundial da
saúde, várias atividades em defesa do SUS, reforçando o que a Conferencia Nacional já havia
afirmado, que a saúde é um direito. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF,
solicitou que a Conselheira Maria Aléssio, suplente do Conselheiro Sérgio, tendo em vista a ausência
deste, compusesse a Mesa Diretora, assegurando sua paridade. Pedidos de licença e justificativa
de faltas dos Conselheiros – Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina, anunciou as
justificativas de ausência à 448ª RO recebidas no CSDF: Conselheiras Vera Lúcia, Jaira, Bárbara,
além dos Conselheiros Isaires, Sérgio e Silvestre. Pedidos de inclusão de matéria na ordem do
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dia da próxima Reunião Ordinária do CSDF – Conselheira Arindelita disse que é necessária a
ampliação da discussão acerca do ensino técnico e solicitou a inclusão desse tema, além da
apresentação da Câmara Técnica do Conselho de Educação do Distrito Federal. Conselheira
Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, propôs que se formalize o convite ao Conselho de
Educação do Distrito Federal e, caso este seja confirmado, incluir-se-á na pauta da reunião de abril.
Porém, se não for acolhido, o pedido poderá ser incluído na pauta da reunião seguinte ao aceite para
não prejudicar o item proposto. Conselheiro Marcos de Sousa convocou uma reunião da Comissão
de Educação do CSDF para quarta-feira da próxima semana, às 15 horas, na FEPECS. Conselheira
Rozângela disse que a Política de Saúde Bucal no DF está sendo sucateada. Citou diversos
serviços de odontologia que estão sendo fechados e, além disso, existe outra questão gravíssima, a
proposta da Gerência de Odontologia, que está sendo implementada, em que a Atenção Básica
passa a fazer próteses fixas, próteses móveis, próteses totais, questionando o fato de que a Atenção
Básica não consegue nem realizar a prevenção, restaurações simples e extrações básicas, quanto
mais uma especialidade complexa como a prótese. Solicitou pauta da Política de Saúde Bucal na
próxima reunião ordinária, ou em uma extraordinária, devido à complexidade do assunto.
Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, solicitou inclusão de pauta na próxima
reunião de abril sobre a devolutiva da campanha de enfrentamento da hanseníase que está se
encerrando hoje no Recanto das Emas. Pedido de inclusão, na ordem do dia, de assunto
emergencial, devidamente justificado e aprovado por maioria – Conselheiro Tiago Neiva
solicitou inclusão do Plano da Atenção Primária para enfrentamento do COVID-19 – DF. Foi
informado que o tema já está contemplado no item 07. Conselheira Rozângela solicitou inclusão de
pauta com base no informe dado pela Secretária Executiva, acerca do ofício do CNS que orientou os
Conselhos Estaduais realizarem atividades na Semana Mundial de Saúde, de 02 a 07 de abril de
2020, com o tema da aprovação de um grupo para organização das atividades na Semana de
Saúde. Conselheira Fátima Rôla solicitou inclusão na pauta sobre a questão da dengue pois as
tendas que foram montadas pela SES não estão atendendo à demanda. Apresentação de
convidados, bem como de novos Conselheiros ao Plenário - Secretária Executiva do CSDF,
Andressa Cristina, apresentou ao pleno do CSDF: a Dra. Sônia, Infectologista do Hospital Dia; os
representantes da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, Sr. Valcir e o Sr. Antônio; a Dra.
Lívia Vanessa, Infectologista do Hospital Dia; Dr. Carlos Viana, Chefe do CEREST/DISAT. Efetuou
em seguida a leitura e a posse da Conselheira de Saúde, membro suplente, segmento usuário,
Shirlene Freire do Amaral, representante da Associação Brasília Inclusiva e Direitos Sociais –
ABIDS. Manifestação ou pronunciamento dos Conselheiros inscritos para falar, depois de
esgotados os assuntos referidos nos itens acima – Conselheiro Raimundo Nonato informou
acerca de documento produzido e distribuído na presente reunião sobre a situação referente à AIDS
no DF. Conselheiro Williamar informou que está se retirando do CSDF, como Conselheiro de Saúde,
em virtude de outros compromissos, e agradeceu a todos reforçando a importância do Controle
Social. Colocou-se à disposição do CSDF e dos conselheiros de saúde. Conselheira Lourdes
Piantino, em referência a postagem de um vídeo, feita há cerca de duas semanas, no grupo dos
conselheiros, com o atual Diretor do HRT vangloriando-se enquanto médico. Disse que a publicação
de qualquer notícia deve ser averiguada previamente, por precaução, e sugeriu uma visita ao HRT
para verificação da sua real situação. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF,
registrou agradecimento ao Conselheiro Williamar pelo período que esteve no CSDF e no próprio
CRS Gama e desejou sucesso em sua nova empreitada. Ordem do dia - Item 02 – Apresentação e
aprovação da Pauta da 448ª Reunião Ordinária do CSDF - Coordenação: Mesa Diretora.
Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, disse que houve dois pedidos de
inclusão de pauta, os itens 9 e 10, sendo que o item 9, proposto pela Conselheira Rozângela, é
deliberar a aprovação do grupo para organizar a Semana de Saúde 2020 e o outro item, proposto
pela Conselheira Fátima, é o tema da dengue. Informou duas opções de pauta para serem
apresentadas e votadas pelo plenário: 1) manutenção da pauta original; 2) acolhimento das inclusões
propostas. Colocou em votação as duas propostas e a primeira, de manutenção da pauta original,
obteve onze votos favoráveis, enquanto a segunda proposta, acolhimento das inclusões propostas,
obteve treze votos favoráveis. Conselheiro Humberto justificou o seu voto pela manutenção da pauta
original pois esta já é muito extensa e não caberia mais acréscimos pois não vai se ter tempo hábil
para esgotá-la. Aprovada a proposta dois, de inclusão dos itens solicitados. Item 03 – Apresentação
da minuta de Recomendação da Comissão da APS, referente ao horário estendido nas UBSs
até às 22h. Coordenação: Mesa Diretora do CSDF. Expositor: Coordenador da Comissão da APS –
Márcio da Mata. Conselheiro Márcio da Mata apresentou a minuta da recomendação ao pleno.
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Seguiram-se as considerações dos conselheiros. Conselheira Fátima Rôla manifestou preocupação
com a não realização de uma adequação de recursos humanos, transporte e segurança, e isso gera
um prejuízo muito grande no atendimento. Propôs que seja solicitado aumento no número de ônibus
que atendem as unidades com horário estendido. Conselheiro Tiago Neiva destacou a questão da
infraestrutura, que a UBS não pode se transformar em uma mini UPA. Propôs que seja incluída a
apresentação, pela SES, do plano de recursos humanos para cobertura do horário noturno.
Conselheiro Luís Carlos questionou como será a extensão do horário sem os recursos humanos
suficientes. Disse que a UPA está se tornando um mini hospital. Disse que o horário das UBS’s, de
07h às 18h de segunda à sexta, e de 07h às 12h aos sábados, não atende o trabalhador privado.
Opinou que a SES/DF deve contratar recursos humanos. Conselheira Maria Alessio criticou a
mudança da data da última reunião da comissão da APS, justificando que não pôde participar em
virtude de compromissos assumidos anteriormente à mudança. Disse que o documento apresentado
atende as expectativas. Citou o chamamento, por meio de publicação no DODF, na última sextafeira, de 126 médicos de família e 40 enfermeiros de família, o que proporcionará a recuperação das
equipes desfalcadas. Disse que uma das prioridades que a gestão tem colocado é reforçar as UBS’s
que atendem até ás 22h. Explanou acerca do funcionamento e atributos das UBS’s e das UPAS’s em
relação ao horário estendido. Manifestou-se favorável à aprovação da minuta da recomendação
apresentada e disse que vai continuar trabalhando e analisando os dados que a SES mandar, que
está proposto na recomendação, inclusive, a avaliação dos indicadores. Conselheira Fátima Rôla
frisou novamente que é necessária a resolução da questão dos recursos humanos. Conselheira
Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, encaminhou a votação o texto final da minuta de
recomendação, explicando que tem-se a minuta apresentada pela comissão e a sugestão do
Conselheiro Tiago pela inclusão de dois itens ao texto apresentado, além de um item sugerido pelo
Conselheiro Williamar. Esclareceu que a primeira votação é pela manutenção do texto original,
seguindo-se então a análise e votação de cada um dos três itens propostos pelos Conselheiros Tiago
e Williamar, itens 07, 08 e 09 respectivamente, se serão ou não incorporados ao texto da
recomendação. Seguiram-se as manifestações dos conselheiros acerca dos intens. Conselheira
Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, colocou em regime de votação os três destaques
apresentados: 1) aprovação da inclusão do item 07 – aprovada a inclusão por quinze votos
favoráveis, quatro votos contrários e duas abstenções; 2) aprovação da inclusão do item 08 – obteve
três votos favoráveis, dezessete votos contrários e três abstenções, sendo então rejeitada a sua
inclusão; 3) aprovação da inclusão do item 09 (renumerado para 08) – obteve dezoito votos
favoráveis e quatro abstenções. Foi aprovada então a minuta de recomendação apresentada com a
inclusão dos itens 07 e 08. Item 04 – Apresentação das Ações e Projetos da Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora do DF – Coordenação: Mesa Diretora. Expositor: Luís Carlos
Alimandro Júnior – Diretor da DISAT. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF,
informou que o item será exposto pelo Dr. Carlos Viana, Chefe do CEREST da Região Sul,
representando nesta ocasião o Dr. Ricardo, que por motivos de doença não pôde estar presente a
esta reunião. Conselheira Fátima Rôla informou sobre a realização do “CISTÃO”, o encontro
nacional das CISTTs do Brasil, e justificou a solicitação da presente pauta. Sr. Carlos Viana, DISAT/
SVS, apresentou a equipe presente no pleno. Apresentou as ações e projetos da saúde do
trabalhador e da trabalhadora do DF, missão, mapa de distribuição, composição de recursos
humanos e ações para 2020. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, solicitou
que a apresentação fosse repassada ao CSDF para distribuição. Conselheira Fátima Rôla teceu
considerações acerca da apresentação, opinando que foi muito sucinta e não apresentou item por
item do planejamento para 2020, de maneira ampla e detalhada. Conselheiro Luís Carlos sugeriu
que sejam aumentados os recursos humanos. Conselheira Rozângela propôs que, como não foram
apresentados os projetos e ações, que é o que está na pauta, que sejam então apresentados na
comissão e que depois a comissão apresente ao pleno. Item 05 – Indicação de um membro
representante do segmento dos usuários para substituir o Conselheiro Willian no CEP/IESB.
Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, explicou
que, com a saída do Conselheiro Willian do CEP/IESB, é necessário que o pleno referende um
substituto, necessariamente um usuário, e arguiu se algum conselheiro desejava ser candidato.
Conselheiro Raimundo Nonato se ofereceu para ocupar a vaga e foi então referendado pelo pleno.
Item 06 – Ofício Circular nº 27/2020/SECNS/MS e Recomendação nº 10 que trata da criação de
Comissões Intersetoriais de Recursos Humanos e Relações de Trabalho nos Conselhos
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira Jeovânia
Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, explicou que é um item que necessita de deliberação do
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pleno, que se trata de ofício encaminhado pelo CNS e enviado a todos os conselheiros no dia 20 de
fevereiro de 2020. Disse que o CNS recomenda a criação de Comissões Intersetoriais de recursos
humanos e relações de trabalho. Encaminhou que seja formalizada resposta ao CNS informando que
o Distrito Federal possui comissões permanentes das mais diversas áreas temáticas que podem
tratar da demanda solicitada. Aprovado o encaminhamento. Item 07 – Apresentação da Portaria nº
127, de 27 de fevereiro de 2020 – Criação do Centro de Operações de Emergências em Saúde
Pública – COE-COVID-19 – DF. Coordenação: Mesa Diretora. Expositor: Gestão da SES/DF.
Conselheira Eliene Ferreira apresentou o tema ao pleno. Discorreu acerca do Plano de
Contingência, informando que esse plano está disponível no Portal da Secretaria de Saúde, e não só
ele como também as entrevistas, os boletins informativos, inclusive boletins dessa paciente que está
internada no HRAN. Disse, em relação ao Plano de Contingência, que este tem a previsão do que a
Atenção Primária deve fazer seu documento específico. Disse que o Plano de Contingência vai ser
atualizado, uma terceira versão será publicada hoje ainda, até mesmo porque a definição de caso
muda e o Plano precisa ser alterado. Dra. Lívia, médica infectologista, complementou as
informações. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, expôs uma dúvida na
Portaria quando o artigo 3° cita que o COE vai atuar também com outros setores e se refere ao
Conselho de Saúde do DF mas não esclarece o formato como eventualmente essa parceria deverá
ser feita. Propôs à gestão, tendo em vista que o próprio Plano de Contingência tem sofrido uma série
de alterações, que em um momento oportuno este retome a pauta até mesmo para esclarecer como
é ou como se dará a atuação do Conselho nessa parceria, já com o Plano mais bem estabelecido,
pois nesse primeiro momento, como mencionado no pleno, está sujeito a alterações. Conselheiro
Humberto ressaltou a importância do exame ser realizado no LACEN tendo em vista o tempo
envolvido. Conselheiro Luís Carlos citou o caso do paciente com corona vírus que foi atendido em
um hospital particular e encaminhado ao HRAN e questionou qual a posição da SES/DF a respeito.
Foi respondido que quando se definiu o HRAN como o hospital de referência para COVID foi pelas
razões de ele já ter um histórico de referência para emergências. Disse que logicamente isso reforça
muito o papel do SUS. Considerou importante citar que o Hospital de Base é referência para
pacientes imunodeprimidos e o HMIB para crianças e gestantes. Conselheiro Luís Carlos disse que
só levantou essa questão pelo faturamento, porque não há repasse por parte dos planos de saúde
privados. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, esclareceu que, neste caso
específico, já havia um plano de contingência preparado e a paciente foi removida da instituição
privada para a instituição pública. Disse ser importante considerar, quando o conselheiro trata desse
assunto, que o fato reforça não apenas a importância do SUS mas também como no sistema de
saúde privado o foco é predominantemente a obtenção do lucro. Item 08 – Situação do Hospital
Dia – Centro de Referência em HIV-AIDS. Coordenação: Mesa Diretora. Expositora: Eliene Ferreira
de Sousa – COASIS/SAIS/SES. Conselheiro Raimundo Nonato explicou a razão de ter trazido a
pauta ao pleno do CSDF. Disse que se está em meio a um momento no qual o Hospital Dia, o
primeiro hospital de referência HIV/AIDS, hoje está bem sucateado e não está tendo mais a
competência de receber casos novos que estão chegando diagnosticados. Conselheira Eliene
apresentou o tema ao pleno. Apresentou a base legal, dados sobre HIV/AIDS, conceitos de
policlínicas, linhas de cuidado, organização e ações correlatas. Dra. Lívia complementou as
informações. Opinou que é de extrema importância que o CSDF cobre a contratação de médicos
infectologistas. Dr. Francino complementou a apresentação. Sugeriu o empoderamento da APS por
meio da participação no atendimento a esses pacientes. Seguiram-se as considerações dos
conselheiros. Dra. Sônia médica infectologista, disse que a APS pode não dar conta de toda a
demanda, e a PREP pode ser rediscutida, além da descentralização do atendimento. Sra. Leidiane,
enfermeira do Hospital Dia da Asa Sul, disse que a comunicação da SES deve melhorar. Frisou a
necessidade do atendimento multiprofissional. Disse que é preciso estar de forma descentralizada.
Conselheiro Raimundo Nonato não concordou com a descentralização do atendimento do paciente
HIV/AIDS para a APS, e nem que este seja regulado. Conselheiro Tiago Neiva disse que já houve
essa discussão anteriormente no CSDF, que apesar da previsão orçamentária a execução era muito
baixa. Criticou a capacitação na SES. Disse que a APS não tem competência para atender ao
paciente HIV/AIDS. Disse que primeiro é necessário prover qualificação e depois se atribuir
responsabilidades. Propôs que seja realizado um plano de qualificação aos médicos da APS, ainda
neste semestre. Sr. Francino respondeu aos questionamentos. Disse que está tentando melhorar as
condições de trabalho localmente para que os profissionais não desperdicem tempo de atendimento
realizando outras tarefas. Disse que as consultas da infectologia não são reguladas ainda. Propôs de
que se esse plano for implementado se fará um plano de capacitação muito grande. Conselheira
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Eliene complementou as informações referentes à descentralização. Disse que apesar do primeiro
movimento, da transferência para o Lago Sul, não ter obtido êxito, é preciso continuar a se buscar
soluções. Conselheira Maria Alessio complementou a resposta, informando que é condição da
COAPS que se consiga sim descentralizar o cuidado do paciente HIV/AIDS para a APS. Defendeu a
capacitação do profissional e que tem que ser disponibilizado o acesso do serviço perto da
residência do usuário. Conselheiro João Elias disse que tudo o que foi apresentado não condiz com
a realidade hoje. Disse que a Policlínica de Taguatinga tinha quatro infectologistas e foi reduzido a
dois, pois uma foi para a Gerência da Central Sul e a outra está de licença e a Policlínica da
Ceilândia tem uma infectologista que está licença há três meses. Disse que no Gama tem uma
estatística de 32 novos casos/mês para um infectologista. Disse que paciente com HIV vai no
Hospital do Gama, faz a consulta e anda quase um quilômetro para dispensar a medicação. Citou
outros dados referenciais. Criticou o atendimento ao paciente HIV/AIDS feito pela Atenção Básica.
Criticou o fornecimento de insumos para os pacientes HIV/AIDS. Conselheiro Wanderley comunicou
a necessidade de se ausentar do pleno em virtude de outro compromisso. Conselheiro Luís Carlos
manifestou-se contra a descentralização do atendimento. Disse que tem que haver recursos
humanos. Conselheira Lourdes citou a Comissão da IST, do CSDF, que trata do assunto. Propôs
que a comissão seja recomposta, em virtude de duas ausências, e que se faça em seguida uma
reunião, o mais urgente possível, e que nessa reunião sejam convidadas pessoas diretamente
interessadas e envolvidas no processo e que então se faça uma recomendação ou resolução.
Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, lembrou que as comissões tem
autonomia para convocar suas reuniões, convidar especialistas e outras pessoas que possam
contribuir com o debate, elaborar os seus calendários, e que tem uma possibilidade diferenciada para
debate de seus temas, algumas vezes até facilitada em relação ao plenário, considerando a sua
composição numericamente reduzida mas paritária. Citou os dois membros a serem substituídos na
comissão da IST, quais sejam: a Conselheira Maria Lívia, do segmento gestor, cujo processo de
dispensa já está tramitando e somente aguardando a publicação; e o Conselheiro Michel Platini, do
segmento usuário, o qual solicitou desligamento do Conselho e depois mudou de ideia,
informalmente. Em seguida o apoio técnico do CSDF formalizou à entidade uma solicitação de
substituição ou então que ele voltasse a participar mas, infelizmente, como ele não está participando,
será mandado um novo pedido de substituição à entidade que ele representa e, caso não haja
resposta, será substituído por outro usuário para que não ocorra nenhum prejuízo ao segmento.
Conselheira Lourdes ponderou que no caso da ausência dele como usuário os usuários da Mesa
podem compor enquanto não é feita uma recomposição oficial. Inclusões de pauta – Item 09 –
Aprovação de atividades do CSDF na Semana de Saúde - Conselheira Jeovânia Rodrigues
Silva, Presidente do CSDF, justificou que, apesar de não se ter quórum, utilizará a prerrogativa da
Presidência para aprovar ad referendum pela pertinência do tema. Arguiu em seguida quem gostaria
de participar dessa organização. Foram indicados o Conselheiro Domingos e as Conselheiras Darly e
Rozângela, com um membro do segmento gestor a ser indicado posteriormente. Item 10 – Dengue –
Conselheira Fátima Rôla expôs a justificativa do pedido de inclusão, que há a necessidade da
discussão da efetividade do trabalho porque desde o ano passado vem falando dessa questão. Disse
que existe um comitê no gabinete do Governador que trata da questão da dengue e não se tem as
coisas efetivadas. Disse que tem muitos casos de dengue, que o índice aumentou gritantemente e as
tendas que foram montadas pela SES não estão com toda a sua capacidade de profissionais que
deveria estar, então não está havendo efetividade no atendimento. Arguiu acerca da possibilidade de
que, no dia 17 de março, seja realizada uma reunião extraordinária, para discussão dessa questão,
até porque não há quórum no momento para essa discussão que é muito urgente. Conselheira
Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, comunicou que a Mesa acatou a proposta para
que o debate não seja prejudicado. Conselheira Arindelita propôs que se oficialize o pedido para
que o comitê da dengue esteja presente na reunião proposta, considerando a urgência e as
denúncias recebidas. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, lembrou que a
RE do dia 17 de março é para discussão do PDS 2020-2023, o que demanda muito tempo. Solicitou
que, como será um segundo item proposto para a reunião, a Conselheira Fátima Rôla detalhe como
será a discussão para um melhor ajuste do tempo da reunião. Justificou que deve-se ter a clareza de
que o motivo de convocar a reunião extraordinária é o tamanho e o peso dessas duas questões a
serem debatidas, que não são menores do que tratar da dengue. Disse que acolher a pauta da
dengue, como foi feito hoje, é fundamental, porém misturar com outras pautas extras pode não
resolver o pedido que foi feito ao pleno, que foi trazer o assunto para uma discussão mais ampla.
Explicou que o seu pedido é que se detalhe como será essa discussão para que se verifique a
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possibilidade de que seja contemplado adequadamente, ou somente com a inclusão em uma reunião
extraordinária já agendada, ou se, eventualmente, em uma pauta única da dengue que contemple
melhor o pedido e que qualifique melhor o debate, porque senão serão somente propostas sem uma
adequada devolutiva. A 448ª RO foi encerrada às 13h15. Foi lavrada a presente ata por mim, Ítalo de
Araújo Verlangieri, secretário ad-hoc, para posterior apreciação e assinatura dos Conselheiros.
Brasília, 10 de março de 2020.
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