Conselho de Saúde do Distrito Federal
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
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Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, por videoconferência, realizou-se a
Quadringentésima Quadragésima Nona Reunião Ordinária do Conselho de Saúde do Distrito Federal
– CSDF. A Reunião contou com a participação da Presidente do CSDF, Jeovânia Rodrigues Silva,
da Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina de Oliveira Silva Cavalcante, dos
conselheiros segmento gestor: Eliene Ferreira de Sousa, Sérgio Luiz da Costa, Bárbara de Jesus
Simões; dos conselheiros segmento trabalhador: Marcos Moura Santos, Márcio da Mata Souza,
Williamar Dias Ribeiro, Maria Arindelita Neves de Arruda, Rosalina Aratani Sudo; dos conselheiros
segmento usuário: Domingos de Brito Filho, Silvestre Araújo, Rubens Bias, Igor Tadeu Viana
Dantas, Luís Carlos Macedo Fonseca, Raimundo Nonato Lima, João Elias Lima Araújo, Darly Dalva
Silva Máximo, Lourdes Cabral Piantino. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do
CSDF, iniciou a reunião às 09h00. Registrou a existência de quórum para deliberações. Informou
sobre a 448ª RO do CSDF e os procedimentos adotados em decorrência das medidas vigentes pelo
governo do DF no enfrentamento a COVID-19, o que culminou com a suspensão das reuniões
presenciais plenárias, em atendimento ao Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, porém
registrou a realização de treze reuniões da Mesa Diretora durante o período, em quase sua
totalidade por videoconferência, mais duas reuniões presenciais, sendo uma delas no dia vinte e dois
de abril, no CSDF, para debater questões do trabalhador, com o segmento de trabalhadores e
gestores, além de uma visita à sala de situação no dia quatorze de abril. Destacou a importância e
também autonomia da comissões do CSDF para deliberação dos diversos assuntos afetos às suas
área temáticas. Disse que as comunicações da Secretaria Executiva foram encaminhadas por e-mail
aos conselheiros e registrou a dispensa do protocolo de apresentação de convidados e novos
conselheiros, por razões óbvias, assim como a continuidade dos demais itens do expediente de
adaptados ao formato por videoconferência. Item 01 – Expediente – Pedidos de licença e
justificativa de faltas dos Conselheiros – Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina,
registrou as justificativas de ausência à 448ª RO recebidas no CSDF, informando que o Secretário de
Saúde justificou ausência por ter agenda prévia, além das conselheiras Verônica e Fátima e do
conselheiro Jefferson. Pedidos de inclusão de matéria na ordem do dia da próxima Reunião
Ordinária do CSDF - Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, registrou que na
última reunião ordinária houve três pedidos de inclusão de matérias para reuniões subsequentes, a
saber: da Conselheira Arindelita, no que diz respeito à temática da comissão CIES, a qual ela
pertence, que vai ao encontro de pedido que a mesma conselheira fez anteriormente sobre a
comissão; da Conselheira Rozângela, no sentido de incluir uma pauta sobre a saúde bucal como um
todo; da própria Conselheira Jeovânia, para tratar dos desdobramentos da campanha da
hanseníase. Justificou a não contemplação desses pedidos na pauta pois a ideia é que, uma vez que
são temas que necessitam de um amplo debate, trouxe essa devolutiva para que cada uma dessas
três proponentes entendam se vale a pena reuniões extraordinárias específicas para tratar dos
temas, uma vez que foi necessário mudar a rotina de reuniões e que muitas vezes dividir temáticas
tão pesadas com outras pautas prejudicaria um debate mais amplo e qualificado. Justificou então a
retirada de seu pedido para este momento, acerca da pauta de hanseníase. Informou que como a
Conselheira Rozângela não está presente, irá consultá-la posteriormente acerca do acolhimento da
pauta no formato de videoconferência porém como pauta única. Conselheira Arindelita reiterou a
importância da discussão do Plano de Educação Permanente. Informou da realização da reunião da
CIES. Disse que irá trazer dois projetos ao CSDF, a educação permanente e as contrapartidas das
instituições privadas que utilizam os serviços da SES como seus campos de ensino e estágio.
Ressaltou a importância das reuniões das comissões do CSDF. Conselheira Jeovânia Rodrigues
Silva, Presidente do CSDF, em referência à solicitação de pauta da Conselheira Arindelita,
encaminhou a realização de uma reunião por videoconferência com a Mesa Diretora e a comissão, e
com relação ao debate da Educação Permanente e contrapartidas, arguiu a viabilidade da realização
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de uma videoconferência, formal, como reunião extraordinária, convocando a nova diretora da
FEPECS. Foi aprovado o encaminhamento. Pedido de inclusão, na ordem do dia, de assunto
emergencial, devidamente justificado e aprovado por maioria – Conselheiro Raimundo Nonato
comunicou a redução de consultas e exames para HIV e tuberculose no DF e solicitou inclusão
emergencial do tema para discussão. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF,
esclareceu que o ideal é que o parecer referente ao assunto seja encaminhado previamente
formalmente ao CSDF para disponibilização aos conselheiros. Conselheiro Rubens solicitou inclusão
de pauta sobre a denúncia em relação ao Hospital São Vicente de Paulo e também a visita realizada
pela comissão de atenção psicossocial do CSDF. Solicitou que a gravação da presente reunião seja
disponibilizada na página do CSDF e que as próximas sejam online, e que se faça a divulgação
prévia. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, questionou se já há, por parte
da comissão, um parecer ou resolução já encaminhados aos conselheiros e, se caso os itens não
estejam contemplados, pode ser apresentado no formato de informes para que haja tempo hábil da
comissão poder consolidar o seu parecer e o seu encaminhamento de minuta de resolução ou
recomendação ou moção, para que em uma próxima reunião venha para a pauta para deliberação
do pleno. Manifestação ou pronunciamento dos Conselheiros inscritos para falar, depois de
esgotados os assuntos referidos nos itens acima – Conselheiro Rubens parabenizou a
presidência, a Mesa Diretora e a Secretaria executiva do CSDF pelo trabalho envolvido na realização
da reunião e destacou a necessidade de enfoque ao combate ao corona vírus no Brasil. Citou o
aumento do número de casos na Ceilândia e a atuação destacada do Conselho Regional de Saúde
da Ceilândia na questão. Questionou qual o papel do CSDF nesse momento. Citou duas questões
relacionadas com a saúde, a questão da fome, informando que está com um projeto de distribuição
de cestas básicas e a explosão da questão do sofrimento psíquico, que também está com um projeto
de acolhimento. Conselheiro Williamar citou a contaminação pelo sistema prisional e o apagão de
dados, que o preocupa muito, na penitenciária feminina. Citou casos de contaminação na
penitenciária feminina e um possível óbito. Conselheiro Domingos, disse que desde 2014 todos os
RAG tem passado pelo CSDF, por exigência legal, e isso delibera a liberação de verba
governamental federal para a SES e sem essa aprovação do RAG como um todo a verba não pode
ser repassada. Disse que se tem observado que os RAG anteriores, todos a partir de 2014, foram
aprovados por este Conselho com ressalvas e isso causa preocupação porque desde 2017 se tem
batido nesta tecla de que não se aprovará mais com ressalvas e se observa que nada tem sido feito
para correção desses problemas. Disse que o RAG 2018 foi analisado pelo GT e está com o seu
parecer declarado faltando apenas a conclusão de minuta do parecer e da resolução para
apresentação nos mesmos moldes do PDS, ou seja, será apresentado por e-mail e então os votos
serão colhidos e será passada a aprovação, segundo Regimento, ad referendum, para se dar
continuidade ao processo. Esclareceu que mesmo não se tendo mais suplência direta este RAG é de
muita importância pois trata de aprovações de gestões do Governo anterior e influencia também no
PDS aprovado agora, então solicitou aos conselheiros bastante atenção nos próximos e-mails onde
se colocará para aprovação o RAG, além de ficarem atentos a apresentação do último RAG, 2019,
para se verificar se alguns problemas foram corrigidos. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva,
Presidente do CSDF, explicou a atuação conjunta do CSDF no grupo intersetorial denominado Ação
Conjunta COVID-19, com a realização de uma série de visitas, e ressaltou a importância do papel
dos Conselhos Regionais, a exemplo do que a Ceilândia fez na última quinta-feira, e que Samambaia
fará na próxima segunda-feira à tarde, em reunião ampliada com a sociedade. Lembrou que o
sistema prisional é como uma população dentro do DF e nessa área específica foi designado para a
visita, quando lá ocorrer nos próximos dias, o Conselheiro Williamar Dias representando o CSDF.
Conselheiro Silvestre comunicou o falecimento da Técnica em Enfermagem Vilma Santos. Disse
que foi publicada em novembro de 2019 o Grupo de Trabalho na Gerência de Órteses e Próteses,
porém a publicação saiu no mês de março, com validade por três meses e, como a demanda foi
muito grande, não se conseguiu praticamente ter reuniões por causa da quarentena. Arguiu a Mesa
Diretora a possibilidade da ampliação do prazo de vigência do GT. Conselheira Jeovânia Rodrigues
Silva, Presidente do CSDF, respondeu que não é competência da Mesa Diretora a prorrogação e
solicitou que o Conselheiro faça o encaminhamento ao CSDF para que possamos abrir um processo
SEI à área técnica da SES. Conselheira Eliene disse que se tem um plano de contingência em
andamento e as providências em relação à Ceilândia estão sendo adotadas. Destacou o número de
casos da Ceilândia, Sol Nascente e na Estrutural. Citou o grande número de testagens que estão
sendo feitas no DF. Disse que todos os informes são liberados diariamente às 19h no site da SES.
Disse que neste boletim há as informações com relação ao número casos e óbitos, detalhados e
divididos nas categorias tanto dos profissionais de saúde quanto dos profissionais da segurança
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pública e apontou que quando se tem óbito e caso confirmado cabe não à Segurança Pública mas a
Secretaria de Saúde, até mesmo porque a responsabilidade sanitária da notificação cabe à SES,
então os dados que se tem ali são todos gerenciados e coordenados pela SES. Se colocou à
disposição para conversar sobre os dados colocados no relatório. Ordem do dia - Item 02 –
Aprovação das Atas de Reuniões anteriores (RI CSDF art. 19, I e art. 21) - Conselheira Jeovânia
Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, esclareceu que o item irá constar na pauta, por determinação
do Regimento Interno, porém não será possível recolher as assinaturas nas atas, e então durante o
período da pandemia em que as reuniões ocorram por videoconferência irá constar o item na pauta
porém não será viável a sua execução por essas razões mencionadas, em especial ao fato de a
reunião não de dar presencialmente. Item 03 - Apresentação e aprovação da Pauta da 449ª
Reunião Ordinária do CSDF - Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira Jeovânia Rodrigues
Silva, Presidente do CSDF, arguiu os conselheiros acerca da aprovação dos itens: 1) manutenção
da pauta enviada no dia 02 de junho; 2) aprovação com o acolhimento da inclusão proposta pelo
Conselheiro Raimundo; 3) aprovação com o acolhimento da inclusão proposta pelo Conselheiro
Rubens; 4) aprovação com o acolhimento das inclusões propostas pelos Conselheiros Raimundo e
Rubens. Colocou em votação as propostas apresentadas e a primeira, de manutenção da pauta
original, foi aprovada com doze votos favoráveis. Propôs que os conselheiros Raimundo e Rubens
finalizem os trabalhos em suas respectivas comissões, com relatório, parecer e minuta de resolução
ou recomendação ou moção para que se possa fazer a distribuição desses documentos para ciência
de todo o plenário, por e-mail, para que se feche esse ciclo de debate já com o produto final e com
condições de ser aprovado na próxima reunião ordinária. Item 04 – Deliberação Plenária dos atos
ad referendum da presidência – Resolução nº 527 PDS 2020/2023 e Recomendação nº 02/2020
– medidas de isolamento e distanciamento sociais. Coordenação: Mesa Diretora do CSDF.
Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, apresentou o item aos conselheiros,
explicando que se trata exatamente de duas decisões que o CSDF por meio inicialmente do GT do
PDS, fez o trabalho de debater a questão do Plano Distrital de Saúde, emitiram um parecer, uma
resolução, esses documentos foram disponibilizados por e-mail para que todos se manifestassem.
Lembrou que se tem no momento o impedimento das reuniões plenárias presenciais e, atendendo ao
Regimento Interno e Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, possivelmente, boa parte das
decisões deliberativas ocorrerão na modalidade ad referendum, contudo é necessário que este ad
referendum seja ratificado por reunião plenária subsequente, que é o que está acontecendo hoje.
Disse que, em referência à Resolução 527 e a Recomendação 02, estas obtiveram aprovação por 17
votos em consulta prévia por e-mail, em modalidade virtual. Apresentou a Resolução nº 527 e a
Recomendação nº 02 em tela, encaminhadas previamente por e-mail. Destacou o acolhimento do
Governador à Recomendação CSDF nº 02. Colocou em seguida em regime de votação a aprovação
da resolução e da recomendação. Foram aprovadas por quatorze votos a favor e duas abstenções.
Sublinhou a importância dos conselheiros se manterem na reunião por videoconferência durante todo
o período estabelecido para que não restem prejudicadas as deliberações do Conselho. Item 05 –
Escolha dos membros do GT da PAS 2020 e distribuição do processo SEI 0006000024976/2020-14. Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva,
Presidente do CSDF, apresentou o tema aos conselheiros, informando que todos os anos é
apreciada no Conselho a Programação Anual de Saúde, apresentada pela SES, e que é um
desdobramento dos Planos Distritais de Saúde. Disse que essa programação é recebida por meio de
um processo, que já foi inclusive encaminhado por e-mail a todos os conselheiros e, como de
tradição, nesse momento será composto um Grupo de Trabalho para que faça todo o debate e
também as colaborações no que diz respeito à Programação Anual de 2020. Conselheiro Domingos
sublinhou a importância da participação no GT. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente
do CSDF, registrou que, caso seja necessário, a gestão substituirá a Conselheira Eliene,
especialmente considerando que há um grupo significativo de conselheiros gestores a serem
repostos. Encaminhou a votação pela composição do GT, composto com os Conselheiros Domingos
de Brito e Raimundo Nonato pelo segmento dos usuários, Williamar pelo segmento dos
trabalhadores e Eliene pelo segmento da gestão. Foi aprovado com quatorze votos favoráveis e duas
abstenções. Item 06 – Moção de Elogio: profissionais da Saúde que estão na linha de frente
contra o COVID-19. Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva,
Presidente do CSDF, explicou que o item passou por um grupo de trabalho que debateu o tema,
compôs a minuta, compartilhou com todos por e-mail e está agora em via de votação para
deliberação plenária. Conselheiro Rubens agradeceu a parceria das Conselheiras Rita, Jeovânia e
Bárbara na composição da moção. Efetuou em seguida a leitura da moção. Destacou a importância
da articulação do segmento dos usuários e a coordenação da Conselheira Lourdes. Seguiram-se as
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considerações dos conselheiros acerca da redação e sugestões. Conselheiro Márcio da Mata
sugeriu correção de terminologia dos cargos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e
enfermeiro. Conselheiro Domingos disse que ao se citar determinadas classes de profissionais no
texto, pode-se incorrer em erro de não citar outras, opinando que o texto deveria ser mais amplo.
Defendeu alteração no último parágrafo, opinando que não cabe, no momento, se falar em condições
adequadas de trabalho, que cabe sim ao Conselho brigar para que todos os profissionais tenham
condições de trabalho com EPI, porém nesse documento não cabe essa citação. Conselheira
Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, alertou que as duas colocações do Conselheiro
Domingos alteram substancialmente a forma como o texto está elaborado e solicitou, se possível,
que ele faça a construção da mudança do parágrafo para se submeter ao pleno e assim deliberar.
Conselheiro Williamar defendeu não só que o texto contenha as condições adequadas de trabalho
mas também a oferta da testagem aos profissionais de forma rotineira. Conselheira Jeovânia
Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, propôs a votação da moção em dois blocos, o primeiro
sendo a votação do texto original apresentado com o acolhimento das sugestões colocadas pelos
Conselheiros Márcio da Mata e Williamar e o segundo bloco contemplando a proposta do
Conselheiro Domingos, por ser um pouco mais complexa. Conselheiro Igor citou a classe dos
fonoaudiólogos que deveria ser também mencionada. Conselheiro Sérgio solicitou acréscimo do
termo “conforme protocolo” em referência a assegurar de forma contínua a testagem. Conselheira
Eliene concordou com o Conselheiro Igor no acréscimo do termo “fonoaudiólogos”. Conselheira
Lourdes lembrou a todos a importância de se acessar o e-mail para encaminhamento anterior das
considerações. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, apresentou o primeiro
bloco para votação, com as contribuições feitas que não alteram a essência do conteúdo.
Conselheiro Domingos registrou que pode-se incorrer em erro pela especificação dos profissionais
na moção. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, esclareceu as inclusões
solicitadas e o Conselheiro Domingos retirou parte de sua proposição, quanto ao quarto parágrafo.
Encaminhou em seguida a votação da aprovação das alterações ao texto original solicitadas
referentes ao primeiro bloco. Aprovadas as inclusões com quinze votos favoráveis e duas
abstenções. Colocou em seguida a votação do segundo bloco, com as proposições do Conselheiro
Domingos, de reconstrução dos parágrafos quinto e sexto. Conselheiro Domingos retirou a sua
proposição de alteração dos parágrafos quinto e sexto. Aprovada a moção de elogio. Conselheira
Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, lembrou que as moções de quaisquer tipo não são
publicadas em DODF, mas ficam registradas no SEI. Conselheiro Williamar propôs que a moção de
elogio seja colocada na ficha funcional dos servidores contemplados. Conselheiro Rubens solicitou
que a moção tenha ampla divulgação. Item 07 – Criação do Comitê Emergencial do CSDF no
enfrentamento à COVID-19. Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva,
Presidente do CSDF, efetuou uma breve explanação acerca do tema e da motivação de sua
colocação em pauta. Propôs a composição com oito membros. Passou em seguida a palavra aos
conselheiros para considerações. Conselheira Arindelita solicitou maior apoio da gestão participativa
aos Conselhos Regionais. Conselheiro Domingos disse que desde que o Conselho tomou posse,
neste mandato, tem solicitado a posse e a publicação da Comissão do Fundo de Saúde do DF, o que
não ocorreu até o presente momento, e isso é muito preocupante, principalmente neste momento de
combate ao COVID-19. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, após as
manifestações e observações dos conselheiros, retificou sua proposição inicial referente à
composição do Comitê com oito membros, passando a quatro membros, já compreendendo os três
nomes apresentados, quais sejam: o Conselheiro Williamar, pelo segmento dos trabalhadores, os
Conselheiros Rubens e Igor pelo segmento dos usuários, aguardando a indicação do segmento
gestor posteriormente. Foi aprovada a criação do Comitê Emergencial do CSDF no enfrentamento à
COVID-19 com treze votos favoráveis e três abstenções. Item 08 – Nova reunião entre os
segmentos de trabalhadores e de gestores como forma de acompanhamentos às demandas
apresentadas em reunião realizada no dia 22/04/2020. Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira
Jeovânia Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, apresentou o tema aos conselheiros, informando
que foi realizada no dia 22 de abril uma reunião presencial com os segmentos gestor e trabalhador,
resultado de um encaminhamento da Mesa Diretora, e foi motivada por uma demanda muito grande
dos trabalhadores que estão na linha de frente da COVID-19 em todos os níveis de atenção.
Esclareceu que o item está na pauta pois é necessário o acompanhamento permanente de tudo o
que foi tratado naquela ocasião. Disse que a ideia é a realização de reuniões para grupos menores,
mantendo ao máximo os critérios de segurança para todos, e o item está na pauta para que o
plenário autorize reunião entre os dois segmentos como continuidade e acompanhamento de tudo o
que foi deliberado em 22 de abril. Passou a palavra em seguida para considerações. Conselheiro
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Williamar sugeriu a realização de videoconferência ao invés de reunião presencial, por motivos de
segurança, além de ampliar a participação. Conselheiro Marcos Moura concordou com o
Conselheiro Williamar. Conselheira Eliene colocou-se à disposição, junto com a gestão, para a
reunião, opinando pelo modelo de videoconferência. Conselheira Jeovânia Rodrigues Silva,
Presidente do CSDF, colocou em votação a aprovação de reunião no módulo de videoconferência,
entre o segmento trabalhador e gestor, como forma de acompanhar as demandas apresentadas na
reunião do dia 22 de abril de 2020. Aprovado por unanimidade. Agradeceu a presença e colaboração
de todos e abriu em seguida a palavra aos conselheiros para as considerações finais. Conselheira
Lourdes parabenizou a equipe administrativa do CSDF e a Presidente Jeovânia pela realização da
presente reunião por videoconferência. Conselheiro Silvestre parabenizou à todos pelo trabalho
realizado. Conselheiro Williamar agradeceu a toda equipe administrativa pelo empenho, à condução
da Presidência do CSDF e registrou pesar aos familiares da servidora falecida no dia de ontem.
Conselheiro Domingos agradeceu à Secretária Executiva Andressa, ao Conselheiro Sérgio, à
Presidente Jeovânia e a todos os participantes da reunião. Formalizou a sua preocupação com a não
publicação desde o ano passado da Comissão do Fundo de Saúde. Conselheira Eliene parabenizou
a todos pela realização da reunião. Respondeu ao Conselheiro Domingos a respeito da publicação
da Comissão do Fundo de Saúde solicitando que a Secretaria Executiva do CSDF formalize a
cobrança novamente. Conselheira Bárbara parabenizou a Presidente Jeovânia pela condução dos
trabalhos e a equipe do CSDF, além dos conselheiros. Conselheiro Rubens parabenizou a condução
da reunião opinando que o CSDF deve ter uma atuação mais efetiva em relação às demandas.
Conselheiro Raimundo Nonato parabenizou a todos pela reunião. Lamentou o falecimento do Dr.
Régis Sales. Conselheiro Luís Carlos registrou nota de louvor ao Conselho Regional de Saúde da
Ceilândia pela formulação do comitê de acompanhamento do COVID-19. Parabenizou também o
CSDF pela realização da videoconferência. Conselheira Darly parabenizou pela condução da
reunião demonstrando satisfação com o modelo de videoconferência. Conselheira Jeovânia
Rodrigues Silva, Presidente do CSDF, encerrou a reunião agradecendo a todos pela participação e
a Secretária Executiva pela realização da reunião. Informou que os desdobramentos serão
encaminhados a todos via e-mail. A 449ª RO foi encerrada às 12h00. Foi lavrada a presente ata por
mim, Ítalo de Araújo Verlangieri, secretário ad-hoc, para posterior apreciação e assinatura dos
Conselheiros. Brasília, 09 de junho de 2020.
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