Conselho de Saúde do Distrito Federal
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, por videoconferência, em
atendimento ao Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, realizou-se a Quadringentésima
Quinquagésima Oitava Reunião Extraordinária do Conselho de Saúde do Distrito Federal – CSDF. A
Reunião contou com a participação da Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina de
Oliveira Silva Cavalcante, dos conselheiros segmento trabalhador: Marcos Moura Santos,
Rosalina Aratani Sudo, Márcio da Mata Souza, Marôa Santiago Gomes, Humberto de Oliveira Lopes,
Rozangela Fernandes Camapum, Isaires Florenço de Souza, Williamar Dias Ribeiro; dos
conselheiros segmento usuário: Paulo Martins Vieira, Domingos de Brito Filho, Verônica Maria
Almeida Campos, Jaira Leite Ramos, Igor Tadeu Viana Dantas, Júlia Luz Camargos Mesquita, Luís
Carlos Macedo Fonseca, João Elias Lima Araújo, Darly Dalva Silva Máximo, Lourdes Cabral
Piantino. Conselheira Lourdes Cabral, Mesa Diretora, iniciou a reunião às 09h00. Justificou a
ausência da Conselheira Jeovânia Rodrigues, Presidente do CSDF, por problemas de saúde e
também férias. Informou que ela e o Conselheiro Domingos, Mesa Diretora, dariam início à 458ª RE
e, após, o pleno decidiria o Coordenador da reunião. Disse que a reunião foi solicitada pelo Grupo de
Trabalho do RAG 2019. Lembrou que esse GT deve ser paritário, porém como se ainda está sem
gestores no CSDF o GT também não tem gestores na sua composição. Lembrou também que a
trabalhadora representante dos trabalhadores no Grupo de Trabalho, Conselheira Arindelita, solicitou
uma licença e ficará afastada do CSDF por dois meses, retornando em 2021. Disse que se terá do
GT apenas duas conselheiras usuárias, a Conselheira Júlia e a Conselheira Jaira, que conduzirão
esse GT até que seja recomposto por trabalhadores e gestores. Arguiu a Secretária Executiva do
CSDF acerca do quórum presente à reunião. Apresentou os convidados para a reunião: Christiane,
Ademir Cordeiro e José Ricardo. Disse que recebeu a informação de que o Governador encaminhou
à Câmara Legislativa um PL com a proposta de mudança de composição do Conselho de Saúde do
DF, que assegura originalmente a titularidade no segmento de trabalhadores a uma entidade
sindical, ou seja, o PL do Governador pede para incluir na Lei 4.604 a titularidade, no segmento dos
trabalhadores, de uma entidade sindical, no caso o SINDSAÚDE. Disse que esse PL está na
Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que é presidida pelo Deputado Jorge Vianna, e ele então
decidiu propor uma emenda para esse PL e procurou a Presidência, em nome da Mesa Diretora,
para que o Conselho se manifeste a respeito, ficando de encaminhar ao Conselho o projeto original e
as emendas ainda hoje. Disse que assim que receber distribuirá aos Conselheiros. Solicitou a
aprovação da realização de uma reunião extraordinária na próxima terça-feira para discussão dessa
questão. Disse que assim que o quórum for estabelecido colocará essa votação em pauta. Secretária
Executiva do CSDF, Andressa Cristina, informou a presença de onze conselheiros à reunião.
Propôs ao pleno a escolha da pessoa para condução da reunião. Opinou que seja algum membro do
GT, por ter sido o propositar da reunião. Arguiu a Conselheira Júlia, por ser a única representante do
GT presente, a condução da reunião, sendo aceito por ela. Colocou em votação a condução da
reunião pela Conselheira Júlia. Conselheira Lourdes ponderou que, como não era uma reunião
deliberativa ainda, poder-se-ia dar início à reunião do GT do RAG 2019 e posteriormente, quando o
quórum for estabelecido, solicitaria a palavra novamente para realizar a votação para a reunião
extraordinária do Projeto de Lei do Governador em relação à mudança na legislação dos Conselhos.
Conselheira Marôa registrou nota de pesar pelo falecimento do Dr. Jofran Frejat. Conselheira Júlia
explicou a motivação da reunião e convidou a Sra. Christiane, Diretora da SUPLANS, para realizar a
apresentação sobre a execução orçamentária do RAG 2019. Conselheiro Domingos solicitou a
leitura da pauta e o cumprimento de seus artigos para poder iniciar a reunião. Efetuou a leitura da
pauta da 458ª RE do CSDF, submetendo-a em seguida ao pleno para aprovação. Aprovada.
Convidada Christiane Braga, Subsecretária de Planejamento em Saúde - SUPLANS, efetuou a
apresentação do RAG 2019 ao pleno. Conselheiro Domingos informou que o Secretário adjunto da
SES, José Ricardo Baitello, está representando o Secretário de Saúde, Everaldo de Melo está
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representando o Fundo de Saúde, o Coronel Cordeiro, Subsecretário da SUAG, está presente além
do Dr. Petrus. Conselheira Júlia iniciou os questionamentos referentes à apresentação, sendo
seguida pelos conselheiros Luís Carlos, Paulo Martins, Domingos de Brito, Verônica, Lourdes,
Williamar e Márcio da Mata. Convidada Christiane Braga respondeu aos questionamentos feitos, com
contribuições do Dr. Petrus. Conselheira Lourdes agradeceu a todos pela participação na reunião.
Questionou a Secretária Executiva do CSDF acerca da existência de quórum para que se possa
realizar a votação para aprovação de uma reunião extraordinária para tratar do assunto da proposta
do Governador que propõe a alteração na legislação dos Conselhos de Saúde. Foi informado que
existia quórum. Colocou então em votação a realização da reunião extraordinária na próxima terçafeira para tratar da questão do Projeto de Lei apresentado pelo Governador à Câmara Legislativa
onde ele propõe a alteração na lei 4604, acerca da composição do Conselho de Saúde do DF. Foi
aprovada a reunião extraordinária para a próxima terça-feira, 09h00, com pauta única. A 458ª RE foi
encerrada. Foi lavrada a presente ata por mim, Ítalo de Araújo Verlangieri, secretário ad-hoc, para
posterior apreciação e assinatura dos Conselheiros. Brasília, 24 de novembro de 2020.

