
 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

 

MEMÓRIA DA  3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020 

Data: 10/06/20 - Quarta-feira 

Horário: 15h:05 às 17:00 min 

Local: Realizada por videoconferência por meio do aplicativo Zoom Meeting. 

 

Pauta da Reunião: 

1. Aprovação da Memória da 3ª Reunião Ordinária de 2020; 

 
2. Formulários de indicação de membros do CTCS para o novo mandato; 

 
 

3. Devolutivas dos Requerimentos deliberados e encaminhados na reunião 

anterior; 

 
4. Avisos finais.  

 
 

Reunião presidida: Cícero Melo – agenda 21, vice-presidente do CTCS, e coordenada 

por Loyane Corrêa Martins Costa– Secretária Executiva do Conselho de Transparência 

e Controle Social - CTCS. 

 

 

  ENTIDADE REPRESENTANTE 11/12/2019 

1 
Associação 

Brasiliense de 
Imprensa – ABI 

Titular Wanderval Calaça de Mendonça FI 

Suplente Carlos Augusto Santos Assumpção - 

2 Agenda 21 
Titular Cícero Roberto de Melo P 

Suplente José Ferreira Simões - 

3 
Conselho Regional 
de Economia do DF 

– CORECON 

Titular Jucemar José Imperatori - 

Suplente 
Guidborgongne Carneiro Nunces Da 

Silva 
P 

4 
Conselho Regional 
de Contabilidade – 

CRC 

Titular Alberto Milhomem Barbosa FI 

Suplente José Luiz Marques Barreto - 

5 DF em Movimento Titular Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho - 
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Suplente Mackinley Lobato de Souza P 

6 

Departamento 
Intersindical de 

Estatísticas e 
Estudos 

Socioeconômicos – 
DIEESE 

Titular Max Leno de Almeida FJ 

Suplente  - 

7 
Federação da 

Agricultura do DF – 
FAPE 

Titular Carlos Alberto de Oliveira Quaresma FI 

Suplente Sandra Moreira Padilha - 

8 
Federação de 

comércio do DF – 
FECOMÉRCIO 

Titular José Aparecido da Costa Freire - 

Suplente Eduardo Alves de Almeida Neto P 

9 
Federação das 

Indústrias do DF – 
FIBRA 

Titular Diones Alves Cerqueira P 

Suplente Susana da Silva Tostes - 

10 
Instituto de 

Fiscalização e 
Controle – IFC 

Titular Laura Karoliny Nogueira P 

Suplente Calebe de Mello Cerqueira - 

11 
Ordem dos 

Advogados do 
Brasil - OAB – DF 

Titular Thiago Holanda Barbosa P 

Suplente Luis Cláudio de Moura Landers - 

12 
Observatório Social 

de Brasília - OS 
Brasília 

Titular Luis Fernando Ferreira Costa FJ 

Suplente Flávia Lemos Sampaio Xavier - 

 

PRESENTE (P) 07 

Faltas Injustificadas (FI) 2 

Faltas Justificadas (FJ) 3 

 

Observação: as presenças são contabilizadas por instituição. 

 

O vice-presidente do Conselho de Transparência e Controle Social, Cícero Melo, 

saúda a todos e dá início à 3ª Reunião Extraordinária de 2020. 

Na ausência da presidente Ana Paula este vice-presidente toma a frente do 

Conselho. Parabeniza a presidente Ana Paula pela filha Beatriz, com as boas 

vindas. 

O conselheiro Guidborgongne Carneiro informou que está sendo feita a consulta 

pela Secretaria de Educação sobre o calendário escolar que vai até o dia 12 de 

junho de 2020. 
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É uma situação que afeta a agenda de toda a sociedade. Qualquer coisa é acessar 

o site da Secretaria ouvir as Entidades e opinar. A princípio a sugestão e de 

encerramento escolar é no dia 28 de janeiro de 2021, o calendário foi expandido.  

O vice-presidente Cícero disse que na verdade o calendário escolar está atrelado 

a um plano que a Secretaria de Educação fez de retorno as aulas. A Culminância 

parece que está nessa consulta pública. A consulta é bastante ampla para a 

comunidade escolar se manifestar. 

Vamos a nossa pauta de reunião. 

 

1. Aprovação da Memória da 3ª Reunião Ordinária de 2020; 

 

Aprovação por unanimidade da memória da 3ª Reunião Ordinária de 2020. 

 

 

2. Formulários de indicação de membros do CTCS para o novo mandato; 

 

O vice-presidente informou que foi deliberado que até o dia 29 de maio era o 

limite de envio dos documentos e após essa data seria feito o recolhimento das 

entidades que ainda não teriam enviado os documentos. 

Retomando esse ponto de pauta para que tenhamos o encerramento do envio 

desses documentos. 

O conselheiro Thiago Barbosa manifestou no sentido de que primeiro deveria ser 

visto se aquelas entidades que vão fazer a substituição dos conselheiros já tenham 

atingido o prazo para a recondução pelo período de dois anos para saber se já 

indicaram os novos integrantes ou se o suplente vai virar titular e conceder um 

prazo até a próxima reunião pelo menos para entrega dessa documentação e 

indicação. 

Cícero disse ser uma boa proposta do conselheiro Thiago. Essa ressalva vem sendo 

reiterada dessa observância do limite de recondução para as instituições. Quem 

já foi reconduzido não poderá mais e observando isso acho razoável observar esse 

prazo até a próxima reunião (01/07/2020). 

O conselheiro Diones Cerqueira opinou no sentido de a secretária executiva 

pudesse apresentar a condição dos conselheiros para avaliarmos melhor o 

cenário de condução ou de substituição. Porque muitas vezes a entidade acaba 

conduzindo o conselheiro, sendo que ela teria que substituir. 
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Cícero acredita que é uma boa sugestão, para que a secretária executiva faça uma 

tabela e informar quem pode ser reconduzido ou não. E enviar para as entidades 

como um lembrete para que se posicione melhor. 

 

 

 
3. Devolutivas dos Requerimentos deliberados e encaminhados na reunião 

anterior; 

 

Cícero Melo informou que houve um questionamento bastante eficiente do 

Observatório Social de Brasília com relação ao ponto da Secretaria de Educação 

e foi feito uma argumentação profícua pela conselheira Flávia no grupo do CTCS 

e não vi nenhuma manifestação contrária dos demais conselheiros, sendo 

pacificado a posição que àquela conselheira levantou com relação com a SES. 

 

4. Avisos Finais. 

 

 

O conselheiro José Ferreira Simões se manifestou no sentido de o CTCS ter um 

controle maior no que está acontecendo na saúde, essas medidas de liberação no 

momento em que estamos vendo que o quadro de agravamento e contaminação 

está crescendo. O governo está lavando as mãos quanto a isso, querendo liberar 

tudo. Então até que ponto poderíamos trazer para um ponto de pauta na próxima 

reunião com propriedade com alguém do próprio governo ou da Secretaria de 

Saúde. Fica como sugestão para ponto de pauta para a próxima reunião. 

O conselheiro Guidborgongne em complementação quanto a ocupação dos leitos 

de UTI, Brasília tem que começar a olhar a sua volta, o que está acontecendo e 

isso vai ter implicações nesse uso dos leitos de UTI na localidade. 

Outra coisa fundamental na circulação de informações acerca da pandemia é 

orientar a sociedade. Porque as implicações econômicas são razoáveis, mesmo 

nos locais que estão reabrindo, o pessoal não está indo ao comércio fazer 

compras. Porque têm medo, insegurança etc. 

Então tem uma série de situações que o GDF vai ter que procurar orientar a 

população do ponto de vista das questões de segurança, como se portar, se 

deslocar nos momentos necessários. 

A conselheira Laura disse realmente haver uma mudança de comportamento na 

população. 
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O conselheiro Eduardo Almeida lembrou o vice-presidente Cícero que, acerca de 

quarenta dias iniciou-se uma discussão no grupo do CTCS, até por uma fala da 

presidente Ana Paula. Era o momento da judicialização da abertura ou não do 

comércio. No qual eu ponderei que esse assunto no momento por conta da 

definição de critérios que envolvia já o Ministério Público, a Justiça. Talvez esse 

tema não fosse pertinente ao conselho. Penso agora que esse é o momento 

propício para se retomar essa discussão e ter essas informações com segurança. 

A partir do nível de disponibilidade de leitos, as ações são de fundamental 

importância deste CTCS. 

O conselheiro Thiago Barbosa alertou, principalmente sobre a tomada de 

decisões do GDF sobre o questionamento deste conselho. Na data de ontem, se 

não me engano, o Desembargador do Tribunal Regional Federal cassou a decisão 

da juíza que liberou a reabertura do comércio de forma escalonada e logo irá 

fechar tudo novamente, principalmente pelo aumento de casos na região de 

Ceilândia e entorno. 

E nos dados que eu acompanhei até ontem (09/06/2020), tinha no Distrito 

Federal ainda vago, se não me engano, 147 leitos de UTI na rede pública e mais 

44 leitos na rede privada. Então, querendo ou não, com essa abertura do comércio 

já tem muita gente infectado e logo irá parar tudo de novo. 

Cícero informou que pelo que tem visto existe uma curva que tem que ser 

respeitada. Pelo que entendi, o ideal para o isolamento social é de 70 por cento. 

Na proteção inversa se amplia o número de infectados e consequentemente a 

ocupação de leitos. Nesse sentido, a ocupação de leitos quando atinge a 60 por 

cento já está no nível crítico. 

Nessa abertura do comércio a própria população parece que está percebendo que 

não é a melhor forma de se fazer. 

Eu gostaria de saber objetivamente como o conselho pode agir nesse cenário que 

estamos levantando. 

Eduardo Almeida indagou ao presidente que, neste momento o que podemos 

fazer é monitorar, acompanhar. Não só a questão da disponibilidade de leitos 

como também as medidas a serem tomadas neste momento em que temos uma 

retomada do processo de contaminação. 

José Ferreira Simões: até que ponto poderemos ter acesso as ações que estão 

sendo levadas aos tribunais para que as decisões possam ser tomadas. 

Acompanhar antes de a notícia acontecer. 
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Eduardo Almeida: complementando, peço que alternativamente a questão dos 

membros do conselho acompanhar, devia solicitar a Secretária de Saúde que 

informasse diariamente a quantidade de leitos disponíveis. 

Mackinley Lobato: não sei se seriamos muito prolixo nessa questão, mas talvez 
verificássemos junto ao GDF ou Secretaria de Saúde quanto de recurso é 
destinado, quanto de pessoal, quanto de estrutura. O que têm a apresentar diante 
desse quadro de agravamento da situação. 

Diones: eu penso que uma contribuição do conselho seriamos que pudéssemos 
fazer uma avaliação das ações que estão sendo implementadas nesse momento 
de pandemia na área da saúde. O CTCS traria para a sociedade informações que 
ainda não estão disponíveis. Como exemplo, a saúde nesse momento, tem a 
necessidade de aquisição de diversos equipamentos, medicamentos. Então o 
conselho ter acesso a essas informações daria uma contribuição muito positiva à 
sociedade. 

Vice-presidente Cícero tomou nota de três pontos: 

O primeiro é com relação ao número de leitos. Como podemos fazer esse 
acompanhamento diário; 

O segundo é sobre as medidas adotadas para a abertura do comércio e das 
atividades para economia; 

O terceiro ponto é com relação ao plano de enfrentamento no que diz respeito a 
infraestrutura. Qual é o plano do GDF para as aquisições, a ampliação do número 
de leitos, aquisição de equipamentos. 

Com isso consegui sintetizar e pegar esses três aspectos, como conseguiríamos 
encaminhá-los. O requerimento seria em que sentido e em que linha. 

O conselheiro José Ferreira Simões informou que a maioria desses dados estão 
inseridos no portal da transparência. Teríamos que ter alguém acompanhando 
esses dados e se esses são satisfatórios e batem com os acontecimentos. 

Cícero acrescenta outro ponto em relação aos canais de comunicação do GDF com 
a população, se esse realmente está sendo informada e de forma correta. 

A conselheira Laura Karoliny acrescentou ao chat da reunião links que podem 
ajudar na aferição dos dados do GDF: https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-
leitos-uti/; https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-leitos-covid-19/. 

Simões informou que deve ser visto com muito cuidado os dados do site para não 
gerar pânico, porque os dados parecem bem dramáticos. 

Cícero pediu para que todos os conselheiros em vendo algum sinal amarelo de 
alerta que informe no grupo do CTCS, se preciso convoquemos alguma reunião e 
tomemos medidas. 

É importante monitorarmos esses dados que é de grande importância para a 
sociedade, transformarmos essa linguagem técnica mais acessível e este conselho 
é bastante representativo da sociedade. 

https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-leitos-uti/
https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-leitos-uti/
https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-leitos-covid-19/
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O vice-presidente agradece a presença de todos e encerra a 3ª reunião 

extraordinária do ano de 2020 às 17h. 

 

Tabela da situação das Entidades do CTCS para o mandato de 2021, atualizado 

até a data de 26 de junho de 2020: 

 

ENTIDADES MEMBROS MANDATO SITUAÇÃO 

AGENDA 21 Cícero melo – Titular Indo para o segundo 

mandato. 

OK 
Enviaram 

documentação 
 José Ferreira Simões 

- Suplente 
Indo para o segundo 

mandato. 

CORECON Jucemar Imperatore 
– Titular 
 

Indo para o segundo 

mandato. 

OK 
Enviaram 

documentação 
 Juçanio Umbelino de 

Souza - Suplente 
Primeiro mandato. 

CRC Bruno Chaves da 
Silva – Titular 

Primeiro mandato. 
 

OK 
Enviaram 

documentação 
 

Paulo Cesar de Melo 
- Suplente 

Primeiro mandato. 
 

FIBRA Diones Cerqueira – 
Titular 

Indo para o segundo 
mandato 

OK 
Enviaram 

documentação 
 

Suzana da Silva - 
Suplente 

Indo para o segundo 
mandato 

IFC Laura Karoliy – 
Titular 

Indo para o segundo 
mandato 

OK 
Enviaram 

documentação 
Verificando com a 
CGDF a questão do 
conselheiro Calebe. 

Calebe Cerqueira - 
Suplente 

Foi membro titular 
no mandato de 
2018;  
Foi membro suplente 
no mandato de 2019. 

OAB Thiago Barbosa - 
Titular 
 

Indo para o segundo 
mandato. 

OK 
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Luis Cláudio Landers 
- Suplente 

Indo para o segundo 
mandato. 

Falta envio da 
documentação do 
membro suplente. 

OSB Luis Fernando – 
Titular 
 

Indo para o segundo 
mandato. 

 
OK 

Enviaram 
documentação Flávia Lemos - 

Suplente 
Indo para o segundo 
mandato. 

 

 
ABI 

 

Wanderval Calaça – 
Titular 
 

Segundo mandato. Ainda não enviaram 
documentação. 

Carlos Assumpção - 
Suplente 

Segundo mandato. 

 
DF em 

MOVIMENTO 
 

Ana Paula Daltoé – 
Titular 

Segundo mandato. Ainda não enviaram 
documentação. 

Mackinley Lobato - 
Suplente 

Está no primeiro 
mandato. 

FAPE Carlos Quaresma – 
Titular 

Está no segundo 
mandato. 

 
Ainda não enviaram 

documentação. Sandra Moreira - 
Suplente 

Está no primeiro 
mandato. 

    

FECOMÉRCIO José Aparecido – 
Titular 

Está no primeiro 
mandato. 

Ainda não enviaram 
documentação. 

Eduardo Alves - 
Suplente 

Está no segundo 
mandato. 

 

DIEESE 
 

 
Max Leno – Titular 
 
 

Está no primeiro 
mandato. 

Ainda não enviaram 
documentação. 
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