
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

 

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 

Data: 13/01/21 - Quarta-feira  
Horário: 14h:30 às 17:50 min  
Local: Realizada por videoconferência por meio do aplicativo Zoom Meeting.   

 
1. Aprovação da memória de reunião inaugural para o mandato de 2021;  
2. Aprovação do Requerimento de n. 01/2021, apresentado pelo OSB, solicitando ao SES/DF 
informações sobre o processo de compra e manutenção do vitreófago e insumos, 
equipamento para o tratamento de retina para prestação dos serviços públicos de saúde no 
Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF); 
 3. Aprovação do Requerimento de n. 02/2021; apresentado pelo OSB, solicitando ao 
SEMOB/DF o compartilhamento de informações referentes às concessões para gerir o 
complexo da Rodoviária do Plano Piloto; e concessão para a Prestação e Exploração de 
Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – 
STPS/DF.  
4. Solicitação de Requerimento convocando a presença do Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Saúde, ou assessor ou gestor competente, na reunião do CTCS a ocorrer em 03 de 
fevereiro de 2021, realizada por videoconferência por meio do aplicativo Zoom Meeting, às 
14h30. 
5. Solicitação de Requerimento à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para 
maiores esclarecimentos a respeito do plano de vacinação da Covid-19, da compra das 
vacinas e sua refrigeração, compra das seringas etc.,  
6. Avisos Gerais.    
 
Reunião presidida: Cícero Roberto de Melo – Agenda 21, presidente do CTCS, e coordenada 

por Loyane Corrêa Martins – Secretária Executiva do Conselho de Transparência e Controle 

Social - CTCS. 

Ouvintes: 

Ana Luiza Noronha da Cunha 

Carolina Galdino Soares 

Hostílio Neto 

Marcos Vinicius dos Santos Rodrigues 

Rejane Vaz 
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 13/01/2021 

1 
Associação 
Brasiliense de 
Imprensa - ABI 

Titular Carlos Augusto Santos Assumpção  P 

Suplente  Wanderval Calaça de Mendonça   

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 P 

Suplente Maria Cristina de Araújo  

4 
Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC 

Titular Bruno Chaves da Silva FJ 

Suplente Paulo César de Melo Mendes  

5 DF em Movimento 
Titular Guilherme Alves Carvalho P 

Suplente Jovita José Rosa - 

6 
Federação da 
Agricultura do DF - 
FAPE 

Titular Sandra Moreira Padilha Vitoriano  FI 

Suplente  - 

8 
Federação de 
comércio do DF - 
FECOMÉRCIO 

Titular Célio Ferreira de Paiva P 

Suplente -  

9 
Federação das 
Indústrias do DF - 
FIBRA 

Titular - FJ 

Suplente Leila Daniella Rodrigues Ferreira  

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 Elise Eleonore de Brites  

12 
Observatório Social 
de Brasília - OS 
Brasília 

Titular Luis Fernando Ferreira Costa P 

Suplente Flávia Lemos Sampaio Xavier P 

 

PRESENTE (P) 8 

Faltas Injustificadas (FI) 1 

Faltas Justificadas (FJ) 2 

 

Observação: as presenças são contabilizadas por instituição. 

 

 

Reunião e encaminhamentos 
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A reunião iniciou com as palavras da subcontratadora, Rejane Vaz, dando boas-

vindas aos conselheiros e falando sobre a intenção da controladoria em capacitar os 

conselheiros em relação ao portal da transparência e sobre a Lei de Acesso à Informação. A 

intenção dessa iniciativa é a de fortalecer o conselho.  

O Presidente do conselho e representante da Agenda 21, Cícero Roberto de Melo, 

também sugeriu uma parceria com a secretaria de economia para fortalecer as capacitações 

e o papel do conselho na sociedade. 

O conselheiro Carlos Augusto de Assunção, representante da Associação Brasileira de 

Imprensa, informou que a conexão dele com a internet prejudicou sua participação na 

reunião ocorrida no dia 13/01/2021 e queria deixar registrado seus votos favoráveis em 

relação aos assuntos que serão abordados na atual reunião. Sua intenção era a de antecipar 

seus votos caso a conexão com a internet volte a ter problemas. 

1. Aprovação da memória de reunião inaugural para o mandato de 2021; 
 

O presidente do conselho deu início a primeira pauta em que a ata foi aprovada por 

unanimidade. 

2. Aprovação do Requerimento de n. 01/2021; 
 

A conselheira Flávia Lemos, suplente do Observatório Social, deu uma breve 

introdução sobre a denúncia que foi feita em relação ao processo de compra e manutenção 

do vitreófago. Esse equipamento é utilizado em diversos procedimento para o tratamento 

de retina e também na prestação dos serviços públicos de saúde no Hospital de Base do 

Distrito Federal (HBDF).  A demanda das cirurgias que utilizam esse equipamento é alta, cerca 

de 50 pacientes por mês, e desde 2017 os usuários do SUS não têm recebido esse serviço de 

forma adequada.  

Diante disso, o Observatório Social informou que recebeu essa denúncia e junto com 

o CTCS elaborou o requerimento número 01/2021, solicitando informações sobre a compra 

ou a substituição desse equipamento. Os conselheiros também solicitaram uma maior 

transparência da Secretaria de Saúde do DF sobre os equipamentos utilizados nos 

tratamentos feitos pelo SUS. 

A conselheira também reforçou que a situação é grave, visto que o procedimento, 

apesar de ser simples, se não for realizado pode levar o paciente a cegueira em até 5 dias. A 

princípio existe um convênio no CBV que atende de 20 a 30 pessoas por mês para realizar o 

procedimento, mas na prática nem esse número de pacientes está sendo atendido. Com isso, 

a fila para o procedimento cada vez mais vem se alongando. Flávia também deixou claro que 

todo o processo está sendo acompanhado e documentado pelo Ministério Público e o 

Tribunal de Contas do DF.  
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O conselheiro representante do DF em Movimento, Guilherme Carvalho, relembra 

que o problema com o vitreófago é antigo e vem ocorrendo desde o ano de 2015. Há falta 

de transparência nos dados dos convênios e a situação se agrava desde então.  

O requerimento foi lido pela secretária, Loyane Corrêa, e depois encaminhado para 

discussão e votação.  

O conselheiro representante do Conselho Regional de Economia do DF, Jucemar 

Imperatori, pediu que o requerimento tenha perguntas mais objetivas para avaliar se há um 

custo benefício justificável entre continuar fazendo contratos com instituições privadas ou 

em adquirir equipamentos com a verba pública;  

A Subcontratadora deu informações sobre o contrato com o CBV, que está disponível 

no portal da transparência do DF. Em 2019 foi criado um termo aditivo que está vigente até 

o dia 14 de outubro de 2021. 

O conselheiro Guilherme também questionou se será necessário um novo termo 

aditivo para prorrogar o contrato ou se o Estado se comprometerá com a compra do 

equipamento? Além disso, como está o atendimento da demanda desses pacientes em 

tempos em que o sistema público já está sobrecarregado devido à pandemia de COVID-19?  

O presidente do conselho sugeriu solicitar uma nota técnica que responderia todos 

os questionamentos que foram feitos. A intenção é a de ser objetivo em resolver o problema 

momentaneamente e também para ter ciência de qual será o plano da Secretaria de Saúde 

daqui para frente para lidar com a demanda do vitreófago. Depois disso, Cícero de Melo 

encaminhou a pauta para a votação do requerimento e a solicitação de uma nota técnica. 

Foi aprovado por unanimidade o requerimento n.01/2021. A secretaria ficará 

responsável por corrigir e fazer os ajustes que foram discutidos durante a reunião do 

Conselho de Transparência e Controle Social.  

 
3. Aprovação do Requerimento de n. 02/2021; 

 
A conselheira Flávia Lemos apresentou a pauta que trata sobre a concessão da 

Rodoviária do Plano Piloto e também sobre a exploração do transporte rodoviário. Houve 

uma divulgação inadequada sobre a consulta pública e é necessário que a secretaria publique 

as respostas sobre o que foi discutido pela população. O objetivo do requerimento é solicitar 

que o GDF e a secretaria de transporte e mobilidade sejam mais transparentes quanto à 

publicação dos dados e das respostas que foram acatadas nas consultas públicas. Outra 

solicitação é a de que aconteça pelo menos mais uma consulta pública sobre o tema para 

reforçar a participação popular e o controle social.  

Foi feita a leitura do requerimento n.02/2021 e logo depois abriram o debate sobre 

o tema.  
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Não houve nenhuma objeção, portanto, o texto do requerimento foi aprovado por 

unanimidade.  

Cícero de Melo também acha importante que em breve aconteça uma discussão 

sobre a decisão de ampliação de gestão de transportes da RIDE, com possível elaboração de 

um novo requerimento.  

Flávia também propôs que algum representante da secretaria de transporte e 

mobilidade pudesse prestar esclarecimentos sobre o aumento de gestão, regulação e 

fiscalização do transporte do DF e dos 33 municípios que compõem a RIDE. O convite seria 

para a próxima reunião que acontecerá no dia 03/02/2020. O conselho aproveitará a 

presença do secretário para falar sobre a resposta das consultas públicas.  

Com isso, houve a elaboração de um Convite em relação a complexidade da nova 

estrutura de transporte que compõem cidades de diversos estados e municípios. Os 

seguintes questionamentos; “Qual é a justificativa de o GDF se responsabilizar pelo 

transporte desses municípios? ”, “Quais são os planos, os indicadores e as metas estipuladas? 

”, “Qual é o custo que o aumento da estrutura de transporte vai gerar? ”, e se “O GDF vai 

assumir esse custo? ” Foram adicionados ao requerimento. No texto houve a solicitação 

desses esclarecimentos durante a presença do secretário na próxima reunião do conselho 

O Convite n.03/2021 foi elaborado, aprovado por unanimidade e será encaminhado 

pela secretária do Conselho de Transparência e controle Social para o Secretário de 

transporte e mobilidade do GDF. 

 
Solicitação de Convite à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para maiores 

esclarecimentos a respeito do plano de vacinação da Covid-19. 

O conselheiro Guilherme Carvalho sugeriu convidar o secretário de saúde para 

prestar esclarecimentos sobre o plano de vacinação, aquisição de insumos e seringas na 

reunião do dia 03/02/2021.  

Visto que ainda existem muitas incertezas a nível federal em relação a aquisição, ao 

plano de vacinação e que poucas vacinas terão sido distribuídas até a próxima reunião com 

o secretário de saúde, o conselheiro Jucemar sugeriu de focarmos em fazer questionamentos 

sobre o que está sendo efetivo e o que está falhando nos primeiros dias da vacinação da 

população do DF. 

Guilherme, Jucemar e os outros conselheiros elaboraram um requerimento pedindo 

que o secretário de saúde esclareça os seguintes pontos: 

 O GDF seguirá o plano federal de vacinação ou se será elaborado um plano distrital? 

 Se o Governo de São Paulo consegue colocar em prática um plano, por que o GDF 

não está procurando ter autonomia no plano de vacinação? 
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  Por que estamos seguindo o plano nacional se ele segue incerto e se existem 

instituições com capacidades técnicas e científicas competentes para realizar o 

processo em nosso território?  

 Como a fila de vacinação será cumprida para que toda a população seja imunizada 

efetivamente? 

 Temos profissionais suficientes para realizar o plano ou teremos que fazer contratos 

temporários? 

 Qual foi a equipe técnica que elaborou o plano distrital de vacinação? 

Houve a elaboração do convite, a leitura do documento, a aprovação do texto por 

unanimidade e a secretária enviará por meio do SEI. 

Visto que que o quinto ponto de pauta já foi discutido a reunião seguiu para o último 

ponto de pauta. 

 
 

4. Avisos Gerais. 
O vice-presidente do CTCS, Guilherme Carvalho, conduziu a última pauta já que o 

presidente teve a conexão interrompida. 

O conselheiro Guilherme Carvalho pediu para que as reuniões sejam transmitidas em 

tempo real pelo youtube para que a população tenha mais acesso e oportunidade de 

participação nas reuniões do CTCS. 

A secretária Loyane verificará a possibilidade de isso acontecer e avisará aos 

conselheiros no grupo do whatsapp.  

Além disso, Guilherme sugeriu a abertura de um questionário para que a o CTCS 

tenha uma maior participação popular. Com isso, os próprios conselheiros terão uma maior 

noção dos temas que a população espera que sejam discutidos e qual é a urgência dos tópicos 

de pautas. 

A conselheira Flávia Lemos relembrou a presença dos dois secretários na reunião do 

dia 03/02/2021. Como a pauta já será extensa, ficou decido o fechamento da pauta da 

primeira reunião extraordinária. Os próximos tópicos discutidos pelo conselho serão 

discutidos pelo grupo de whatsapp e debatidos a partir da segunda reunião ordinária de 

2021. 

A subcontratadora sugeriu uma oficina para capacitar os conselheiros sobre o uso do 

portal da transparência e a criação de um grupo de trabalho do CTCS para acompanhar com 

mais efetividade o portal da transparência. 

Guilherme sugeriu para que na próxima reunião seja votada a ideia de fazer uma 

capacitação durante a reunião ou que seja feita uma oficina a parte para os conselheiros 
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interessados. Dependendo da demanda, sugeriu também que a oficina seja aberta ao 

público. O tema será colocado na pauta da reunião do dia 03/02/2021. Por último, o 

conselheiro reforçou a importância da popularização do controle social e do uso do portal da 

transparência. 

O vice-presidente agradece a presença de todos e encerra a 1ª reunião ordinária do ano de 
2021 às 17h50 min. 
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