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MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO EXTRA ORDINÁRIA DE 2021 

Data: 07/04/21 - Quarta-feira  
Horário: 14h:40 às 16:51 min  
Local: Realizada por videoconferência por meio do aplicativo Zoom Meeting.   
 

1. Aprovação da memória da 2ª Reunião Ordinária de 2021; 

2. Discursão sobre e-mail recebido, com representação da empresa NUTROMI – Serviços 

de Nutrição Parenteral e Enteral LTDA; 

3. Elaboração de minuta de requerimento com sugestões de melhoria de transparência nos 

portais do GDF; 

4. Informações sobre convite feito ao Sr. Secretário de Economia; 

5. Informações sobre a Moção encaminhada ao Governo do Distrito Federal; 

 

6. Avisos Gerais. 

 
 

Reunião presidida: Cícero Roberto de Melo – Agenda 21, presidente do CTCS, Cícero Roberto 

de Melo, e coordenada por Loyane Corrêa Martins – Secretária Executiva do Conselho de 

Transparência e Controle Social - CTCS. 

Ouvintes: 

Ana Luiza Noronha 

Hostílio Neto  

Marcus Vinicius  

Augusto Baião 
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 03/03/2021 

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  P 

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 P 

Suplente Paulo César de Melo Mendes - 

5 DF em Movimento 
Titular Guilherme Alves Carvalho FJ 

Suplente - - 

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 FJ 

Suplente -  

9 
Federação das 
Indústrias do DF - 
FIBRA 

Titular -  

Suplente Leila Daniella Rodrigues Ferreira P 

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 - 

Suplente Elise Eleonore de Brites P 

12 
Observatório Social 
de Brasília - OS 
Brasília 

Titular Luis Fernando Ferreira Costa P 

Suplente Flávia Lemos Sampaio Xavier - 

 

PRESENTE (P) 8 

Faltas Injustificadas (FI) 1 

Faltas Justificadas (FJ) 2 

 

Observação: as presenças são contabilizadas por instituição. 
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Reunião e encaminhamentos 

A reunião iniciou com as palavras do presidente do CTCS e representante da Agenda 

21, Cícero Roberto de Melo, dando boas-vindas a todos os presentes.  

1. Aprovação da memória da 2ª Reunião Ordinária de 2021 
 

O presidente do CTCS ouviu aos conselheiros que não tiveram nenhuma colocação 
sobre a ata da reunião. Com isso, Cícero de Melo encaminhou a votação da ata. O documento 
foi aprovado por unanimidade. 
 

2. Discursão sobre e-mail recebido, com representação da empresa NUTROMI – Ser-

viços de Nutrição Parenteral e Enteral LTDA; 

 
Cícero sugeriu a leitura da peça representativa, visto que ela possui muitos detalhes que 

os conselheiros precisam estar atentos. Esse documento é referente à representação da 
empresa NUTROMI serviços de nutrição parental e enteral. A peça foi enviada ao conselho 
com o fim de denunciar um processo licitatório que selecionou, via pregão, uma empresa 
inadequada para o serviço de nutrição parenteral e enteral.  
 

A secretária Loyane Corrêa realizou a leitura do documento 
 

Antes de começar a discussão, o presidente Cícero deu uma breve explicação sobre 
o serviço que seria prestado. A alimentação parenteral e enteral é aquela feita por outra via 
além da gastrointestinal, muito usada em pacientes que estão hospitalizados. É um tipo de 
nutrição muito delicada e que se não for feita de um jeito correto e seguro, deixa os pacientes 
vulneráveis às infecções.  
 

O conselheiro Jucemar Imperatori, CORECON-DF, destacou que a peça tem o intuito 
de propor ao conselho que o próprio apure os fatos. Jucemar relembrou que não é 
competência de o conselho fazer esse processo, como está escrito no regimento do CTCS. É 
importante o conselho ter conhecimento da situação, mas não cabe a ele apurar os fatos.  
 

O conselheiro Luis Fernando, representante do Observatório Social, pontua que 
apesar de não ser competência do CTCS, os conselheiros passaram a ter noção de uma 
situação muito grave. Sendo assim, ele sugere que primeiramente o conselho acione a 
Controladoria Geral do DF, para que ela apure os fatos, a Secretaria de Saúde, pedindo 
explicações sobre o ocorrido, e a própria empresa, orientando para que ela recorra aos 
órgãos que tem a competência de julgar o processo. É importante se posicionar e o conselho 
não ser omisso diante dessa denúncia.  
 

A conselheira Laura Nogueira, representante do IFC, também reforçou que diante da 
gravidade da denúncia, não podemos fechar os olhos diante do ocorrido.  
 

O conselheiro Carlos Assumpção, representante da ABI, reforça que o conselho não 
pode examinar um processo licitatório. Principalmente porque isso se trata de um assunto 
privado. A ideia é de que o Conselho encaminhe a situação à um órgão que possa apurar e 
agir com mais propriedade no assunto. 
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O conselheiro José Simões, suplente da Agenda 21, também acredita que o Conselho 

deveria acionar um órgão que possa apurar as irregularidades do processo. 
 

O conselheiro Carlos deixa claro que, na sua opinião, a única entidade que o Conselho 
deveria acionar é a Controladoria, e ela seria responsável por falar com a Secretaria de Saúde, 
o TCDF e o Ministério Público. Mas reforça que fica a cargo do conselho discutir como agirá 
em relação à essa situação.  Além disso, em relação à empresa não devemos orientar e sim 
comunicar que a denúncia foi vista e que encaminhamos para órgãos competentes 
 

Luís Fernando concorda com a comunicação em relação à empresa, mas acredita que 
é dever do conselho realizar o SEI para que a controladoria tome conhecimento. Também é 
dever do conselho fazer um SEI para a Secretaria de Saúde pedindo esclarecimentos. No seu 
entendimento, o Conselho faz parte também do controle do que acontece no Governo do 
Distrito Federal e não pode ser omisso em situações como as que foram apresentadas 
 

O presidente encaminhou a decisão de primeiro encaminhar um ofício dando a 
devolutiva para a empresa. Nesse documento seria comunicado que o CTCS acolheu a 
denúncia e que encaminhou para a CG e a SES/DF. 
Em segundo lugar, o CTCS abriria 2 processos via SEI. Um seria encaminhado para a 
Controladoria Geral do DF e outro para a Secretaria de Saúde do DF 
 

O texto será elaborado pelo presidente e pela secretaria executiva. Em seguida será 
discutido pelo grupo de WhatsApp. Depois dos ajustes necessários, será encaminhado como 
foi proposto. 
 

A proposta foi aprovada por unanimidade. 
  

3. Elaboração de minuta de requerimento com sugestões de melhoria de transpa-

rência nos portais do GDF; 

 

 O conselheiro Luís Fernando colocou o assunto como ponto de pauta devido à falta de 
usabilidade do portal da transparência. Apesar de o portal ter muitas informações uteis, a 
plataforma não é amigável para aqueles que são leigos. Para melhorar isso, o conselheiro 
acredita que seria ótimo ter a ajuda da controladoria para aperfeiçoar os portais.  
 
 Houve o encaminhamento de os conselheiros pontuarem pontos para aperfeiçoar o por-
tal e começarem o diálogo com a controladoria para ver como será possível deixar o portal 
da transparência mais acessível para a população.  
 
 O conselheiro Jucemar falou também sobre os índices de transparência. Muitos órgãos 
têm atingido uma boa nota nos indicativos mesmo tendo falhas muito grandes quanto à 
transparência das informações públicas. O conselheiro sugeriu que talvez seja importante 
rever as perguntas que norteiam o índice de transparência. 
 
 O coordenador da SUTC, Hostílio Neto, reforçou que seria muito bom ter o CTCS como 
parceiro nesse aprimoramento do Portal da Transparência. Além disso, explicou que esses 
indicadores são baseados na Lei de Acesso à Informação, mas nada impede de essa melhoria 



 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

 

ocorrer. O coordenador segue se colocando à disposição para diálogos e também para fazer 
uma capacitação de como usar o portal.  
 
 Houve o encaminhamento de os conselheiros fazerem o levantamento do que o CTCS 
acredita que pode melhorar na plataforma. Em seguida será marcado o encontro entre a sub-
controladora, Rejane Vaz, e os conselheiros para começar as tratativas de aperfeiçoamento 
do portal da transparência.  
 
 Fica como sugestão as datas do dia 26,27 e 28 de abril para o encontro. 
 

4. Informações sobre convite feito ao Sr. Secretário de Economia; 

 

 O presidente do Conselho pediu para que a secretária executiva, Loyane Corrêa, faça um 
relato em relação ao convite feito para o Secretário de Economia.  
 Loyane, comentou que mandou um e-mail, mas não obteve resposta. Em seguida, fez 
uma ligação e conversou com Leila, uma funcionária do gabinete do secretário, que informou 
que ele teria uma reunião, mas que tentaria remanejar a agenda para que o representante 
estivesse presente no CTCS. A secretária mandou novamente um e-mail e não obteve res-
posta, ou seja, o convite ficou em aberto.  
 O presidente sugeriu que a Secretaria Executiva retome o contato via telefone e via e-
mail para conseguir a presença do secretário nas próximas reuniões. 

 

5. Informações sobre a Moção encaminhada ao Governo do Distrito Federal; 

 

 O presidente do Conselho pediu para que a secretária executiva, Loyane Corrêa, faça um 
relato em relação à moção feita para o Governador do DF, Ibaneis Rocha.  
O gabinete do governador, fez o encaminhamento para a casa civil, que enviou para os di-
versos órgãos que estão na linha de frente contra a covid. O presidente comentou que não 
viu nenhum posicionamento à moção em relação aos outros órgãos.  
 

 O conselheiro Jucemar acredita que a moção foi eficiente e reverberou entre os órgãos.  
O presidente concordou com o posicionamento. 

 

6. Avisos Gerais. 

 

 Luís Fernando falou sobre a substituição do ouvidor geral do DF, José dos Reis de Oli-
veira. O conselheiro achou importante falar sobre o assunto por que as vezes a figura do 
ouvidor fica vulnerável. Como a substituição foi feita sem nenhum motivo aparente, o con-
selheiro achou importante checar a situação. 
 Hostílio não soube dizer se a mudança aconteceu porque houve algum motivo específico 
ou se era apenas para adequar a equipe de acordo com as necessidades do controlador geral.  
 Hostílio também falou que inicialmente a ideia era a de trocar o cargo de secretaria exe-
cutiva da Loyane Correa para o Augusto Baião. Houve uma conversa do presidente do con-
selho com a subcontroladora pedindo para manter a secretária no cargo, que foi acatada 
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pela subcontroladora e o controlador. Com isso, a secretaria permanecerá no trabalho e nos 
próximos dias ela ocupará oficialmente o cargo de secretária. 
 

O conselheiro José Simões falou sobre a questão física e mental dos trabalhadores 
de saúde. As demandas têm sido muito altas e há uma falha na área dos recursos humanos 
que tratam desses trabalhadores. Diante disso, haverá uma reunião presencial no dia 
28/04/2021 em Taguatinga do conselho regional de saúde e o conselheiro gostaria de 
convidar os demais membros do CTCS. 
 

A secretaria recebeu um ofício da FECOMÉRCIO relatando a troca do conselheiro do João 
Celio para o Hélio Queiroz da Silva. Além disso, não houve indicação para o suplente.  
 

O Presidente Cicero agradece a presença de todos, com isso, a 2ª reunião 
Extraordinária do Controle de Transparência e Controle Social do ano de 2021 se encerrou 
as 16:51 

 
 

 

 


