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MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 

Data: 02/06/21 - Quarta-feira  
Horário: 14h:50 às 18:30 min  
Local: Realizada por videoconferência por meio do aplicativo Zoom Meeting.   
 
1. Aprovação da memória da 3ª Reunião Ordinária de 2021;  
2. Apresentação da nova Ouvidora-Geral do Distrito Federal, Sra. Cecília Fonseca;  
3. Confirmação da data para o treinamento do uso do Portal da Transparência. Dia 23/06/21;  
4. Discussão acerca de o Distrito Federal sediar os Jogos Brasileiros Universitários em plena 
terceira onda de pandemia, bem como a Copa América;  
5. Andamento do Requerimento nº 04/2021 direcionado à CODHAB e CGDF;  
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 

Marcus Vinicius  

Hostílio Neto  

Rejane Vaz 

Cecília Fonseca 
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 02/06/2021 

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 p 

Suplente Paulo César de Melo Mendes - 

5 DF em Movimento 
Titular Guilherme Alves Carvalho P 

Suplente - - 

6 
Federação da 
Agricultura do DF - 
FAPE 

Titular Sandra Moreira Padilha Vitoriano  P 

Suplente  - 

7 
Federação de 
comércio do DF - 
FECOMÉRCIO 

Titular Célio Ferreira de Paiva FJ 

Suplente -  

8 
Federação das 
Indústrias do DF - 
FIBRA 

Titular -  

Suplente Leila Daniella Rodrigues Ferreira P 

9 
Instituto de 
Fiscalização e 
Controle - IFC 

Titular Laura Karoliny Nogueira P 

Suplente Calebe de Mello Cerqueira - 

10 
Ordem dos 
Advogados do Brasil - 
OAB – DF 

Titular Thiago Holanda Barbosa FJ 

Suplente Elise Eleonore de Brites - 

11 
Observatório Social 
de Brasília - OS 
Brasília 

Titular Luis Fernando Ferreira Costa P 

Suplente Flávia Lemos Sampaio Xavier P 

 

PRESENTE (P) 9 

Faltas Injustificadas (FI) 0 

Faltas Justificadas (FJ) 2 

 

Observação: as presenças são contabilizadas por instituição. 
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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, em especial à recém 

nomeada ouvidora Cecília Fonseca. 

As reuniões estão sendo transmitidas pelo canal da Controladoria Geral do DF e as 

perguntas serão mediadas pelo conselheiro Guilherme Alves Carvalho, representante do DF 

em Movimento 

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

A memória foi aprovada por unanimidade.  
 

2. Apresentação da nova Ouvidora-Geral do Distrito Federal, Sra. Cecília Fonseca;  
 

O presidente iniciou o ponto de pauta dando boas-vindas e passando a palavra para a 
nova ouvidora da CGDF, Cecília Fonseca. 

A ouvidora geral começou sua fala falando sobre sua familiaridade na ouvidoria, visto 
que passou 6 anos trabalhando na área e falando da importância dos serviços da ouvidoria 
para toda a população. Em seguida, iniciou uma apresentação falando como funciona o 
sistema de gestão da ouvidoria (SIGO), os pilares, a estrutura dos servidores, o perfil das 
ouvidorias do GDF, as legislações que regem a ouvidoria, as capacitações dos ouvidores, os 
canais de atendimento, as cartas de serviço e os eventos realizados pela ouvidoria.  

Em relação aos canais de atendimento, Cecília reforça que existem 3 canais principais 
para prestar queixas na ouvidoria. O telefone com o número 162, o site da ouvidoria do GDF 
(www.ouv.df.gov.br) e o atendimento presencial. Por causa da pandemia, não são todas as 
ouvidorias que estão funcionando presencialmente. O cidadão pode sempre fazer uma 
reclamação, uma sugestão ou um elogio, que será reunido em uma base de dados. Todas as 
denúncias passam pela ouvidoria geral, que encaminhará para a área técnica responsável por 
avaliar a situação.  

Também foi apresentado o painel da ouvidoria. A plataforma reúne os dados das 
ouvidorias, os órgãos e seus desempenhos e os indicadores utilizados pela ouvidoria para 
avaliar o desempenho do governo do Distrito Federal.  

Além disso, a ouvidora incentivou que os conselheiros comecem a registrar as sugestões, 
elogios e denúncias também no sistema para que isso fique registrado nas ouvidorias.  

 
O presidente agradeceu as palavras da Ouvidora Geral e abriu o debate para que os 

conselheiros debatessem sobre o tema. 
 
A conselheira Flavia Xavier, do Observatório Social, agradeceu a presença e deixou claro 

que o CTCS já vem registrando os requerimentos no sistema da ouvidoria.  
 
A Ouvidora sugeriu que os requerimentos entrassem por um cpf específico e unificado 

para que essas denúncias não se percam.  
 
A conselheira Flavia e a secretária executiva informaram que todas as denuncias foram 

feitas pelo e-sic e pelo cadastro do CTCS.  
A ouvidora informou que o sistema do e-sic e da ouvidoria ainda não foram unificados, 

logo, ela segue recomendando que os registros sejam feitos novamente no sistema da 
ouvidoria.  

http://www.ouv.df.gov.br/
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O conselheiro Luís Costa elencou algumas questões que acabam sendo travas para o 
cidadão manifestar suas insatisfações ou sugestões na ouvidoria, uma delas sendo o cadastro 
na plataforma e a necessidade de registro de alguns dados na ouvidoria. Outra questão é em 
relação aos prazos de resposta da ouvidoria.  

A ouvidora explicou que a criação da conta na plataforma é benéfica para todos, já que 
há a identificação do cidadão. Outras duas vantagens são que o sistema dá a liberdade de o 
cidadão acompanhar os processos e facilita para que as denúncias não se percam. Além disso, 
ela frisou que os prazos são cumpridos porque isso é uma exigência que está nas leis que 
regem as ouvidorias.  

A ouvidora agradece o convite do CTCS e a todos os presentes pela atenção e pela 
oportunidade de diálogo e se despede da reunião. 

O presidente do conselho também agradeceu a presença e as explicações que a ouvidora 
deu sobre o sistema da ouvidoria e encaminhou a reunião para o próximo ponto de pauta. 
 

3. Confirmação da data para o treinamento do uso do Portal da Transparência. Dia 

23/06/21; 

 
Cícero de Melo guiou a reunião para a votação sobre a capacitação do CTCS em relação 

ao portal da transparência. Como não houve nenhuma restrição, ficou aprovada que no dia 
23/06 ocorrerá o treinamento. 

 

4. Discussão acerca de o Distrito Federal sediar os Jogos Brasileiros Universitários 

em plena terceira onda de pandemia, bem como a Copa América; 

 
O conselheiro Luís Costa se posicionou contra os dois campeonatos pelo risco de 

transmissão e de contaminação dos jogadores e da população. Sendo assim, julga que 
deveriam adiar os jogos mais para o final do ano, quando a população tiver um número maior 
de vacinados. Frisou que vários estados, no caso dos jogos universitários, e vários países, no 
caso da copa américa, já recusaram os convites. Além disso, ele acredita que seria importante 
o Conselho enviar um documento manifestando a sua decisão em relação à essa pauta. 

Os conselheiros Cícero de Melo e Jucemar Imperatori concordaram com o conselheiro 
Luís. Além disso, Jucemar falou sobre a falta de bom senso em relação a pauta, primeiro pela 
segurança dos próprios atletas e cidadãos que estão infectados com COVID, com alguma 
sequela da doença ou então sofrendo com a perda de algum parente. Além disso, ele 
questionou por que as universidades realizariam os jogos agora sendo que a maioria das 
universidades ainda estão funcionando no formato EAD.  

A conselheira Flávia relembrou o documento que foi publicado pela ANVSA em relação 
às recomendações da entrada de estrangeiros no país. Principalmente devido às notícias 
relacionadas às novas variantes que estão chegando no Brasil.  

Os conselheiros decidiram mandar um documento que será publicado na imprensa se 
embasando na portaria publicada pela Anvisa, bem como nos dados relacionados à chegada 
cepa indiana e da baixa taxa de vacinação. O documento será encaminhado para a Casa Civil, 
a Secretaria de Esportes, a Ouvidoria e para a Controladoria Geral do DF. Também será 
protocolado uma sugestão sobre o assunto junto à ouvidoria como sugeriu anteriormente a 
ouvidora geral Cecília Fonseca. 

 
A estratégia discutida foi aprovada por unanimidade. 
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Além dos documentos para os órgãos do governo, foi decidido que seria enviada uma 

nota a imprensa divulgando o CTCS e falando sobre os tópicos abordados na reunião sobre a 
realização da Copa América e dos Jogos Brasileiros Universitários. Isso seria feito pela 
Secretaria de Comunicação e pela assessoria de comunicação da Controladoria Geral do DF.  

 
A proposta foi aprovada por unanimidade.  
 
Durante a discussão sobre qual tom o documento deveria ter, o presidente Cícero sugeriu 

de ter uma reunião interna do conselho para definir estratégias, ações administrativas, 
limites e discutir as competências do CTCS para melhorar a participação do conselho em 
assuntos públicos. A sugestão foi de realizar essa reunião administrativa no dia 05/07/2021. 
Sobre o assunto, o conselheiro Luís e a conselheira Flávia deixaram bem claro que era 
necessária uma posição mais assertiva em relação ao assunto e que o tópico exigia urgência. 
O conselheiro Luís ficou responsável por elaborar o documento e entregar para a aprovação 
dos conselheiros até o dia seguinte às 12h. 

 
Fica aprovada também por unanimidade que haverá reunião no dia 05/07/2021.  

 

5. Andamento do Requerimento nº 04/2021 direcionado à CODHAB e CGDF; 

   
A secretária executiva, Loyane Correa, informou que houve a resposta por parte da 

CODHAB. Loyane fez a leitura do documento antes de os conselheiros começarem a 
discussão. 

  O conselheiro Guilherme pontuou que na resposta a CODHAB falou sobre 
uma norma de 2009 que não se aplica mais à realidade do bairro do Jardim Mangueiral. Na 
época que a norma foi feita, os drones, os alcances do sinal das antenas dos celulares não 
eram tão grandes, então não havia tanto perigo. Além disso, o presídio nacional ainda não 
tinha sido construído, sendo mais um fator que coloca em risco a população do mangueiral 
caso aconteça a ampliação do bairro.  

  Houve um encaminhamento de o conselheiro Guilherme fazer uma minuta 
de resposta para a CODHAB que será apresentada para o resto do conselho em até 24 horas. 
O documento será discutido pelos conselheiros e se aprovado será encaminhado. Haverá o 
prazo de até no máximo segunda feira para deliberar sobre o ponto de pauta. 

 

6. Avisos Gerais 

A conselheira Flávia falou sobre a falta de equipamentos em hospitais públicos como já 
havia sido discutido em reuniões passadas. Infelizmente a compra ainda não foi feito e os 
médicos continuam trabalhando mesmo sem essas condições básicas. A conselheira pediu 
que os médicos façam um relato para o conselho e assim que ela receber o documento, 
repassará no grupo do CTCS 

 
O conselheiro Guilherme levou a pauta discutida sobre o FAC e o setor cultural para a 

comunidade de artistas do DF. Como toda a comunidade está envolvida na elaboração dos 
projetos e como a própria divulgação dos resultados do FAC dá abertura para a discussão de 
como os recursos estão sendo utilizados, o conselheiro informou que a resposta do setor 
cultural será adiada um pouco por questões estratégicas e para reunir mais informações.  

 



 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

 

Em relação a denúncia feita sobre a empresa NUTROMNI, ela está sendo apurada.  
 
A secretaria Loyane Correa informou que o ofício da substituição de conselheiro 

representante da FECOMERCIO Célio Ferreira pelo Sr. Hélio Queiroz da Silva já está sendo 
analisado. Assim que a secretaria tiver mais informações ela falará para os conselheiros.  

Em relação à FAPE, a conselheira Sandra falou sobre a dificuldade de estar presente por 
sempre estar em áreas rurais, mas que segue tendo interesse de estar presente nas reuniões 
do conselho. Portanto, as faltas estão justificadas. O conselheiro Luís compreende a situação 
da FAPE, mas acredita que seria interessante ter uma participação mais assídua da 
conselheira. Sugeriu que o presidente faça contato com a organização da conselheira para 
conversar sobre o assunto.  

O conselheiro Guilherme ficou responsável por encaminhar os questionamentos feitos 
no chat do youtube para os conselheiros no grupo do Whatsapp.  
 
 

O Presidente Cicero agradece a presença de todos, com isso, a 3ª reunião 
extraordinária do Controle de Transparência e Controle Social do ano de 2021 se encerrou 
as 18:30 

 
 

 

 


