
 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
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MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 

Data: 07/07/21 - Quarta-feira  
Horário: 14h:30 às 17:48 min  
Local: Realizada por videoconferência por meio do aplicativo Zoom Meeting.   
 

1. Aprovação das memórias referentes à 3ª Reunião Extraordinária realizada no dia 

02/06/21 e a 4ª Reunião Extraordinária realizada no dia 16/06/21;; 

2. Discussão sobre a repercussão do Ofício n. 10 enviado ao Banco de Brasília 

3. Discussão de possível requerimento sobre o tema da compra de vacinas indianas 

intermediada através de um contrato com a empresa nacional “Precisa 

Medicamentos” no âmbito do Distrito Federal 

4. Discussão de possível requerimento sobre o tema Detran e aplicativo não estar 

funcionando a contento e com custos dos contratos bastante expressivos 

5. Avisos finais.  

 
 

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  

Rejane Vaz 
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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  - 

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 Jovita José Rosa - 

6 
Federação da 
Agricultura do DF - 
FAPE 

Titular Sandra Moreira Padilha Vitoriano  FJ 

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 FJ 

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 - 

 

PRESENTE (P) 8 

Faltas Injustificadas (FI) 0 

Faltas Justificadas (FJ) 3 

 

Observação: as presenças são contabilizadas por instituição. 

 

 

 

Reunião e encaminhamentos 
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 O presidente do CTCS e representante da Agenda 21, Cícero de Melo, saúda a todos os 

presentes e inicia o encontro relatando sobre a reunião interna do conselho para resolver 

pendências e fortalecer a administração do CTCS. O presidente também falou sobre pautar 

as reuniões ordinárias de acordo com a resolução que define as competências do conselho. 

Dessa forma, o conselho teria um trabalho também preventivo. O presidente também falou 

sobre a possibilidade da criação de um grupo de trabalho com foco nas legislações do CTCS, 

que seria conduzido principalmente pelos conselheiros representantes da OAB.  

Por último, foi abordada a possibilidade de o conselho ter uma verba para custeio dos 

trabalhos. A sub-controladora, Rejane Vaz, pontuou que seria impossível, visto que o 

conselho foi constituído desde o seu início tendo a participação dos conselheiros como 

voluntários.  

 

1. Aprovação das memórias referentes à 3ª Reunião Extraordinária realizada no dia 

02/06/21 e a 4ª Reunião Extraordinária realizada no dia 16/06/21;; 

O presidente pediu para que houvesse a leitura das duas memórias. Alguns conselheiros 

pediram para corrigir falas. Depois das correções, a ata da 3ª e da 4ª reunião extraordinária 

de 2021 foram aprovadas por unanimidade. 

 
2. Discussão sobre a repercussão do Ofício n. 10 enviado ao Banco de Brasília 

O presidente Cícero de Melo introduziu o tema sobre o ofício que foi enviado para o 

Governador em relação à discussão dos usos dos recursos do BRB em investimentos no Piauí.  

O conselheiro Luís Costa perguntou se já havia algum posicionamento por parte da 

Controladoria Geral sobre o tema.  

O conselheiro Guilherme sugeriu de chamar o controlador para uma reunião do CTCS 

tanto para conversar sobre o posicionamento da controladoria, como também para tratar do 

caso da expansão do Jardim Mangueiral, que já se encontra na terceira instância.  

O presidente Cícero encaminhou a reunião para votação da sugestão que o conselheiro 

Guilherme fez. A sugestão foi acatada por unanimidade, sendo assim, um convite será 

enviado para o controlador geral para que ele compareça a reunião do Conselho para tratar 

de assuntos que têm sido abordados pelos Conselheiros. 

 

3. Discussão de possível requerimento sobre o tema da compra de vacinas indianas 

intermediada através de um contrato com a empresa nacional “Precisa 

Medicamentos” no âmbito do Distrito Federal 

 

 O presidente Cícero introduziu brevemente o ponto de pauta e abriu para que os 

conselheiros discutissem sobre o tema.  

 

O conselheiro Luís Costa, representante do Observatório social, explicou com mais 

precisão sobre o caso. Segundo o conselheiro, existem denúncias que falam que a empresa 
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“Precisa”, que está sendo cotada para fornecer as vacinas indianas, não tem a expertise 

necessária para realizar esse processo. Além disso, existem denúncias sobre a empresa que 

já realizou a compra de medicamentos de alto custo e que não conseguiu entregar os 

mesmos, resultando inclusive na morte de pessoas devido a falta das medicações solicitadas.  

 

O encaminhamento do ponto de pauta seria escrever um requerimento para o secretário 

de saúde e para o controlador geral pedindo esclarecimentos sobre o tema. 

 

O conselheiro Jucemar Imperatori alerta sobre a falta de governança no processo de 

fornecimento de vacinas.  

 

Os conselheiros falaram sobre a necessidade do CTCS como também da Controladoria 

Geral do DF serem mais ativas como órgãos que fazem também trabalhos preventivos. 

 

O CTCS decidiu, por unanimidade, enviar um convite para o controlador e um 

requerimento para o Secretário de Saúde para que ele dê informações sobre o caso da 

empresa “Precisa”. Se as informações não forem suficientes, o conselho possivelmente vai 

convocar a presença do Secretário de Saúde para esclarecimentos.  

 
4. Discussão de possível requerimento sobre o tema Detran e aplicativo não estar 

funcionando a contento e com custos dos contratos bastante expressivos 

O conselheiro Luis Costa falou com mais detalhes sobre a situação do mal funcionamento 
do aplicativo do DETRAN, que prejudica a população e que também não faz jus aos 
investimentos que estão sendo feitos nos contratos de informática que o órgão tem firmado. 
A sugestão do conselheiro é a de enviar um requerimento para que o DETRAN preste 
esclarecimentos sobre os recursos que estão sendo destinados para a construção do 
aplicativo e também para que o órgão fale sobre as medidas que eles têm tomado para que 
a situação seja resolvida. 

 

O presidente encaminhou a proposta para votação e foi aprovada por unanimidade 

 

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.  
A secretária executiva informou que o gabinete do governador fez o encaminhamento para 
a casa civil, que enviou para os diversos 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. 
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Avisos Finais 

 

 O conselheiro Guilherme relatou que houve uma participação ativa de um ex 

conselheiro no chat do youtube e ele pediu para que na próxima reunião o CTCS tenha um 

tempo reservado para dar atenção aos apontamentos feitos. O presidente se comprometeu 

a ligar para o ex conselheiro.  
 
 
A presidente agradece a presença de todos e encerra a 2ª reunião ordinária do ano de 2020 
às 17h48min. 
 
 


