
Você está recebendo a primeira edição do 
Boletim CTCS, informativo produzido 
pela Assessoria de Comunicação Social 
da Secretaria de Transparência e Controle 

do Distrito Federal (STC-DF). A publicação traz um 
apanhado das atividades realizadas pelo Conselho de 
Transparência e Controle Social (CTCS) nesses seis 
meses de funcionamento, com o objetivo de manter 
a todos os integrantes informados sobre as ativida-
des realizadas nesse período. Todas as notícias aqui 
listadas estão disponíveis, também, na internet e po-
dem ser conferidas por meio do site da STC, no ende-
reço www.stc.df.gov.br. Esta edição também home-
nageia o outubro rosa, mês de prevenção ao câncer.  



Dois temas importan-
tes serão debatidos 
nesta quinta, 3 de 

outubro, durante a realização 
da 4ª  reunião ordinária do 
Conselho de Transparência 
e Controle Social do Distrito 
Federal (CTCS-DF): “Pano-
rama do controle interno no 
GDF: avanços e desafios” e 
“Desvio de recursos públicos: 
medidas preventivas nas áreas 
de cultura, habitação esporte”. 
O encontro ocorre a partir das 
9h, na sala de reuniões do Ga-
binete da Secretaria de Trans-
parência e Controle (STC). 
A reunião será presidida 
pelo Secretário de Transpa-
rência do DF, Mauro Noleto.
A primeira palestra será 
proferida por Alzira An-
geli, Secretária Adjunta de 
Transparência e Controle. O 
segundo tema será abordado 
por Alexandre Rangel, Sub-
secretário da Unidade Ad-

4ª Reunião Ordinária do Conselho de Transparência 
contará com dois debates

ministrativa da Secretaria 
de Cultura, Markos Flávio, 
Controlador-Geral da Se-
cretaria de Transparência 
e Controle (STC), Marcos 
Tadeu, Controlador-Adjun-
to da área social da STC e 
Lúcio Pinho, Diretor de au-
ditoria de obras e habitação 
da Controladoria da STC. 
A exposição de cada con-
vidado terá duração de 10 
minutos e ao final de cada 
apresentação, será aberto 
o espaço de debate para os 
participantes. Os registros 
das falas e das explanações 
serão disponibilizados, pos-
teriormente, no site da STC. 
A programação da reunião 
começa às 9h, com os des-
pachos internos do conse-
lho; às 10h, haverá um in-
tervalo para o café e, depois, 
às 10h15, começa a roda 
de debates. A reunião tem 
previsão de acabar às 12h.



Conselho já tem um vice-presidente eleito na 3º reunião

A 4ª reunião do CTCS será 
a primeira após a esco-
lha do vice-presiden-

te, eleito durante a 3ª reunião 
extraordinária, ocorrida em 
8 de agosto. O cargo está 
sendo ocupado pelo pro-
fessor Davi Silva Fagundes, 
representante da socieda-
de civil. A votação ocorreu 
seguindo as normas de regi-
mento do Conselho, em con-
senso entre os  integrantes. Davi 
foi empossado no mês passado.
Ainda durante a 3ª reunião, Soraia 
Mello, secretária-executiva do Conselho, rea-
lizou uma oficina sobre controle social com o objetivo de 
colocar os conselheiros em contato, de forma prática, com 
os mecanismos de controle existentes no Governo do Dis-
trito Federal (GDF): Portal da Transparência; Menu de 
Acesso à Informação nos sites de todos os órgãos; Servi-
ço Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-Sic) e Ouvi-
doria. Durante a apresentação, os participantes iniciaram 
um debate sobre a relevância do Conselho no apoio às 
principais frentes de ação para a prevenção da corrupção.



Conselho de Transparência mobiliza participação do 
governo e da sociedade

A criação do Con-
selho de Transpa-
rência e Contro-

le Social (CTCS) foi uma 
das propostas aprovadas 
durante a realização da 
1ª Conferência Distrital 
sobre Transparência e 
Controle Social (Conso-
cial). Instituído por meio 
do Decreto nº 34.032, de 
12 de dezembro de 2012, 
o Conselho foi instalado 
pelo governador Agne-
lo Queiroz em abril de 
2013, durante a solenida-
de de lançamento do sis-
tema da Ouvidoria Geral 
do DF e do número 162.
O funcionamento do 
CTCS representa o com-
promisso do Governo 
do Distrito Federal com 
a participação da socie-
dade na construção con-
junta de uma política de 
transparência e combate 

à corrupção. Naquela 
solenidade, os 20 atuais 
conselheiros   foram em-
possados pelo governa-
dor. Eles têm papel fun-
damental na discussão 
e na contribuição com 
novas propostas para 
avançar na transparên-
cia e no controle social. 
Tão logo foi instalado, 
o Conselho de Transpa-
rência e Controle Social 
deu início às atividades 
realizando uma primei-
ra reunião onde foram 
discutidas algumas me-
didas de aprimoramento 
do controle social. Uma 
delas é a participação 
mais ativa do cidadão 
no controle das contas 
públicas. Além disso, 
foram identificadas as 
prioridades para que 
as atividades do CTCS 
acompanhem as neces-

sidades do governo e da 
população. Já na segun-
da reunião ordinária, foi 
lançada a eleição para 
vice-presidente, o que 
ocorreu em agosto. Nes-
sa ocasião, também fo-
ram estabelecidos os três 
temas prioritários que 
serão debatidos no âm-
bito do Conselho: for-
mação de cidadãos para 
controle social, articula-
ção e mobilização social 
e incremento da trans-
parência. Os integran-
tes foram divididos em 
três grupos de trabalho 
e cada um ficará respon-
sável por um dos temas.



Oficina de criatividade cria propostas de aprimoramento da 
transparência

 O tema “Incremento da Transparên-
cia” foi trabalhado em uma ofici-
na do Conselho de Transparência 

e Controle Social que envolveu membros da 
Subsecretaria de Transparência e Preven-
ção da Corrupção (SUTPC), do Observa-
tório do Gasto Público (OGP) – órgãos da 

Secretaria de Transparência e Controle do 
Distrito Federal (STC-DF) -, da Coordenado-

ria de Articulação Institucional (Segov-DF), da Se-
cretaria de Fazenda e convidados da sociedade ci-

vil e representantes de movimentos da sociedade civil - Transparência Hacker 
Brasília, Pivota Brasil, Open Copa, U-Gov e  representante da  Consocial-DF. 
O evento ocorreu em 15 de setembro, no centro Cultural Banco do Brasil, em 
um dia inteiro de atividades. A oficina teve por objetivo elaborar ações con-
cretas visando o incremento da Transparência no GDF, de forma colabora-
tiva entre governo e sociedade civil e foi inspirada em metodologias conhe-
cidas para exercícios de criatividade, como Design Thinking e World Cafe. 
Três equipes, formadas por membros do governo e sociedade civil presentes na ofici-
na, assumiram o compromisso de implementar os três produtos resultantes do encon-
tro: estação I – protótipos de soluções inovadoras; estação II – pré-projeto de hackathon 
e estação III – análise dos instrumentos de acesso à informações no GDF. A SUTPC 
coordenará a execução dessas ações. A meta é, ainda este ano, apresentar os primei-
ros resultados dos projetos para aprimoramento da transparência no governo do DF.
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Evento da área de TI busca iniciativas de fomento à transparência

Profissionais da área de Tecnologia da 
Informação interessados em 
desenvolver iniciativas 

de fomento à transparên-
cia, combate à corrupção 
e aproximação da socie-
dade das decisões públi-
cas terão a oportunidade 
de discutir esses assun-
tos durante a fase nacio-
nal do Desarollando Amé-
rica Latina (DAL), que ocorre 
nos dias 4 a 6 de outubro, em Brasília. 
O evento, que no Brasil ganhou o nome de Pivo-
ta Brasil, é gratuito e ocorrerá no Hotel St. Peter. 
Os participantes terão 54 horas para desenvol-
ver protótipos de startups cívicas com inovações 
que beneficiem toda a sociedade. O objetivo é 
dar início ao desenvolvimento de aplicativos nas 
áreas de educação e justiça. Mais informações 
podem ser obtidas por meio do site http://2013.
desarrollandoamerica.org/dal-no-brasil/.


