GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL CTCS

Memória da reunião ordinária nº 3 – 2016
Data e horário da reunião: Dia 06 de julho de 2016 das 14h30min às 17h30min.
Local: Sala de reunião da Casa Civil – Ed. Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar.
Pauta:
- Aprovação da memória da reunião do dia 01/06/2016;
- Informes gerais sobre encaminhamentos anteriores;
- Participação do Deputado Rodrigo Delmasso, presidente da Comissão de Fiscalização,
Governança, Transparência e Controle na Câmara Legislativa;
- Definição dos quesitos a serem encaminhados em pedido de informações ao
Secretário de Saúde do DF;
- Definição de grupo(s) de trabalho(s) para 2016;
- Discussão sobre convite ao Governador;
- Apresentação do projeto “Adote um Parlamentar” (prof. Davi Fagundes);
- Considerações finais.

Reunião presidida por Rodrigo King Lon Chia – Presidente do Conselho de
Transparência e Controle Social do Distrito Federal, coordenada por Liana Morisco –
Secretaria Executiva do Conselho de Transparência e Controle Social e organizada por
Cézar Barbosa de Souza Feitoza – Estagiário SUTCS/CGDF; Elisa Ribeiro da Cunha –
Assessora SUTCS/CGDF; e Fabio Rogerio Antunes da Silva – Assessor SUTCS/CGDF.
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Ouvintes:
Eduardo A. A. Neto – Fecomercio; e Rodrigo Delmasso – Deputado Distrital.
PRELIMINARMENTE
O Presidente do Conselho de Transparência e Controle Social, Rodrigo Chia, às 14
horas e 58 minutos, declara aberta a terceira reunião ordinária do ano de 2016. Sem o
quórum mínimo oficial, a reunião iniciou-se sem o poder deliberativo que o Conselho
potencialmente possui.
Haja vista o impedimento que a falta de quórum causa, o Presidente do CTCS teve
de desconsiderar a ordem da pauta a fim de esperar a chegada de mais conselheiros à
reunião, tornando-a deliberativa. Assim, passou a palavra para o Deputado Rodrigo
Delmasso, presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e
Controle na Câmara Legislativa.
Da participação do Deputado Rodrigo Delmasso
Rodrigo Delmasso disse da inovação da comissão quanto à transparência na
prestação de contas dos órgãos do DF. A comissão tem agendado audiências públicas
com os Secretários de Estado para que possam, na Câmara Legislativa, apresentar um
relatório anual de suas contas que é encaminhado para o Tribunal de Contas do
Distrito Federal. No primeiro semestre desse ano foram realizadas oito audiências.
Iniciando com esse tema, o Deputado exemplificou a importância dessa
transparência com informações acerca da saúde de Brasília. Disse Rodrigo Delmasso
que são 127 milhões de reais direcionados para a atenção básica, sendo que apenas 50
milhões deste foram utilizados. Ainda disse que, segundo estudos, se a atenção básica
funcionasse em sua máxima potencialidade, os hospitais teriam uma diminuição de
73% de usuários. Após essa fala, os conselheiros discutiram entre si e com o Deputado
a questão da entrada das Organizações Sociais na saúde.
A Secretária Executiva do CTCS, Liana Morisco, e os conselheiros Etieno Pereira,
Davi Fagundes, Rodrigo Chia, Maria Cristina e Guilherme Carvalho questionaram o
Deputado quanto à saúde, o mau uso do Fundo de Apoio à Cultura e de que maneira
pode-se concretizar uma parceria entre o CTCS e a Câmara.
Rodrigo Delmasso, respondendo a todos, convidou o Conselho para as audiências
públicas realizadas na Câmara Legislativa com o Secretário de Saúde e com o
Secretário de Cultura. Sobre a saúde, o Deputado valorizou a importância da atuação
da OS no suprimento de insumos e equipamentos para a atenção básica. Disse
Delmasso que a atividade fim tem de ser feita pelo servidor, mas não considera que a
lei impeça essa terceirização do suprimento, ainda afirmando que o controle social
deve ser feito in loco, com o Conselho Regional, e difuso, com o CTCS. Quanto à

situação do FAC para cobrir buracos nas contas do Governo, o Deputado concorda com
Guilherme Carvalho acerca da problemática dessa investida e o convida para a
audiência pública com o Secretário de Cultura. Em resposta ao presidente do CTCS,
Rodrigo Delmasso considera de extrema importância o controle social nas emendas
parlamentares, afirmando que o executivo tem contato direto com essas emendas
pela execução orçamentária ser feita pelo Executivo. Para a parceria, chama o CTCS
para uma visita à Comissão Mista Orçamentária da Câmara dos Deputados na tentativa
de criar algum sistema de acompanhamento das Emendas Parlamentares, haja vista a
qualidade desse sistema aplicado na Câmara.
Durante a fala do Deputado, o quórum foi alcançado com a chegada de mais dois
conselheiros. Após pouco mais de 1 hora e 20 minutos de reunião, Rodrigo Delmasso
pede para retirar-se da reunião porque teria outra reunião em um horário próximo.
Chia voltou-se a pauta e a seguiu após a despedida.
Da aprovação da memória da reunião do dia 01/06/2016
Tendo em vista o prévio envio da memória da segunda reunião ordinária deste
ano, os conselheiros decidiram que não seria preciso a nova leitura da memória. Os
conselheiros não proclamaram adendos, concluindo este ponto da reunião.
Dos informes gerais sobre encaminhamentos anteriores
Seguindo a reunião, o Presidente disse dos requerimentos feitos nas ultimas
reuniões, sendo eles o da Fecomércio pedindo o detalhamento da arrecadação
tributária no portal da transparência, o da substituição da CUT – Brasília por outra
entidade no Conselho e o da ampliação da participação social no que se refere à
votação para administradores regionais, junto de estudos e dados para tal decisão ter
sido feita. Todos os requerimentos foram encaminhados e estão à espera de respostas.
Da definição de quesitos a serem encaminhados em pedido de informações ao
Secretário de Saúde do DF
Na reunião fora proposto pelo Presidente do CTCS o adiamento da deliberação do
convite ao Secretário de Saúde do DF, haja vista o convite do Deputado Rodrigo
Delmasso à audiência pública. Discorreu sobre a possibilidade das questões serem
feitas nessa audiência e que, se não respondidas, seja encaminhado o convite para
uma nova oportunidade de resposta. O Conselho concordou com essa proposta.
Da definição de grupo(s) de trabalho(s) para 2016
Explicando a proposta do grupo de trabalho, que é de estudar o caso e elaborar
proposta de intervenção aos problemas encontrados ao Governo, Rodrigo Chia abre o
debate aos conselheiros para sugestão de temas para os Grupos de Trabalho. Como a

sistemática do ano passado não fora efetiva, pensou-se que a redução no número
desses grupos ajudaria na celeridade dos trabalhos realizados por eles.
O Conselho elegeu três frentes de trabalho: a saúde, as licitações e o Conselho
Regional. Chia fez questão de lembrar que o trabalho deve objetivar a transparência e
o controle social.
Antônio Machado, representante da OAB, aconselhou o Presidente a estabelecer
relatores e dividir responsabilidades dentro dos grupos a fim de um trabalho mais
célere e palpável, assim cada um terá seu papel bem definido e objetivo claro. Rodrigo
Chia, acatando o conselho, define que, para fins democráticos, a escolha dos relatores
será feita na próxima reunião, podendo assim conversar com as entidades ausentes.
Das considerações finais
Guilherme Carvalho, representante do DF em Movimento, havia pedido
anteriormente a palavra ao Presidente do CTCS para propor um requerimento. Cedido
o espaço, Guilherme atentou o Conselho à falta de transparência da Codhab quanto
aos trabalhos realizados principalmente, mas não unicamente, no bairro Jardim
Mangueiral, no qual várias irregularidades são investigadas. Como Conselho de
Transparência, o representante titular do DF em Movimento propôs a criação de um
requerimento chamando o Diretor-Presidente da Codhab a fim de que seja esclarecida
a legalidade do contrato público-privado no bairro Jardim Mangueiral, de que seja
fornecida uma lista, junto do histórico de modificações dela, dos contemplados pelo
morar bem no bairro e que seja disponibilizada a lista de imóveis que ficaram em
responsabilidade de comercialização direta pelo consórcio da empresa. Com
unanimidade, o Conselho aprovou a criação deste requerimento que será elaborado e
apresentado em uma reunião futura.
Haja vista o tardio horário que a reunião alcançara, Davi Fagundes pede o
adiamento da sua apresentação do projeto Adote um Parlamentar. O Presidente,
concordando com o representante da Agenda 21, adia a apresentação.
Às 17h24, após 2 horas e 26 minutos de reunião, Rodrigo Chia declara encerrada a
terceira reunião ordinária de 2016.

