Governo do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Conselho de Transparência e Controle Social

MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016

Data: 16/11/2016 - Quarta-feira
Horário: 14h30 às 17h30
Local: Sala de Reunião da Casa Civil – Anexo do Palácio do Buriti - 9º andar
 Aprovação da memória da reunião de 05/10/2016;
 Votação de requerimento da Agenda 21 para: fornecimento de planilhas de
despesas com aluguéis de imóveis pelo GDF para acomodação de servidores e
patrimônio público;
 Discussão de resposta do DFTrans a requerimento para fornecimento de
planilha de custos das empresas de ônibus do DF; discussão de novo
requerimento

solicitando

o

fornecimento

em

dados

abertos

complementação dos dados;
 Apresentação de relatório do tema Saúde (GT);
 Apresentação de relatório do tema Licitações (GT);
 Apresentação "Adote um Parlamentar" (prof. Davi Fagundes);
 Informes gerais.
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Titular
Agenda 21
Suplente
Titular
Federação do Comércio do DF (FECOMÉRCIO)
Suplente
Titular
Força Sindical
Suplente
Titular
Federação da Agricultura do DF (FAPE)
Suplente
Titular
Federação das Indútrias do DF (FIBRA)
Suplente
Titular
Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE)
Suplente
Titular
Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCTS)
Suplente
Titular
Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
Suplente
Titular
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional do DF
Suplente
Titular
Conselho Regional de Contabilidade (CRC)
Suplente
Titular
Central Única dos Trabalhadores (CUT Brasília)
Suplente
Titular
Observatório Social de Brasília (OSBrasília)
Suplente
Titular
Instituto de Fiscalização e Controle (IFC)
Suplente
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Titular
Socioeconômicos (DIEESE)
Suplente
Titular
Associação Brasiliense de Imprensa - ABI
Suplente
Titular
Conselho Regional de Economia do DF
Suplente
Titular
DF em Movimento
Suplente

REPRESENTANTE
16/11/2016
Davi Silva Fagundes
P
José Daldegan Júnior
Adelmir Araújo Santana
FJ
Carlos Hiram Bentes David
Carlos Alves dos Santos
Zacarias de Assunção
FI
Roberto Mesquita Melo
Lauro Jurgeaitis
FJ
Jamal Jorge Bittar
Elson Ribeiro Póvoa
FI
Miguel Ângelo Martins Lara
P
Ivaneck Perez Alves
Vera Lêda Ferreira de Morais
FI
Ibrahim Yusseff Mahmud Ali
Etieno de Sousa Pereira
Manoel da Cruz e Silva
FI
Antônio Rodrigo Machado de Sousa
FI
Alexandre Vieira de Queiroz
Adriano de Andrade Marrocos
FJ
Darlene Paulino Rufino Lunelli
FJ
Eduardo Araújo de Souza
FI
Luciana Custódio de Castro
Rodrigo king Lon Chia
Antonio José da Silva Barros
P
Everton Kischlat
P
Jovita José Rosa
Max Leno de Almeida
P
Alessandra de Moura Cadamuro
Wanderval Calaça Mendonça
FI
Mário de Almeida
Maria Cristina de Araujo
P
Ronalde Silva Lins
Guilherme Alves Carvalho
P
Ney Hugo Jacinto Silva
Presentes (P)
7
Faltas Injustificadas (FI)
7
Faltas Justificadas (J)
4

Reunião presidida por Everton Kischlat – Vice-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 Elisa Ribeiro da Cunha –
Assessora SUTCS/CGDF e Fabio Rogerio Antunes da Silva – Assessor SUTCS/CGDF.
Ouvintes e Participantes: Eduardo A. A. Neto – Fecomércio e Hernan Dutra, da Secretaria de
Turismo.
Conselheiros presentes – Everton Kischlat, Davi Silva, Miguel Ângelo, Antônio Jose Barros,
Maria Cristina de Araújo, Max Leno e Guilherme Alves de Carvalho.
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Preliminarmente
O vice-presidente do conselho Everton Kishclat inicia a reunião as 15:03h sem o
quórum mínimo com apenas 7 conselheiros. Devido ao atraso decidem abrir a reunião e inicia
para aguardar a chegada de mais algum conselheiro.
Os conselheiros presentes realização a aprovação da memória da reunião anterior, esta
foi aprovada sem comentários.
Da apresentação “Adote um parlamentar”
O conselheiro Davi Silva pede para adiar a apresentação do projeto “Adote um parlamentar”
pela ausência de quórum na reunião e pede para transferir para o início da próxima reunião.
A secretaria executiva relembra que na próxima reunião terá a presença do secretario de
turismo que terá prioridade.
Da presença do Secretario de Turismo
A reunião contou com a presença do assessor do secretario de turismo, Hernan Dutra este
esclareceu que o secretario de turismo vai estar na próxima reunião para fazer os
esclarecimentos necessários e perguntou sobre os questionamentos que serão feitos para poder
preparar o material adequadamente. O vice-presidente Everton fez explicações sobre os
questionamentos dos aluguéis dos espaços públicos e as medidas para detalhar as
informações. Após isso o representante da secretaria se dispede e sai.
Da resposta do requerimento do DFTRANS
O dirigente Everton comentou a resposta do DFTRANS e passou a palavra para
Antônio Barros, representante do Observatório Social de Brasília. Este relatou que o pedido se
deveu à necessidade de se fazer uma analise da tarifa técnica do sistema de transporte coletivo
rodoviário no DF, comentando que os documentos entregues após mais de um ano e meio da
solicitação por meio de requerimento do CTCS - um claro desrespeito à instituição e à
transparência apregoada pelo governo - não estão legíveis e que as informações não são
obviamente claras. As empresas de ônibus precisam apresentar dados detalhados da
quantidade de passageiros e das viagens realizadas para que se possa aferir se os subsídios por
meio de repasses ao sistema - além das gratuidades -, decorrentes da diferença do preço entre
as tarifas cobradas aos usuários e a tarifa técnica, é justo. Apenas esses valores correspondem
a mais de R$ 600 milhões do orçamento do DF, num sistema que consome mais de R$ 1,05
bilhão por ano. A secretaria Liana esclareceu que no CD enviado há arquivos de imagem em
PDF e não são legíveis. A conselheira Maria Cristina falou da importância da clareza das
informações prestadas. Everton então solicitou que fosse item da pauta da próxima reunião
um novo requerimento ao órgão e que o Observatório Social de Brasília produzisse a redação
do novo requerimento a ser votado.
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Da apresentação dos grupos de trabalho
Conforme anteriormente decidido o vice-presidente relembra os grupos: no grupo da
saúde, Davi Silva e Etieno Pereira serão os relatores. No grupo das licitações, Darlene Lunelli
e Miguel Ângelo serão os relatores, contando com a participação de Elson Póvoa. No grupo
dos conselhos regionais de transparência, Everton Kischlat e Davi Silva serão os relatores,
contanto com a participação de Maria Cristina.
Everton pergunta e os grupos ainda não tinham relatórios para apresentar ficando
programado para a próxima reunião. Guilherme sugere 20 minutos de apresentação para cada
grupo e ficou acordado em 15 minutos de apresentação para cada grupo.
Sobre os conselhos de transparência regionais prof. Davi fala sobre a analise das divisões
dos conselhos e sugere fazer as divisões por bacias hidrográficas. Everton sugere para o grupo
de licitações fazer um levantamento das modalidades de aquisições para entender o perfil dos
gastos públicos.
Dos questionamentos finais
Everton abre a para sugestões e Maria Cristina sugere uma reunião extraordinária para
compensar a falta de quórum dessa e pela falta de datas e disponibilidade da sala a sugestão
não foi acatada e ficando todas as deliberações para dia 14 de dezembro.
Por solicitação do conselheiro Antônio José de Barros do Observatório Social, para aumentar
a transparência e o comprometimento foi incluído na memória os nomes dos conselheiros que
confirmaram a presença e depois não compareceram, segue os nomes destes: Élson Ribeiro,
Vera Leda, Manoel da Silva Cruz, Antônio Rodrigo Machado, Zacarias de Assunção.
Devido a falta de quórum e a impossibilidade de realizar deliberações, o vice-presidente do
CTCS, Everton Kischlat, encerra a reunião às 15:32 e solicita a presença de todos no dia 14 de
dezembro para a última reunião do ano.

