
Memória da reunião ordinária nº: 01 

 

Data e horário da reunião: 10 de abril de 2013 das 9 às 12hs 

 

Local: sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Transparência e Controle do 

Distrito Federal. 

 

Pauta: Apresentação das principais ações e resultados da Secretaria de Transparência 

e Controle do Distrito Federal. 

 

Lista de Presentes: 

Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Secretária de Transparência e Controle – Presidente do 

CTCS, Alzira Ester Angeli (Suplente da Secretária de Transparência e Controle ), 

Edilson Felipe Vasconcelos (STC – Titular), Maria Ester Lessa Moraes (STC – 

Suplente), Reinaldo Chaves Gomes (SEGOV – Titular), Ana Cecília Maria Estelitta 

Lins (SEF – Titular), Hélio Araújo Ferreira (SEF – Suplente); Diego Jacques da Silva 

(SEPLAN – Titular), Flávia Rodrigues Guimarães (SEPLAN – Suplente), William 

Torres Magalhães (CLDF – Suplente), Maria Lúcia Moraes (MPDFT – Titular), 

Jovita José Rosa (MCCE – Titular), Diego Ramalho Freitas (MCCE – Suplente), Davi 

Silva Fagundes (Agenda 21 Taguatinga - Titular), Henrique Moraes Ziller (IFC – 

Titular), Max Maciel Cavalcanti (CUFA – Titular), Zulmira Inês Lourena Gomes da 

Costa (SINDIRETA – Titular), Rodrigo Muniz da Silva (Delegado CONSOCIAL – 

Suplente), Cláudio Bandel Tusco (Delegado CONSOCIAL – Titular), Ataíde Antonio 

dos Santos (Delegado CONSOCIAL – Titular), Jeferson Maximino Pinto (Delegado 

CONSOCIAL – Suplente), Firmino José Alvess (Delegado CONSOCIAL – Titular), 

Márcio Apolinário de Oliveira Silva (Delegado CONSOCIAL - Supelnte), Soraia 

Mello (STC – Secretária Executiva), Luciana Carvalho (STC), Andrea de Souza 

(STC) – Secretaria Executiva do CTCS. 

Ausentes: 

Justificaram a ausência, os representantes do INESC e o Delegado da 

CONSOCIAL/DF, Sr. Idelson da Silva Sousa. Não estiveram presentes, sem 

justificativa de ausência os representantes da Casa Civil, Tribunal de Contas do 

Distrito Federal e Secretaria de Comunicação.  

 

SÍNTESE DA REUNIÃO 

 

 A reunião teve início com a fala de boas-vindas da Sra. Vânia Vieira, 

Secretária de Transparência e Controle e Presidente do Conselho. Logo 

após, cada um dos presentes fez uma breve apresentação, sendo unânime 

a fala sobre a importância da instalação do Conselho de Transparência e 

Controle Social. 

De  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle 

CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 
SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CTCS 

 

 



 A Secretária-Executiva do Conselho, Soraia Mello – Subsecretária de 

Transparência da STC –  apresentou a pauta de reunião: apresentação 

das principais ações da STC; proposta de instalação de Grupo de 

Trabalho sobre Transparência na Copa, definição de calendário das 

próximas reuniões. Também informou que no site da Secretaria de 

Transparência e Controle, disponível em http://www.stc.df.gov.br/, será 

criada uma página sobre o CTCS, na qual serão disponibilizadas as atas 

das reuniões, documentos, agenda de atividades e contatos dos 

participantes.   

 O Sr. Claudio Tusco sugeriu incluir na pauta a discussão sobre o 

Regimento Interno e a eleição do Vice Presidente, ficando decidido que 

a minuta do Regimento Interno será enviada pela Secretaria-Executiva 

por e-mail e a eleição do Vice-Presidente será feita após a aprovação do 

Regimento Interno. 

 A Sra. Vânia Vieira iniciou sua apresentação sobre as ações da STC, 

anexa a esta ata. 

 As contribuições dos conselheiros ao longo da apresentação estão 

sistematizadas no tópico abaixo.  

 

 

SUGESTÕES 

 

Quanto ao Regimento Interno do CTCS: 

 Verificar a possibilidade de desvincular os suplentes dos delegados da 1ª 

Consocial de um titular específico. O primeiro suplente poderia substituir 

qualquer um dos titulares em sua ausência. 

 

Quanto às ações do CTCS 

 Participar da caravana de Participação Social coordenada pela Secretaria de 

Governo. 

 Incentivar a fiscalização e controle social para verificar o andamento das ações 

do governo in loco e promover auditorias cívicas.  

 Garantir que as ações promovidas pelo Conselho sejam isentas de 

posicionamento e interesses pessoais: Conselho de Estado e não de Governo 

 Verificar a possibilidade de Criação de Conselhos Regionais de Transparência 

e Controle Social. 

 Promover reuniões itinerantes junto às Administrações Regionais para 

possibilitar mais articulações e para que haja mais integração. 

 Participar do encontro das redes sociais do DF 

 

Quanto à Lei Distrital de Acesso à Informação – Lei 4.990/2012 

 Fornecer orientação constante aos órgãos para que os mesmos divulguem a 

LAI. 

 Enfrentar os entraves administrativos que podem limitar a agilidade na 

disponibilização da informação: falta de comunicação entre os setores de um 

órgão, superar a cultura do sigilo, deficiência na publicidade (falta de 

informação útil para o cidadão), falta de responsabilização dos servidores que 

não disponibilizam a informação. 

 

Quanto à participação e ao controle social 

 Dar mais publicidade por meio do Portal da Transparência e ampla divulgação 

local via Administrações Regionais para que a sociedade conheça e participe 

do processo das ações relacionadas ao controle social. 

http://www.stc.df.gov.br/


 Fomentar mais ações e programas voltados à formação de cidadãos para o 

controle social, com a possibilidade de cursos presenciais. Referência:  modelo 

de governança participativa - sociedade civil envolvida desde o planejamento 

até a execução e monitoramento das ações. 

 Realizar campanhas nas escolas públicas e privadas, tendo como público alvo 

os jovens, a fim de promover mudança de hábitos e mudanças culturais. 

 

Quanto à ouvidoria 

 Garantir a independência dos ouvidores quanto às questões políticas para que 

a sociedade tenha retorno das demandas. 

 Garantir o retorno das respostas de solicitações dos cidadãos junto às 

Ouvidorias. 

 Orientar as Ouvidorias a atender satisfatoriamente as demandas, sem respostas 

evasivas.  

 

 

ENCAMINHAMENTOS 
 

 Primeira reunião extraordinária para discutir o Regimento Interno e o 

planejamento das ações do CTCS (definir prioridades e estabelecer metas a 

curto, médio e longo prazo):  02 de maio de 2013 às 14 hs.  A minuta de 

Regimento Interno será compartilhada por e-mail previamente à reunião.  

 Segunda reunião extraordinária para apresentação das ações da SECOPA: data 

a ser definida  

 Segunda reunião ordinária: 05 de junho de 2013. 

 


