
 

Memória da reunião ordinária nº: 03 

Data e horário da reunião: 8 de agosto de 2013, das 14 às 18hs 

Local: Auditório/Laboratório de Informática – SAIN, Projeção H, Edifício-Sede 
CODEPLAN -  2º andar – Sala 213 – Brasília/DF 

Pauta: 

- Informe da Secretaria-Executiva do CTCS; 

- Apresentação dos resultados do GT Formação para o Controle Social e do GT 
Articulação e Mobilização da Sociedade Civil Organizada; 

- Eleição do Vice-Presidente do CTCS; 

- Oficina – “Controle Social no GDF”. 

Reunião presidida por Alzira Ester Angeli – Secretária Adjunta de Estado 
Transparência e Controle e Suplente do Presidente do CTCS e coordenada por Soraia 
Mello, Secretária Executiva do Conselho de Transparência e Controle Social. 
 

Presentes: 
Alzira Ester Angeli, Secretária Adjunta de Transparência e Controle – Suplente do 
Presidente do CTCS, Edilson Felipe Vasconcelos (STC – Titular), Renata Guedes Neves 
(SEGOV – Suplente), Ana Cecília Maria Estellita Lins (SEF – Titular), Sérgio Gaze de 
Moura (Casa Civil – Titular); José Barbosa dos Reis (TCDF – Titular), Diego Jacques da 
Silva (SEPLAN – Titular), Isaac Marra de Castro Júnior (SECOM – Titular), Maria Lúcia 
Morais (MPDFT – Titular), Jovita José Rosa (MCCE – Titular), Cleomar Souza Manhas 
(INESC – Titular), Davi Silva Fagundes (Agenda 21 Taguatinga – Titular), Henrique 
Moraes Ziller (IFC – Titular), Zulmira Inês Lourena Gomes da Costa (SINDIRETA – 
Titular), Idelson da Silva Sousa (Delegado CONSOCIAL – Titular), Cláudio Bandel 
Tusco (Delegado CONSOCIAL – Titular), Márcio Apolinário de Oliveira Silva (Delegado 
CONSOCIAL - Suplente), Soraia Mello (STC – Secretária-Executiva do CTCS), Naum dos 
Santos (STC), Patricia Moslaves (STC) e Davi Mercado (SEGOV - Convidado). 

Ausentes: 
Não estiveram presentes, sem justificativa de ausência, os representantes da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e da Central Única das Favelas. 
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SÍNTESE DA REUNIÃO 
 
Informes da Secretaria-Executiva 
 
 Após a 2ª reunião ordinária foram criados dos Grupos de Trabalho 1 - Formação 

para o Controle Social e 2 - Articulação e Mobilização da Sociedade Civil 
Organizada. O GT 3 - Incremento da Transparência será criado após a 3ª reunião 
ordinária.  

 No site da STC, na página do CTCS há possibilidade de divulgação de sites de 
projetos de iniciativa da sociedade civil como o projeto “Adote um Distrital”. Os 
conselheiros também sugeriram a divulgação de outras iniciativas, tais como: 
ONE: Olho nas Emendas, Movimento Nossa Brasília, Jogos Limpos e Observatório 
ODM.  

 
Apresentação dos resultados do GT Formação para o Controle Social e do GT 
Articulação e Mobilização da Sociedade Civil Organizada 
  O conselheiro Davi Silva Fagundes fez a apresentação dos resultados dos Grupos 

de Trabalho, detalhando a metodologia adotada, os resultados alcançados e as 
ações que já estão sendo executadas, conforme registro feito nas memórias das 
reuniões dos GTs de Trabalho, realizadas nos dias 24/06, 08/07 e 03/07, anexos 
1, 2 e 3. 
 

Eleição do Vice-Presidente do CTCS 
 Dia 23 de julho de 2013 foi o prazo final para a manifestação de candidaturas à 

vice-presidência do CTCS.  Dia 26 de julho de 2013 a secretaria-executiva 
divulgou o nome do único candidato: Davi Silva Fagundes – representante da 
Agenda 21 de Taguatinga.  

 De forma consensual, o Plenário elegeu Davi Silva Fagundes como Vice-
presidente do CTCS, conforme o disposto no artigo 9º do Regimento Interno do 
CTCS.  

 A posse do Vice-presidente Davi Fagundes ocorrerá na próxima reunião 
extraordinária do CTCS, dia 12 de setembro de 2013. 

 
Oficina “Controle Social no GDF” 
 Foi realizada uma palestra, por Soraia Mello, secretária executiva do Conselho, 

que apresentou os principais mecanismos e instrumentos de transparência e 
controle social do Governo do Distrito Federal. Os conselheiros puderam 
conhecer, de forma prática, os mecanismos de controle social existentes: Portal 
da Transparência; Menu de Acesso à Informação nas páginas de todos os órgãos 
do GDF; Serviço de Informações ao Cidadão (e-Sic) e  Ouvidoria.   

 Durante a apresentação, os participantes iniciaram um debate sobre a relevância 
do Conselho no apoio às principais frentes de ação para a prevenção à 
corrupção.  Os conselheiros destacaram a importância do trabalho em conjunto 
entre os órgãos públicos e a sociedade civil no enfrentamento à corrupção. 

 Ao final, os conselheiros sugeriram medidas que possibilitem a maior 
participação do cidadão nas ações de transparência e prevenção da corrupção e, 
também, como cada conselheiro pretende disponibilizar essas informações na 
instituição da qual faz parte. 

http://prezi.com/mzhpzpj2-hrq/controle-social-gdf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 A oficina será replicada a todos os conselheiros do GDF, visando a ampla 
utilização dos instrumentos de controle social pelos cidadãos.  

 Ao final os participantes preencheram um formulário de avaliação da oficina. Em 
sua maioria (77,8%) os conselheiros avaliaram positivamente a oficina, conforme 
resultado apontado no Anexo 4.   
 

  
Encaminhamentos 
 
 Os conselheiros do CTCS deverão encaminhar até o dia 22 de agosto de 2013, 

para a lista ctcs_df@googlegroups.com, seu posicionamento quanto à divulgação 
no site do CTCS de iniciativas da sociedade civil na área de transparência e 
controle social, entre as quais:  
ONE - Olho nas Emendas - https://emendas.crowdmap.com/;  
Adote um Distrital - http://adoteumdistrital.com.br/;   
Movimento Nossa Brasilia - http://nossabrasilia.wordpress.com/; 
Jogos Limpos - http://www.jogoslimpos.org.br/;  
Observatório ODM - http://www.codeplan.df.gov.br/observatorio.html. 
 

 Cronograma das próximas reuniões do CTCS: 

29/08/2013 – 9h – 1ª reunião do Grupo de Trabalho Incremento da 
Transparência – sala de reuniões do Gabinete da STC; Componentes do GT: 
Zulmira Inês Lourena Gomes da Costa (SINDIRETA – Titular), Ana Cecília Maria 
Estellita Lins (SEF – Titular), Edilson Felipe Vasconcelos (STC – Titular), Isaac 
Marra de Castro Júnior (SECOM – Titular), Cláudio Bandel Tusco (Delegado 
CONSOCIAL – Titular), Diego Jacques da Silva (SEPLAN – Titular) e Diego Jacques 
da Silva (MCCE – suplente). 
12/09/2013 – 14h – 2ª reunião extraordinária do CTCS – Escola de Governo. 
Pauta: Sistema Nacional de Participação Social. 
03/10/2013 – 9 h – 4ª reunião ordinária do CTCS – Escola de Governo. 

 
 Sugestão de temas para a próxima reunião ordinária: 

- Diagnóstico das unidades de controle interno do GDF– Conselheiro Edilson 
(Titular – STC); 
- “Desvio de Dinheiro Público”, com foco nas áreas de habitação, cultura, 
esporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ctcs_df@googlegroups.com
https://emendas.crowdmap.com/
http://adoteumdistrital.com.br/
http://nossabrasilia.wordpress.com/
http://www.jogoslimpos.org.br/
http://www.codeplan.df.gov.br/observatorio.html


 
 

Anexos 
 
Anexo 1 
 

Memória da reunião do GT 1 - Formação para o Controle Social 
Data e horário da reunião: 24 de junho de 2013 das 14 às 17hs 
Local: Escola de Governo – Brasília - DF. 
Pauta: Levantar subsídios para o programa de formação para controle social 
 
Presentes: 
Renata Guedes Neves (SEGOV – Suplente), Márcio Apolinário de Oliveira Silva 
(Delegado CONSOCIAL - Suplente), Davi Fagundes da Agenda 21 de Taguatinga, 
Soraia Mello (STC – Secretária-Executiva do CTCS), Fernanda Calado (STC) e Patrícia 
Moslaves (STC). 
Justificaram ausência: Ana Cecília Maria Estellita Lins (SEF – Titular), Isaac Marra de 
Castro Júnior (SECOM – Titular), Diego Ramalho Freitas (MCCE – Suplente), Jovita 
José Rosa (MCCE – Titular); Ataíde Antônio dos Santos (Delegado CONSOCIAL - 
Suplente). 
 
SÍNTESE DA REUNIÃO 
 
Sugestões de temas/conteúdo para a formação 

 Ações/projetos em andamento no GDF, principalmente da STC - Portal de 
transparência, Ouvidoria, CTCS,  e-SIC. 

 Aplicativos que contribuem para o controle social. 

 Devolutiva das propostas da Consocial Distrital. 

 Ênfase na necessidade de mudança de comportamento individual. 
 
Princípios para a elaboração de materiais 

 Adaptar materiais já existentes. 

 Adotar linguagem simples, clara e direta. 
 

Referências boas práticas 

 Iniciativas da CGU, principalmente o curso cidadania e controle social. 

 Curso a distância de educação fiscal do Programa Nacional de Educadores 
fiscais- Esaf. 

 Curso de educação fiscal para escolas no GDF – SEFAZ. 

 Adote um parlamentar da Agenda 21 de Taguatinga. 

 Caravana da Cidadania - IFC e Ficha limpa/reforma política-  MCCE 
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Definição de público-alvo 

 Priorizar conselhos mais organizados do GDF: Saúde, Assistência Social, 
Segurança Pública, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e respectivos 
conselhos regionais quando for o caso, Fórum da Agenda 21 do DF.  

 Envolver delegados da Consocial, estudantes, administradores regionais e 
população das regionais. 

 
PLANO DE AÇÃO 
 
Serão realizadas cinco oficinas presenciais sobre controle social até o final de 2013, 
com duração de 3 horas cada. As três primeiras oficinas terão como foco a 
apresentação básica dos conceitos e dos mecanismos de controle social no DF. As 
duas últimas abordarão de forma aprofundada os conceitos e práticas, de acordo 
com as demandas apontadas pelos participantes nas três primeiras oficinas básicas. 
A SUPTC será responsável pela realização das oficinas. Os membros do GT farão a 
revisão dos conteúdos e materiais. A SEGOV fará a mobilização do público, com 
apoio dos representantes da sociedade civil do CTCS.  
 

CICLO DE OFICINAS SOBRE CONTROLE SOCIAL - MÓDULO BÁSICO  
Foco: Apresentação básica dos conceitos e dos mecanismos de controle social no DF 
Duração: 3 horas – 14 às 17hs 
Local: a definir 
 
1ª oficina - julho 
Data: um dia entre 23 a 26 de julho de 2013 (preferencialmente quinta) 
Público: 100 conselheiros, do CTCS e Conselhos Distritais da Saúde, Assistência 
Social, Segurança Pública, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
 
2ª oficina– agosto  
Data: um dia entre 27 a 30 de julho de 2013 (preferencialmente quinta) 
Público: 300 pessoas, compreendendo delegados da 1ª Consocial, integrantes de 
outros conselhos, conselhos regionais, administrações regionais, Fórum da Agenda 
21 do DF. 
 
3ª oficina– setembro  
Data: um dia entre 24 a 27 de setembro de 2013 (preferencialmente quinta) 
Duração: 3 horas – 14 às 17hs 
Público: 300 pessoas, compreendendo estudantes ensino médio, universitários, 
professores e público em geral. 

 
 

CICLO DE OFICINAS SOBRE CONTROLE SOCIAL - MÓDULO AVANÇADO 
Foco: Adensamento conceitual e detalhamento dos mecanismos de controle social  
Duração: 3 horas – 14 às 17hs 
Público: quantidade e perfil a definir, de acordo com a demanda advinda do ciclo 
básico. 
Local: a definir 



 
1ª oficina - entre 22 a 25 de outubro 
 
2ª oficina - entre 26 a 29 de novembro 
 

 
 
  
Encaminhamentos 
 

 SUTPC organizará as oficinas e seus respectivos materiais; redigirá um release 
para divulgar as oficinas. 

 SEGOV será responsável pela mobilização dos participantes. 

 Representantes da Sociedade Civil no CTCS darão apoio na mobilização e 
farão a revisão dos materiais 

 2ª reunião do GT1 será realizada em 8 de julho às 14h30 para revisar o 
material da oficina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anexo 2 

 

Memória da 2ª reunião do GT 1 - Formação para o Controle Social 
Data e horário da reunião: 08 de julho de 2013 das 14h30 às 16h30  
Local: Anexo do Palácio do Buriti – 13º andar – Sala 1311– Brasília - DF 
Pauta: Revisar o material a ser utilizado nas oficinas de formação. 
 
Presentes: 
Renata Guedes Neves (SEGOV – Suplente), Márcio Apolinário de Oliveira Silva 
(Delegado CONSOCIAL - Suplente), Davi Fagundes (Agenda 21 de Taguatinga – 
Titular), David Faustino (SEGOV – Convidado), Soraia Mello (STC – Secretária-
Executiva do CTCS), Fernanda Calado (STC), Márcio Monteiro (STC) e Naum dos 
Santos (STC). 
 
Ausentes: Ana Cecília Maria Estellita Lins (SEF – Titular), Isaac Marra de Castro Júnior 
(SECOM – Titular), Diego Ramalho Freitas (MCCE – Suplente), Jovita José Rosa (MCCE 
– Titular), Ataíde Antônio dos Santos (Delegado CONSOCIAL - Suplente). 
 
SÍNTESE DA REUNIÃO 
Foi realizada a apresentação da proposta de programação e conteúdo do curso 
piloto de formação em transparência da gestão pública, destinado preliminarmente 
aos conselheiros do Conselho de Transparência e Controle do Distrito Federal, 
conforme apresentação em anexo. 

 Sugestões de conteúdo do curso de formação 

 Incluir dados/informações sobre sonegação fiscal/desperdício de recursos 
públicos => Fazer contato com a Codeplan (Jamila); Pesquisar no Portal da 
Fiesp; 

 Apresentar levantamento sobre o impacto do combate ao desvio de recursos 
públicos/ punições/ mudança na legislação => participação dos conselhos de 
Estado na redução da corrupção; bens patrimoniais privados penhorados; 
punições de servidores públicos; indicativos da “caixa de pandora”; ações de 
auditoria que tiveram impacto no combate à corrupção; 

 No estudo de caso, contemplar exercício que reflita todo o ciclo de prevenção 
da corrupção => denúncia/ uso da informação/ providências/ punições; 

 Utilizar o Portal da Transparência => explorar o portal no exercício prático; 

 Garantir a avaliação do curso e a certificação dos participantes. 
‘ 
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Encaminhamentos 

 

 O cronograma das oficinas acordado na primeira reunião do GT1 foi alterado 
em decorrência da mudança na metodologia do curso, que além da parte 
expositiva contará com exercício prático em laboratório de informática.  Isso 
implica na diminuição do número de participantes por oficina. Cada turma 
será composta por 25 participantes, com a previsão de formação de turmas 
simultâneas, contando com a participação de conselheiros exercendo o papel 
de multiplicadores.  
Novo cronograma:  
Foco: Apresentação básica dos conceitos e dos mecanismos de controle social 
no DF  
Duração: 3 horas – 14 às 17hs  
Local: a definir  
 
1ª oficina – julho (piloto)  
Data: 07 de agosto de 2013 
Público: Conselheiros do CTCS  
 
 2ª e 3ª oficinas – serão definidas novas datas, local e número de 
participantes, em face da necessidade de espaço com laboratório de 
informática. 
 

 Encaminhar banco de dados dos Conselhos de Estado (presidência/ contato 
Secretaria Executiva/ componentes/ ações desenvolvidas), como subsídio ao 
conteúdo do curso – Renata (SEGOV); 
 

 Enviar link do vídeo “O Paradigma da Mudança” - 
http://www.youtube.com/watch?v=64KXDZDvQyg - a ser utilizado como 
complementação da dinâmica do curso, aos membros do GT1; 
 

 Os certificados de participação no curso serão em Pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=64KXDZDvQyg


 
 
Anexo 3 
 

Memória da reunião do GT 2 – Articulação e mobilização da sociedade civil 
organizada 
Data e horário da reunião: 3 de julho de 2013 das 14 às 16hs 
Local: Anexo Palácio do Buriti – Brasília - DF. 
Pauta: Levantar subsídios para a articulação e mobilização da sociedade civil 
organizada 
 
Presentes: 
 
Cláudio Bandel Tusco (Delegado CONSOCIAL – Titular), Sérgio Gaze de Moura (Casa 
Civil – Titular), Márcio Apolinário de Oliveira Silva (Delegado CONSOCIAL - Suplente), 
Davi Fagundes da Agenda 21 de Taguatinga, Soraia Mello (STC – Secretária-Executiva 
do CTCS), Naum dos Santos (STC) e Dijelda Pereira de Sousa(STC). 
 
Justificaram ausência: Zulmira Costa (Titular-Sindireta), Diego Ramalho Freitas 
(MCCE – Suplente), Renata Guedes Neves (SEGOV – Suplente)  
 
 
SÍNTESE DA REUNIÃO 
 

Estratégias de Mobilização 

 Reforçar a criação de cursos à distância, como instrumentos de mobilização, 
utilizando estruturas já existentes, como a Escola de Governo. 

 Verificar as propostas da Consocial relacionadas à articulação e mobilização 
como subsídio para a construção de estratégias. 

 Realizar ampla divulgação dos mecanismos de controle social via 
SECOM/SEGOV: por exemplo – banner em todos os sites dos órgãos do GDF e 
das instituições da sociedade civil que compõem o CTCS  

 Facilitar o acesso aos conteúdos e agenda de cursos – a serem 
disponibilizados no site da STC/ CTCS. 

 Disparar informações sobre as principais atividades/obras que estão 
acontecendo na comunidade, informando a forma de acompanhamento (ex: 
audiência pública). Informativo simples, claro, preciso, direto com pouco 
texto ou spot rádio, vídeo, banner, post redes sociais, push etc. Atentar para 
o gargalo no acesso à informação pela sociedade em geral: baixa inclusão 
digital e baixa velocidade de conexão da Internet. 

 Realizar campanhas de transparência no DF por RAs (concursos, semana etc). 

 Realizar reuniões itinerantes nas RAs/ órgãos.  
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Mapeamento do público 

 Levantar com as ARs e SEGOV o mapa de organizações com atuação local 
(igrejas, grêmios, associações comunitárias, sindicatos, conselhos regionais, 
lideranças comunitárias atuantes etc.) 

 
Propostas para os demais GTs  

 GT1 - formação para controle social: Disponibilizar conteúdos/material 
didático sobre controle social para as escolas da rede pública. Já existem 
vídeos informativos na SEFAZ/ GEF/DF. Prof. Davi irá resgatar esse material e 
contatos. 

 GT3 - Incremento da Transparência: Criar instrumentos para facilitar a busca 
de informações no DO-DF. 
 

Encaminhamentos 

 Os representantes da sociedade civil do CTCS devem realizar reunião com 
todas as entidades que trabalham com a pauta e socializar o plano de 
mobilização. 

 Criar a rede de transparência a partir da mobilização. 

 Verificar possibilidade de fornecimento de estrutura para membros do CTCS  
realizarem a mobilização. 

 Prof. Davi fará a apresentação dos resultados deste GT na próxima reunião 
do CTCS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 
 
TABULAÇÃO AVALIAÇÃO OFICINA CONTROLE SOCIAL NO GDF 
 
 

        1 - Quanto ao Conhecimento sobre o assunto 

nenhum % algum % amplo %             Total % 

  44,4 4   5 55,6             9 100,0 

2 - Quanto ao conteúdo como orientação segura para aplicação no âmbito do controle social  

sim % mais ou menos % não % não sei %         Total % 

7 77,8 2 22,2                 9 100,0 

3 - Quanto aos  métodos e técnicas utilizadas 

adequados  % pouco adequados % inadequados % não sei responder %         Total % 

7 77,8 1 11,1     1 11,1         9 100,0 

4 - Com relação a troca de experiências e conhecimentos 

inúmeras % pouquíssimas % poucas % algumas % nenhuma % não sei responder % Total % 

6 66,7         3 33,3         9 100,0 

5 -Quanto ao número de horas 

insuficiente % razoável % suficiente % excessivo % não sei responder %     Total % 

1 11,1 3 33,3 5 55,6             9 100,0 

6 - Quanto a estrutura do local 

regular % boa % ruim % não sei responder %         Total % 

3 33,3 6 66,7                 9 100,0 

7 - De modo geral a oficina foi: 

regular % boa % ruim % não sei responder %         Total   

2 22,2 7 77,8                 9 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
8 - Sugestões, criticas a respeito da oficina 

i) faltou combinar com a CODEPLAN o acesso à internet  
         ii) difundi-la para os demais conselhos 

           iii) parabenizo a coordenação pela oficina e as orientações recebidas 
        9 - Sugestão para maior participação do cidadão nas ações de transparência e prevenção da corrupção 

     i) divulgação em massa (tv/rádio/etc) das ferramentas que o GDF vem aprimorando para o controle social, não apenas no setor público mas para a sociedade em 
geral 

ii) Participação, Olho Vivo 
           iii) maior capacitação e informação 
           10 - Como disseminar os acessos às informações nos sistema e mecanismos do GDF? 

       i) sim, através de oficinas 
           ii) sim, repassando informações, incentivando os colegas de trabalho/amigos e familiares a utilizarem o Portal da Transparência/ telefone 162/ etc. 

  iii) sugerindo fazerem cursos e divulgar os sites/endereços eletrônicos 
        iv) as informações já são utilizadas pelos técnicos do Tribunal 

         


