
 

Memória da reunião extraordinária nº 1 – 2016 

Data e horário da reunião: Dia 01 de junho 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 04/05/2016; 

- Informes gerais sobre encaminhamentos referentes à reunião do dia 04/05/2016; 

- Requerimento Fecomércio: solicitação de relatório detalhado do 

desempenho/evolução da arrecadação tributária; 

- Requerimento para solicitar ao governador indicação de entidade da sociedade civil 

para substituir a CUT-Brasília; 

- Situação dos grupos de trabalho formados no ano passado; 

- Minuta de projeto de lei do Executivo para eleição direta de Administradores 

Regionais; 

- Considerações finais.  

Reunião presidida por Rodrigo King Lon Chia – Presidente do Conselho de 

Transparência e Controle Social do Distrito Federal; e Everton Kischlat – Vice-

Presidente do Conselho de Transparência e Controle Social, 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 Sérgio Alberto Figueiredo – Coordenador de 

Controle Social SUTCS/CGDF. 
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Entidade Representante Presente 
Falta 

Injustificada 
Falta 

Justificada 

Agenda 21 
T Davi Silva Fagundes X     

S José Daldegam Júnior       

FECOMÉRCIO 
T Adelmir Araújo Santana 

 
    

S Carlos Hiram Bentes David X     

Força 
Sindical 

T Carlos Alves dos Santos   X   

S Zacarias de Assunção   X   

FAPE 
T Roberto Mesquita Melo 

 
X    

S Lauro Jurgeaitis    X   

FIBRA 

T Jamal Jorge Bittar   X   

S 
Paulo Eduardo Montenegro de Ávila e 
Silva 

  X   

MCCE 
T Miguel Ângelo Martins Lara X     

S Ivaneck Perer Alves       

NCTS 
T Vera Lêda Ferreira   X   

S Ibrahim Yuseff Mahmud Ali   X   

CTB 
T Etieno de Sousa Pereira 

 
   X 

S Manoel da Cruz e Silva       X 

OAB 
T Antônio Rodrigo Machado de Sousa  

 
    

S Alexandre Vieira de Queiroz X      

CRC 
T Adriano de Andrade Marrocos  

 
  X  

S Darlene Paulino Rufino Lunelli     X  

CUT Brasília 
T Sem indicação de representantes   

 
  

S Sem indicação de representantes   
 

  

OSBrasília 
T Rodrigo King Lon Chia  X     

S Antonio José da Silva Barros       

IFC 
T Everton Kischlat X     

S Jovita José Rosa        

DIEESE 

T Max Leno de Almeida X     

S Alessandra de Moura Cadamuro       

ABI 
T Wanderval Calaça Mendonça       

S Mário de Almeida X     

CORECON 
T Maria Cristina de Araujo  X     

S Ronalde Silva Lins  
 

    

DF 
Movimento 

T Guilherme Alves Carvalho  
 

    

S Ney Hugo Jacinto Silva X      

  



Ouvintes:  

Não houvera presença de ouvintes.  

PRELIMINARMENTE 

O Presidente do CTCS, Rodrigo Chia, às 14:57, declara iniciada a primeira reunião 

extraordinária do Conselho em 2016. Com quórum mínimo, Chia explica a ausência da 

falta do Controlador, do Adjuto e do Subcontrolador de Transparência e Controle 

Social que costumam abrir as reuniões do Conselho.  

Frente a esta situação, Chia prosseguiu a reunião ao primeiro assunto de sua 

pauta, que seria a leitura da memória da reunião anterior. 

Da aprovação da memória da reunião do dia 04/05/2016 

Haja vista que a memória fora enviada anteriormente aos conselheiros e que 

todos tiveram contato com esta, foi votada a nova leitura da memória. Davi Silva, 

conselheiro representante da Agenda 21, interveio e apresentou um conteúdo que 

não constava na memória, anteriormente constatado, acerca de seu pedido para o 

convite do Secretário de Saúde feito na reunião anterior. Liana Morisco, Secretária 

Executiva do CTCS, atentou ao Conselheiro que a memória haveria sido acertada na 

semana anterior e enviada aos conselheiros. Sendo assim, no entendimento dos 

conselheiros presentes, far-se-ia desnecessária uma nova leitura da memória, uma vez 

que todos concordavam com o que estava redigido nesta. 

Davi Silva, ainda nessa pauta, solicitou o convite para o Presidente do Conselho de 

Saúde. Chia, no posto de Presidente do CTCS, arquivou este assunto à extra pauta.  

Dos informes gerais sobre encaminhamentos referentes à reunião do dia 

04/05/2016 

Rodrigo Chia apresenta ao Conselho os requerimentos feitos na reunião anterior e 

a situação destes: o primeiro era do reenvio dos requerimentos, que o foram feitos; o 

pedido, por parte dos Conselheiros, do recebimento do Regimento Interno também foi 

atendido – Liana Morisco entregou o Regimento Interno para os representantes da 

sociedade civil organizada presentes; da questão das ausências, Rodrigo Chia 

reafirmou que as justificativas de ausência devem ser feitas por escrito e enviadas pela 

entidade. Em sua fala, o Presidente atentou à importância da presença dos 

conselheiros pela representatividade da entidade e pela questão do quórum, que 

reduzido invalida o caráter deliberativo da reunião; o quarto requerimento foi o de 

Adriano Marrocos que, na última reunião, abordou o tema da assíncrona relação entre 

os mandatos dos representantes no Conselho e na entidade. Chia disse que o caso já 

está previsto no Regimento Interno; da possibilidade da entrega de crachás para os 

Conselheiros, visando o rápido acesso ao Anexo do Palácio do Buriti, Liana afirmou 



contatar a Subcontroladoria de Gestão Interna para saber da possibilidade do 

atendimento deste requerimento. Ainda não há uma resposta afirmativa; e, por fim, o 

grupo do Whatsapp já fora feito. Desde a última reunião os conselheiros que não 

faziam parte deste foram incluídos.  

Feitos os informes, Rodrigo Chia avança a pauta. 

Do requerimento Fecomércio: solicitação de relatório detalhado do 

desempenho/evolução da arrecadação tributária 

O Presidente do CTCS, conforme discutido na reunião anterior, leu para os 

conselheiros o requerimento da Fecomércio. Para exemplificação, segue o objeto da 

proposta que foi aprovada na reunião: 

"disponibilização pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal no 

Portal de Transparência, até o vigésimo dia do mês subsequente, relatório detalhado 

do desempenho/evolução da arrecadação tributária do Distrito Federal nos últimos 

doze meses, por tributo, por atividade econômica, por regime de 

recolhimento/apuração e por região administrativa do domicílio fiscal do contribuinte." 

Carlos Hiram, representante da Fecomércio, disse que a arrecadação tributária 

detalhada no Portal da Transparência, facilitaria o estudo por parte da sociedade civil 

organizada. Chia comentou dizendo que essas informações já existem, mas são de 

difícil acesso. Tal requerimento também foi encaminhado à Casa Civil. 

Do requerimento para solicitar ao governador indicação de entidade da 

sociedade civil para substituir a CUT-Brasília 

Rodrigo Chia, atentando ao caso da CUT, relata sobre o ofício que foi por ele 

enviado à entidade e que não fora respondido até a data da reunião. Chia ainda disse 

para o Conselho provocar o Governador para a indicação de uma nova entidade. A 

ausência permanente da CUT colabora também para a falta de quórum.  

Em 2014 o CTCS era representado majoritariamente pelo governo. Com a troca do 

Governador, o CTCS também mudou – sua configuração passou a ser inteiramente 

representada pela sociedade civil. O Governador indica a entidade, não o Conselho. 

Maria Cristina, titular da CORECON do CTCS, criticou a falta de representação das 

minorias no Conselho. Pediu para requerer ao Governador tomada de posição frente a 

esta constatação. Davi Silva propôs a criação de um grupo de trabalho que se atente às 

minorias. Lembrou-se da questão do índio, do negro e compreendeu que uma 

comissão que lutasse por esses direitos no CTCS seria de grande valia. 

Guilherme Alves, representante titular do DF em Movimento, perguntou se há a 

possibilidade de haver uma nova Conferência Nacional da Transparência e Controle 



Social (Consocial) em breve. Davi Silva disse da periodicidade de dois anos que a 

Conferência deveria ter, mas não foi efetivo esse planejamento temporal. Everton 

Kischlat, Vice-presidente do CTCS, disse que a Conferência é, em si, um movimento 

saudável, mas criticou a periodicidade planejada, pois considera o grande custo que a 

Conferência precisa para ser realizada. Pediu para que o Conselho, ao invés de se 

preocupar com o evento em si, avaliasse o quanto fez para que as propostas da 1ª 

Conferência fossem concretizadas.   

Da situação dos grupos de trabalho formados no ano passado 

O Regimento Interno prevê a criação de grupos de trabalho. Até a data desta 

reunião, seis grupos foram formados. Segundo o Presidente do CTCS, o intuito dos 

grupos de trabalho era muito claro, mas o resultado destes não foi efetivo. Mario de 

Almeida, representante da ABI, criticou a formulação dos grupos, apresentando o fato 

de sua entidade não ser relacionada a nenhum grupo de trabalho, enquanto outras 

entidades se encontram em três destes.  

Por fim, para potencializar os grupos de trabalho, fora acertado que a quantidade 

destes grupos deve ser diminuída, aumentando a quantidade de entidades em cada e 

focando, inicialmente, em poucas frentes. Assim, espera-se que haja maior chance de 

um resultado efetivo. 

Da minuta de projeto de lei do Executivo para eleição direta de Administradores 

Regionais 

Nesse tema, Chia apresentou o novo projeto de lei que pretende modificar o meio 

de escolha dos novos Administradores Regionais no DF. Com consulta pública pela 

internet, o GDF pode avaliar a aceitação da população quanto à proposta de eleição 

direta para os Administradores Regionais.  

Foi discutido na reunião a legalidade, funcionalidade, efetividade e como o 

Conselho pode participar dessa escolha. A mesa divergiu nas ideias da proposta e não 

chegaram a um consenso sobre a participação do CTCS neste ponto. 

Das considerações finais 

O CTCS não tem poder impositivo, o poder do Conselho é o da representatividade. 

Haja vista essa condição, os conselheiros debateram se o Conselho estaria 

extrapolando seus limites ao requerer os mecanismos de acompanhamento das 

Emendas Parlamentares por o CTCS ser do Executivo.  

Davi Silva, não vendo o impedimento citado por Mário de Almeida, propôs a 

criação de uma frente parlamentar da transparência, uma parceria com os outros 

poderes. Tal deliberação do representante da Agenda 21 foi votada e aprovada.  



Também foi aprovado o requerimento de Everton Kischlat para uma audiência 

pública sobre as administrações regionais, junto aos estudos orçamentários para tal. 

O Presidente do Conselho, guiando para o fim da reunião, alertou ao CTCS que na 

próxima reunião o representante Davi Silva irá apresentar o projeto Adote um 

Parlamentar. Davi ainda pediu ao Conselho para chamar o Secretário de Saúde – 

levando em conta a Auditoria Cívica na Saúde que foi feita recentemente e sua 

experiência no HRT. Everton disse ao conselheiro que antes de chama-lo elabore boas 

perguntas, traga os assuntos abordados na reunião e peça para que ele responda. 

Por fim, Liana Morisco trouxe um aviso da TCU, pedindo para visitar o Conselho 

em sua próxima reunião a fim de apresentar um aplicativo que visa à melhoria do 

controle social na educação. Chia aprova a visita. 

Às 16:33, após toda a pauta abordada, o Presidente do CTCS declara a reunião 

encerrada. 


