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Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal -  CTCS

MEMÓRIA DA 1? REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

Data: 01/02/2017 - Quarta-feira

Horário: 14h45 as 15h55

Local: Sala de Reunião da Casa Civil -  Anexo do Palácio do Buriti - 9° andar

Pauta:

■  Aprovação da memória das reuniões de 14/12/2016;

■  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;

■  Votação de requerimento do Observatório Social de Brasília à Terracap para publicação, 

em transparência ativa, da relação completa de imóveis de sua propriedade;

■  Votação de requerimento do Observatório Social de Brasília à Secretaria de Mobilidade 

para acesso de membro(s) do CTCS ao trabalho de avaliação dos contratos do Sistema 

de Transporte Público Coletivo do DF a ser realizado pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV);

■  Comunicação do calendário do CTCS para 2017;

■  Nova composição do conselho -  sugestão de calendário

o Iniciar as indicações dos novos representantes - 01/02 a 27/03 

o Tramitação e publicação dos documentos para a posse - 28/03 a 27/04 

o Final dos mandatos -27/04/2017 

o Posse da nova composição -  03/05/2017

■ Relatórios dos GTs de Saúde, Licitações e Conselho(s) de Transparência;

■  Informes gerais.
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ENTIDADE REPRESENTANTE 01/02/2017
1 Titular Davi Silva Fagundes F

Agenda 21
Suplente José Daldegan Júnior -

2
FECOMÉRCIO

Titular Adelmir Araújo Santana P
Suplente Carlos Hiram Bentes David -

3 Titular Carlos Alves dos Santos F
Força Sindical

Suplente Zacarias de Assunção -
4

FAPE
Titular José Arnaldo de Pinho Rodrigues P
Suplente Lauro Jurgeaitis

5 Titular Jamal Jorge Bittar
FIBRA

Suplente Elson Ribeiro Póvoa P
6

MCCE
Titular Miguel Ângelo Martins Lara P
Suplente Ivaneck Perez Alves -

7 Titular Vera Lêda Ferreira de Morais F
NCTS

Suplente Ibrahim Yusseff Mahmud Ali -
8

CTB
Titular Etieno de Sousa Pereira F
Suplente Manoel da Cruz e Silva -

9 Titular Antônio Rodrigo Machado de Sousa F
OAB

Suplente Alexandre Vieira de Queiroz -
10

CRC
Titular Adriano de Andrade Marrocos -
Suplente Darlene Paulino Rufino Lunelli P

11 Titular
CUT Brasília

Suplente -
12

OSBrasília
Titular Rodrigo king Lon Chia P
Suplente Antonio José da Silva Barros -

13 Titular Everton Kischlat P
IFC

Suplente Jovita José Rosa -
14

DIEESE
Titular Max Leno de Almeida P
Suplente Alessandra de Moura Cadamuro -

15 Titular Wanderval Calaça Mendonça F
ABI

Suplente Mário de Almeida -
16

CORECON
Titular Maria Cristina de Araujo -
Suplente Ronalde Silva Lins P

17 Titular Guilherme Alves Carvalho P
DF em Movimento

Suplente Ney Hugo Jacinto Silva -
Presentes (P) 10
Faltas Injustificadas (FI) 7
Faltas Justificadas (J) 0
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Ouvintes e Participantes: Eduardo A Neto -  Fecomércio

PRELIMINARMENTE

Presidente do Conselho de Transparência e Controle Social, Rodrigo Chia, às 14h45, 
declara aberta a primeira reunião ordinária do ano de 2017 com 10 membros presentes.

Da aprovação da memória e apresentação do calendário de 2017

Foi aprovada a memória da reunião de 14/12/2016 sem alterações pelos 

conselheiros. O calendário do ano de 2017 foi apresentado com reuniões sempre na 

primeira quarta feira do mês com exceção para março que será no dia 08/03 devido à 

quarta feira de cinzas e o dia 13/12/2017 para participar da semana de combate à 

corrupção. O presidente do conselho e pediu esforço das entidades para cumprirem esse 

calendário, assim, as atividades do conselho não ficarão paradas.

A nova composição do conselho toma posse em abril e foi apresentando o 

cronograma e a solicitação que todas as entidades enviem suas indicações até o dia 27/03. 

Com a apresentação do seguinte cronograma:

o Iniciar as indicações dos novos representantes - 01/02 a 27/03 

o Tramitação e publicação dos documentos para a posse - 28/03 a 27/04 

o Final dos mandatos -27/04/2017 

o Posse da nova composição -  03/05/2017

Dos requerimentos

A 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 foi adiada porque a entidade que solicitou não estava presente.



O conselheiro Elson Ribeiro Póvoa solicitou um esclarecimento quanto ao 

requerimento de transporte, pois, os documentos informam que é sobre o acesso de 

membros ao trabalho, mas deveria ser sobre participação. O conselheiro Everton reitera o 

pedido para acesso as planilhas esclarecendo que é necessário dar a informação ao 

conselho, mas ampliá-lo também à sociedade em transparência ativa e propõe dois 

encaminhamentos: 1) proposta do conselho para o requerimento que será votado; 2) o 

Observatório Social redigir as perguntas que o conselho está pedindo, de maneira objetiva, 

e que todas as organizações presentes fizessem essa pergunta via lei de acesso à 

informação.

O conselheiro Max Leno sugeriu convidar a Fundação Getúlio Vargas para 

apresentar o resultado do trabalho ao Conselho. O Conselheiro Guilherme afirma que o 

assunto é pertinente devido ao aumento das passagens e que a FGV pode ajudar com 

informações e detalhes técnicos acerca do tema. A conselheira Darlene questiona sobre o 

custo desse trabalho da FGV, tendo em vista que o governo diz estar sem dinheiro. Ela 

sugeriu pedir a transparência desse custo. Requerimento aprovado por unanimidade, com 

alterações sobre ampliar o acesso dessas planilhas à sociedade civil.

O conselheiro Guilherme sugeriu um requerimento ao governo para que os órgãos 

tenham prazo para responder as demandas do governo. A CODHAB não respondeu sobre 

os questionamentos ao relatório dos Jardins Mangueiral. Haverá um requerimento para 

que a CODHAB responda e será pauta na próxima reunião.

O conselheiro Elson Ribeiro informa que recebeu um relatório do Ministério Das 

Cidades dando ciência do cancelamento de alguns itens que já tinham recursos garantidos 

para aquisição de bens e obras. Outros recursos cancelados foram para aquisição de 10 

trens do metrô, conclusão das estações da Asa Sul e pra prolongamento do metrô de 

Samambaia e Ceilândia. O conselheiro explicou que não houve justificativa do governo para 

esse cancelamento de quase 1 bilhão de reais e questionou se o governo abriu mão porque 

não precisa, por incompetência ou perdeu o prazo. O requerimento visa buscar explicações 

do metrô e do DER.

O conselheiro Everton salientou que é importante buscar por parte dos gestores 

transparência baseado na LOA e que essas informações sejam feitas através da
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transparência ativa e também apanhar o que já tem ou não recurso garantido para 2017 

antes que o ano termine. Lembrou que no fim do ano os recursos acabam.

Elson Ribeiro alertou que há verba (48 milhões) para ampliar a pista, referente o 

estrangulamento do caminho do aeroporto para o Plano Piloto que já foi adiado. E se a 

obra não começar até março, esse dinheiro será perdido. O conselheiro alertou que o custo 

da Terracap para o benefício que ela traz não compensa, sendo importante repensar, pois é 

a imobiliária mais cara do mundo. E questionou sobre alternativas de como fazer uma 

convocação para que a Terracap apresente seus custos e benefícios.

O presidente Chia solicitou que sejam encaminhadas as informações sobre o metrô e a 

pista do aeroporto para que os requerimentos sejam feitos. Sobre a Terracap sugeriu fazer 

um convite ao presidente para que venha a uma reunião do conselho esclarecer esses 

pontos. Este convite fará parte do requerimento sobre as informações de imóveis da 

Terracap.

O conselheiro Everton sugeriu que a Terracap apresente suas despesas e receitas 

de 2016. O conselheiro Elson propôs que seja os dados dos últimos 5 anos, por exemplo. 

José Arnaldo salientou que é importante entender as projeções futuras da Terracap para 

entender os números de matrículas. O conselheiro Guilherme informou que dependendo 

da resposta do Metrô, pode-se abrir uma ação pública, por improbidade administrativa.

Os requerimentos referentes à Terracap e aos recursos para as obras do PAC 

(Semob/DER/Metrô) também foram aprovados.
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Dos informes gerais e encerramento

Depois de finalizados os requerimentos o presidente Rodrigo Chia encerrou a 
reunião às 15h55. Os demais itens da pauta foram adiados para a próxima reunião:

■  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.
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