
 

Memória da reunião extraordinária nº 2 – 2016 

Data e horário da reunião: Dia 03 de agosto 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 06/07/2016; 

- Apresentação do novo sistema de Ouvidoria do DF; 

- Deliberação sobre representantes do CTCS nas audiências públicas da Comissão de 

Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da CLDF com secretários do GDF;  

- Discussão de quesitos a serem apresentados ao Sr. Secretário de Saúde em audiência 

na CLDF; 

- Confirmação de relatores dos temas especiais a serem trabalhados pelo CTCS até o 

fim do ano (saúde, licitações e conselhos regionais de transparência); 

- Deliberação sobre convite ao governador; 

- Apresentação do projeto “Adote um Parlamentar” (prof. Davi Fagundes); 

- Considerações finais. 

  

Reunião presidida por Rodrigo King Lon Chia – 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 

Cézar Barbosa de Souza Feitoza – Estagiário SUTCS/CGDF; Elisa Ribeiro da Cunha – 

Assessora SUTCS/CGDF; Fabio Rogerio Antunes da Silva – Assessor SUTCS/CGDF; e 

Mariana Campos Freire Lopes – Estagiária 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   X 

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    

S Elson Ribeiro Póvoa X   

MCCE 
T Miguel Ângelo Martins Lara    

S Ivaneck Peres Alves X   

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     

OAB 
T Antônio Rodrigo Machado de Sousa  X   

S Alexandre Vieira de Queiroz    

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 X   

S Mário de Almeida X   

CORECON 
T Maria Cristina de Araujo  X   

S Ronalde Silva Lins     

DF 
Movimento 

T Guilherme Alves Carvalho  X   

S Ney Hugo Jacinto Silva    

  

 



Ouvintes:  

Eduardo Almeida – Fecomércio. 

 

PRELIMINARMENTE 

O Presidente do Conselho de Transparência e Controle Social, Rodrigo Chia, às 14 

horas e 57 minutos, declara aberta a segunda reunião extraordinária do ano de 2016. 

Sem o quórum mínimo oficial, a reunião iniciou-se sem o poder deliberativo que o 

Conselho potencialmente possui. 

Haja vista tal impotência do Conselho no momento, o presidente do CTCS avança 

a pauta e entrega a palavra ao ouvidor-geral do Distrito Federal, José dos Reis de 

Oliveira, que apresentou aos conselheiros o novo sistema de Ouvidoria que será 

aplicado em todo o Executivo do DF. 

Da apresentação do novo sistema de Ouvidoria do DF 

Iniciando sua apresentação, José dos Reis explica como era o funcionamento do 

antigo sistema de Ouvidoria do DF. Apesar de boas funcionalidades do sistema, o 

ouvidor explica que o novo sistema terá maiores facilidades de manutenção e 

controle. Falou também das funcionalidades do sistema, nomeado OUV DF, e simulou 

uma reclamação para os conselheiros entenderem todo o processo que o cidadão 

deverá passar para manifestar-se ao Governo de Brasília e suas secretarias.  

Ainda em fase de teste, o OUV DF está em funcionalidade na Secretária de Estado 

de Saúde do DF, que possui média de 25% das manifestações mensais segundo o 

ouvidor. Serão 30 dias de teste para o novo sistema solidificar-se e espalhar-se a todo 

o Executivo. Estima o ouvidor que na segunda semana de setembro o sistema seja 

integralmente aplicado na capital federal. 

O novo sistema possibilita que o administrador tenha informações do 

manifestante como o nome, idade, nível de escolaridade, localidade, renda, entre 

outras ciências do cidadão para melhor análise da situação e mensuração dos dados. 

No caso de denuncia ou reclamação, o cidadão pode pedir anonimato. 

Falou também o ouvidor sobre os prazos de resposta por parte do governo, sendo 

eles de 10 dias para informar as primeiras providências adotadas para a resposta e de 

20 dias para apurar e informar o resultado.  

Após sua fala, às 15h50, o ouvidor pede licença para retirar-se. Rodrigo Chia 

agradece sua presença e segue a reunião. Pela chegada de mais conselheiros e pelo 

poder deliberativo, o presidente do Conselho parte para o próximo item da pauta. 



Da resposta do requerimento da Fecomércio 

Chia inicia o tema falando da resposta da Secretaria de Fazenda para o 

requerimento da Fecomércio enviado pelo CTCS. Tal requerimento pedia a 

disponibilização de relatório detalhado do desempenho/evolução da arrecadação 

tributária do DF nos últimos 12 meses, por tributo, atividade econômica, regime de 

recolhimento/apuração e região administrativa do domicílio fiscal do contribuinte no 

Portal da Transparência. A Secretaria da Fazenda disse que tem essas informações 

num âmbito interno. Tal resposta não se adequou a pergunta contida no ofício.  

Então, mediante voto, fora encaminhado um novo ofício à Secretaria de Fazenda 

pedindo um esclarecimento da resposta, além de um convite enviado por meio do 

CTCS para que alguém que represente a Secretaria venha à próxima reunião do 

Conselho em setembro. Ivaneck Alves, do MCCE, se absteve da votação, enquanto 

todos os outros conselheiros presentes votaram a favor do requerimento.  

Eduardo, representando a Fecomércio, falou da importância desses dados para o 

controle social e da vontade da sua entidade em transformar em projeto de lei a 

disponibilização dessas informações para o povo. Davi Silva citou também a 

possibilidade de se criar um painel com o impostômetro e sonegômetro para que a 

população tenha essas informações com maior facilidade. 

Da deliberação dos representantes do CTCS nas audiências públicas da Comissão de 

Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da CLDF 

Chia, seguindo a pauta, relembrou o convite do deputado Rodrigo Delmasso ao 

CTCS para as audiências públicas que terão a presença dos secretários de saúde e 

segurança pública. Teriam sido escolhidos anteriormente os conselheiros Davi Silva, da 

Agenda 21, e Etieno Pereira, da CTB, para representarem o CTCS na audiência com o 

secretário de saúde, que fora adiada para o dia 25 de agosto. Para a audiência com o 

secretário de segurança pública, no dia 18 de agosto, os conselheiros Davi Silva e 

Guilherme Carvalho, do DF em Movimento, disponibilizaram-se a participar. 

Da discussão de quesitos a serem apresentados ao Senhor Secretário de Saúde 

em audiência na CLDF 

Davi Silva e Etieno Pereira apresentaram os questionamentos elaborados por eles, 

que se tratavam mais sobre pontos específicos da saúde, como a CPI que percorre a 

Câmara Legislativa, como a questão das Organizações Sociais na Saúde do DF, projeto 

de lei que também está na CL, questões sobre problemas nas farmácias, nos 

ambulatórios etc. Everton Kischlat, o vice-presidente do CTCS, tomou a palavra e pediu 

para que as perguntas fossem elaboradas na ótica da transparência e do controle 

social, haja vista que os conselheiros representarão o Conselho na audiência. O vice-

presidente do CTCS apontou problemas como falta de controle de estoque remédios e 



o fato de os relatórios ainda serem preenchidos no papel, não se utilizando do 

computador - tais questões visando à transparência. 

As questões levantadas pelos conselheiros serão apresentadas pelos 

representantes na audiência pública. Na próxima reunião, os conselheiros 

participantes trarão as respostas dos secretários frente às perguntas.  

Da confirmação dos relatores dos temas especiais a serem trabalhados pelo CTCS 

até o fim do ano 

No âmbito dos Grupos de Trabalho, Rodrigo Chia traz à mesa os nomes até então 

dispostos a participar de cada GT. 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.  

Eduardo Almeida, representante da Fecomércio, dissera de sua percepção sobre a 

prematuridade da aplicação dos conselhos regionais de transparência, apesar de achar 

uma boa ideia a implementação no futuro. Rodrigo Chia, em resposta, discorreu sobre 

a proposta do GT, que não é de implementar, mas fazer um estudo de caso, analisar a 

possibilidade de tal implementação.   

Da apresentação de proposta de requerimento por Rodrigo Chia 

Como extra pauta, Rodrigo Chia apresentou uma proposta de requerimento. Para 

isso, Everton Kischlat tomou a posição de presidente. Nesse requerimento, o 

conselheiro titular do Observatório Social de Brasília solicita o acesso à sociedade do 

acompanhamento de metas do acordo de resultados redigido pelo Governo de Brasília 

no início do ano. Pede-se que esse acompanhamento seja disponibilizado no portal da 

transparência.  

Sendo votado e aprovado, por unanimidade, o requerimento, Chia retorna ao 

posto de presidente e passa ao próximo tema da pauta. 

Da deliberação do convite ao governador 

Devido o não atendimento dos requerimentos anteriores, o presidente do CTCS 

traz novamente a possibilidade de chamar o governador a uma reunião com os 

conselheiros. Em reuniões passadas fora estabelecido que os requerimentos seriam 

repassados à Casa Civil para que, assim, o Conselho obtivesse resposta. Caso, com o 

tempo, os requerimentos não fossem respondidos, o convite ao governador seria feito. 

Antônio Rodrigo, representante da OAB/DF, sugeriu que não fosse chamado o 

governador a uma reunião do Conselho, mas que fosse marcada uma reunião entre 



ambas as partes para que o Rodrigo Rollemberg pudesse responder os conselheiros. 

Assim, a data e o local não seriam fixos, mas abertos à agenda do governador. 

O presidente do CTCS leva à votação a proposta de Antônio Rodrigo, sendo 

aprovado por unanimidade. O convite então será encaminhado. 

Das considerações finais 

Haja vista o tardio horário, a apresentação do projeto “adote um parlamentar”, do 

Davi Silva, fora adiado novamente. Pediu Davi para que o projeto fosse apresentado no 

inicio da próxima reunião. Rodrigo Chia aprovou o pedido do conselheiro. 

Às 17h12, após 2 horas e 15 minutos, o presidente do CTCS declara encerrada a 

segunda reunião extraordinária de 2016. 


