
  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

Data: 05/04/2017 - Quarta-feira 

Horário: 15:01 as 16:41 

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

Pauta:  

 Aprovação das memórias das reuniões de 01/02/2017 e 01/03/2017; 

 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, dirigido à CGDF, sobre 
tratamento de pedidos de informação;  

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

 Relatório a respeito da CODHAB e apresentação de pedido de Moção; 

 Calendário para posse da nova composição do conselho; 

 Informes gerais. 

 

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

Controle Social do Distrito Federal, coordenada por Elisa Ribeiro da Cunha – Secretaria 

Executiva do Conselho de Transparência e Controle Social. 
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 05/04/2017 

1 
Agenda 21 

Titular Davi Silva Fagundes P 

  Suplente José Daldegan Júnior - 

2 
FECOMÉRCIO 

Titular Adelmir Araújo Santana FJ 

  Suplente Carlos Hiram Bentes David  

3 
Força Sindical 

Titular Carlos Alves dos Santos FI 

  Suplente Zacarias de Assunção  

4 
FAPE 

Titular José Arnaldo de Pinho Rodrigues P 

  Suplente Lauro Jurgeaitis - 

5 
FIBRA 

Titular Jamal Jorge Bittar - 

  Suplente Elson Ribeiro Póvoa P 

6 
MCCE 

Titular Miguel Ângelo Martins Lara - 

  Suplente Ivaneck Perez Alves P 

7 
NCTS 

Titular Vera Lêda Ferreira de Morais FI 

  Suplente Ibrahim Yusseff Mahmud Ali  

8 
CTB 

Titular Etieno de Sousa Pereira FJ 

  Suplente Manoel da Cruz e Silva   

9 
OAB 

Titular Antônio Rodrigo Machado de Sousa  FI 

  Suplente Alexandre Vieira de Queiroz  

10 
CRC 

Titular Adriano de Andrade Marrocos  - 

  Suplente Darlene Paulino Rufino Lunelli P 

11 
CUT Brasília 

Titular  - 

  Suplente  - 

12 
OSBrasília 

Titular Rodrigo king Lon Chia  P 

  Suplente Antonio José da Silva Barros - 

13 
IFC 

Titular Everton Kischlat - 

  Suplente Jovita José Rosa  P 

14 
DIEESE 

Titular Max Leno de Almeida FJ 

  Suplente Alessandra de Moura Cadamuro FJ 

15 
ABI 

Titular Wanderval Calaça Mendonça FI 

  Suplente Mário de Almeida  

16 
CORECON 

Titular Maria Cristina de Araújo  P 

  Suplente Ronalde Silva Lins  - 

17 
DF em Movimento 

Titular Guilherme Alves Carvalho  P 

  Suplente Ney Hugo Jacinto Silva - 

   

Presentes (P) 9 

 

Faltas Injustificadas (FI) 6 

 

Faltas Justificadas (J) 4 
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Ouvintes e Participantes: José F. Simões – Agenda 21, Ronaldo Seggraro – Agenda 21, 

Henrique Ziller – Controlador-Geral do DF. 

 

PRELIMINARMENTE 

Presidente do Conselho de Transparência e Controle Social, Rodrigo Chia, às 15h01, 

declara aberta a segunda reunião ordinária do ano de 2017 com 9 membros presentes. 

 

Da aprovação da memória e apresentação do calendário de 2017 

Foram aprovadas as memórias das reuniões dos dias 1º/02/2017 e 1º/03/2017 sem 

alterações pelos conselheiros. 

Dos requerimentos 

 

O conselheiro Davi, Agenda 21, propôs um requerimento de levantamento das 

informações dos imóveis do GDF, utilizados ou não que não, constam no portal da 

transparência. Sugere o levantamento dos imóveis, endereço, período contratual, cópia dos 

contratos, contratos de manutenção, valores que são pagos, imóveis não ocupados e venda 

caso necessário. 

O presidente Rodrigo Chia, OSBrasília,  disse que a SEPLAG não possui esses dados, 

pois são descentralizados. Estão à procura de uma melhor logística para conseguir estas 

informações. 

A conselheira Jovita, IFC, recorda que este assunto já foi pauta em reuniões 

passadas e não foi acompanhado. Pede que todo imóvel do GDF conste no portal da 

transparência. O requerimento foi aprovado por todos os conselheiros presentes. 

O presidente Rodrigo Chia, OSBrasília,  iniciou os debates do outro requerimento 

proposto pelo Observatório social. Existem pedidos de informação feitos via E-SIC que não 

são atendidos, e sim, repassados ao solicitante que procure outros órgãos com o 

argumento de que não possuem a informação. Assim o requerimento pede a CGDF que  um 

trabalho em conjunto com os órgãos para não repassar o problema para o solicitante, mas 

sim para encaminhar para o órgão que o compete. O requerimento foi aprovado por todos 

os conselheiros presentes. 
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O presidente Rodrigo Chia, OSBrasília, reforça que as entidades que não fizeram 

suas indicações de representantes do conselho façam com urgência. 

Da palavra do Controlador-Geral do Distrito Federal 

 

O Controlador-Geral Henrique Ziller apresentou a publicação da conquista de 

transparência dos salários dos servidores não dependentes. Reforçou que ainda estão 

lutando pela publicação dos salários dos servidores do BRB. 

Comentou a proposta apresentada pelo conselheiro Davi, Agenda 21, e disse que 

está em formulação sistemas que permitam um melhor acompanhamento de situações 

como a dos imóveis do GDF. Apoia e estudará a possibilidade da controladoria atuar de 

forma conjunta com o planejamento para o levantamento destas informações. 

Concordou também e sugeriu uma normatização sobre a situação apresentada pelo 

Presidente Rodrigo Chia, OSBrasília, de reencaminhar o cidadão a um órgão competente na 

ausência de informações. 

Avisou que tem sido realizadas constantes capacitações de ouvidores para 

melhorar a qualidade da resposta do E-SIC e que o decreto que regulamenta o Regimento 

Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal ira trazer melhorias nesse sentido 

e irá atrasar a capacitação dos servidores efetivos já que haverá entrada de novos 

servidores em pouco tempo. O atraso será para não haver gastos com retrabalho. Afirmou 

que a alta rotatividade dos servidores nas administrações é um problema. 

Informou também para o conselho sobre o requerimento feito para a TERRACAP, 

que esse órgão não possui a informação sistematizada e para ter toda a informação sobre 

os terrenos do GDF haveria um grande gasto. A controladoria realizou reuniões para que o 

pedido seja respondido, pois entende que essa é uma informação pública e todos devem 

ter acesso e a TERRACAP vai ter um prazo para levantamento destes dados. Apesar do 

grande esforço de se tornar transparente, a falta de informação impossibilita a 

transparência. A orientação do Governo é de levantar a informação e para que ela possa 

existir de forma transparente. 
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Após a palavra do controlador-geral Henrique Ziller, a Conselheira Jovita, IFC, 

afirmou ter pedido informação sobre os recursos repassados para o fundo de saúde e foi 

negado com o argumento de ser sigiloso. O Controlador Henrique Ziller pediu  que seja 

feito um novo pedido de acesso a informação e que a instituição faça o recurso nos 

trâmites da LAI para ter a informação.  

A Conselheira Darlene, CRC, apresentou o problema de falta de servidores na 

administração regional, atrapalhando assim o trabalho dos contadores de abrir e fechar 

empresas. Isso aumenta o prazo, ficando fora da norma. 

O conselheiro José Arnaldo, FAPE, levanta o problema da área rural. A falta de 

informações sobre os terrenos sob posse do GDF atrapalha trâmites em todas as áreas 

próximas aos terrenos. 

O Controlador Henrique Ziller diz que qualquer problema de natureza de 

transparência da informação que possa ser resolvido pela controladoria sobre esse tema 

deve ser formalmente encaminhado. 

A presidência da mesa é passada para a conselheira Jovita, IFC, pois o presidente 

Rodrigo Chia teve que se ausentar. 

O conselheiro Davi, Agenda 21, apresentou o pedido de socorro feito pelo conselho 

de saúde de Taguatinga e pediu um foco maior nessa pauta. Apresentou também o 

relatório do GT Saúde que mostra a problemática no sistema de saúde sobre atendimento 

mal prestado pelo mesmo de forma recorrente. O relatório está em anexo à memória. Há, 

no final do relatório, várias informações e reportagens que embasaram os dados. É 

requerida a apresentação desse relatório para a Secretaria de Saúde e outros órgãos 

relacionados ao sistema de saúde para devidas providências. 

A conselheira Jovita, IFC, reforçou o requerimento do conselheiro Davi e diz que 

após as visitas da Auditoria cívica na Saúde há um agradecimento por situações resolvidas 

pela simples presença da sociedade civil e aumento do controle social. 

A Conselheira Maria Cristina, Corecon, disse que apesar de estar saindo do 

conselho fica muito feliz após ver um relatório importante como esse colocando em pauta 

aspectos tão importantes da saúde. 
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O conselheiro Guilherme, DF em Movimento, reforçou a importância deste 

relatório como pressão popular. Levantou o ponto da manutenção dos projetos de 

voluntariado e da pesquisa sobre a saúde mental como de igual importância. Recordou 

também a questão da saída do servidor em horário de trabalho para trabalhar na área 

particular. É um problema muito sério a ser enfrentado. Requerimento aprovado. 

O conselheiro Davi, Agenda 21, apresentou o novo relatório do GT Planejamento e 

Implantação dos Conselhos Regionais de Transparência e Controle Social nas Regiões 

Administrativas do DF. Há no relatório sugestões e requerimentos a serem observados.  

A Secretária Executiva Elisa Cunha reforçou este processo de criação dos conselhos 

regionais requer várias fases, precisa ser embasado e analisada a viabilidade do mesmo.  

O conselheiro Guilherme, DF em Movimento, lembrou que a CODHAB ainda não 

deu resposta sobre o aditivo de contrato da situação do Jardim Mangueral. O conselheiro 

retoma que já foi combinado neste conselho a insistência no assunto. A secretaria 

executiva sugere que seja feito um requerimento sobre o tema e enviado a CODHAB. Fica 

pré-aprovada a moção após o requerimento. 

A Secretária Executiva Elisa relembrou da posse da composição do conselho, 

solicitando que as entidades  enviem as indicações dos representantes para não atrapalhar 

o processo de nomeação, quem ainda não indicou precisa enviar até o final dessa semana. 

A conselheira Jovita, IFC, sugeriu que a ligação feita não fosse somente informativa, 

mas de convencimento da importância desse espaço. Após esse convencimento, as 

entidades devem responder objetivamente se querem ou não pretendem pertencer no 

conselho. A data da posse da nova composição é dia 03/05/2017.  

Dos informes gerais e encerramento 

 

O conselheiro Davi, Agenda 21, falou sobre o levantamento feito pelo TCU e TCDF 

sobre a previdência em 2015 apresentado no jornal no dia de hoje. Ficou acordado de 

discutir o assunto em próximas reuniões 

Depois de finalizados os requerimentos, a conselheira Jovita, IFC, representando o 

presidente Rodrigo Chia, encerrou a reunião às 16:41. 


