
  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

Memória da reunião extraordinária nº 3 – 2016 

Data e horário da reunião: Dia 05 de outubro 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 de 06/09/2016; 

 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; 

 Escolha de entidade para compor o CTCS; 

 Apresentação "Adote um Parlamentar" (prof. Davi Fagundes); 

 Apresentação Ouvidoria-Geral - Prêmio de Melhores Práticas; 

 Apresentação de relatório do tema Saúde. 

 

 

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 Elisa Ribeiro da Cunha – Assessora SUTCS/CGDF e Fabio Rogerio Antunes da 

Silva – Assessor SUTCS/CGDF. 
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 05/10/2016 

1 
Agenda 21 

Titular Davi Silva Fagundes   

  Suplente José Daldegan Júnior P 

2 
 FECOMÉRCIO 

Titular Adelmir Araújo Santana P 

  Suplente Carlos Hiram Bentes David   

3 
Força Sindical 

Titular Carlos Alves dos Santos FI 

  Suplente Zacarias de Assunção FI 

4 
FAPE 

Titular Roberto Mesquita Melo FI 

  Suplente Lauro Jurgeaitis FI 

5 
FIBRA 

Titular Jamal Jorge Bittar FI 

  Suplente Elson Ribeiro Póvoa FI 

6 
MCCE 

Titular Miguel Ângelo Martins Lara P 

  Suplente Ivaneck Perez Alves   

7 
NCTS 

Titular Vera Lêda Ferreira de Morais P 

  Suplente Ibrahim Yusseff Mahmud Ali   

8 
CTB 

Titular Etieno de Sousa Pereira FI 

  Suplente Manoel da Cruz e Silva  FI 

9 
OAB 

Titular Antônio Rodrigo Machado de Sousa  FI 

  Suplente Alexandre Vieira de Queiroz FI 

10 
CRC 

Titular Adriano de Andrade Marrocos    

  Suplente Darlene Paulino Rufino Lunelli P 

11 
CUT Brasília 

Titular  FI 

  Suplente  FI 

12 
OSBrasília 

Titular Rodrigo king Lon Chia  P 

  Suplente Antonio José da Silva Barros   

13 
IFC 

Titular Everton Kischlat P 

  Suplente Jovita José Rosa    

14 
DIEESE 

Titular Max Leno de Almeida P 

  Suplente Alessandra de Moura Cadamuro   

15 
ABI 

Titular Wanderval Calaça Mendonça FI 

  Suplente Mário de Almeida FI 

16 
CORECON 

Titular Maria Cristina de Araujo  P 

  Suplente Ronalde Silva Lins    

17 
DF em Movimento 

Titular Guilherme Alves Carvalho  FI 

  Suplente Ney Hugo Jacinto Silva FI 

   

Presentes (P) 9 

 

Faltas Injustificadas (FI) 8 

 

Faltas Justificadas (J) 0 
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Ouvintes e Participantes: Eduardo A. A. Neto – Fecomércio; José dos Reis – Ouvidor-Geral; 

Diego Ramalho – Subcontrolador de Transparêcia e Controle Social; Henrique Ziller – 

Controlador-Geral do DF.  

PRELIMINARMENTE 

 

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

horas, declara aberta a quarta reunião ordinária do ano de 2016 com 8 membros e ainda 

sem quórum. Fazendo inversão da pauta segue para a apresentação pelo ouvidor-geral do 

DF José dos Reis para a apresentação do concurso Melhores Práticas em Ouvidoria de 

forma a incentivar a excelência do atendimento ao serviço prestado por órgãos e entidades 

do DF ao cidadão do Distrito Federal. O CTCS, parceiro nessa jornada, terá seus 

representantes como jurados do concurso, escolhendo a melhor prática apresentada em 

cada categoria. As experiências não premiadas, mas selecionadas, terão certificado de boas 

práticas.  “Acredito que podemos colaborar muito com esse concurso, principalmente pelo 

nosso distanciamento em relação às ouvidorias do DF”, disse Rodrigo Chia, presidente do 

Conselho. O regulamento do prêmio foi entregue para os conselheiros presentes e seguiu- 

se a apresentação do mesmo e o calendário do prêmio.  A comissão avaliadora e julgadora 

será o CTCS, para isso o presidente Rodrigo Chia sugere fazer um grupo de trabalho. 

Da aprovação da memória das reuniões dos dias 06/09/2016 e outras deliberações 

 
Durante a apresentação, novos conselheiros chegaram e alcançaram nove 

entidades representadas.  

Chia destaca a presença pela primeira vez do suplente da Agenda 21 José Daldegan 

e inicia a aprovação da memoraria da reunião do anterior e atende a solicitação do 

Guilherme Carvalho (DF em Movimento) de fazer um acréscimo que foi lido pelos 

conselheiros por questão de transparecia: “Gilson Paranhos avisou que vai parar o processo 

da expansão do bairro Jardins Mangueiral na CAP - central de aprovação de projetos, para 

voltar ao diálogo com a comunidade, com o objetivo de prestar maiores esclarecimentos e 

documentos, principalmente, sobre as matrículas dos terrenos que envolvem a expansão.” 

Os conselheiros aprovaram a memória e não tiveram nenhuma objeção com a inclusão 

pedida por Guilherme. 

 Segue-se a pauta e as apresentações do requerimento da Agenda 21 e do projeto 
“Adote um parlamentar” foram adiadas devido à solicitação do conselheiro José Daldegan 
para que o conselheiro titular Davi Silva faça as apresentações.  
 

O presidente do CTCS reforçou a mudança da data da próxima reunião no dia 16/11 
devido à sala de reuniões que é usada e estará ocupada.  
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Da votação para a nova entidade indicada para compor o CTCS 

 

Foi dada sequência na reunião para a escolha da nova entidade que será indicada 
para compor o conselho. A conselheira Vera Leda reforçou a ideia de não votar em 
entidade que já tem outra de grau superior presente neste conselho. O presidente 
manifestou sua concordância e diz que não pode estabelecer um critério, pois não existe 
previsão regimental, mas apoiou a manifestação. Segue-se a votação aberta conforme a 
ordem da mesa  

 Adelmir (FECOMERCIO)- Comissão de justiça e paz 
 Darlene Lunelli (CRC) - Comissão justiça e paz 
 Miguel Ângelo (MCCE) - comissão justiça e paz 
 Maria Cristina (CORECON) - Fórum de Cultura 
 Vera Leda (NCST) - Central dos sindicatos brasileiro 
 Rodrigo Chia (OS Brasília) - Rodas da paz 
 Éverton  Kischlat (IFC)- Comissão justiça e paz 
 Max Leno (DIESE) - Central dos sindicatos brasileiro 
 José Daldegan (Agenda 21) - Comissão justiça e paz 

 

Após votação aberta, a Comissão Justiça e Paz com 5 votos, ligada à Arquidiocese 

de Brasília, foi escolhida por votação para ser nova entidade indicada ocupar um assento no 

Conselho.  A entidade ocupará o cargo deixado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

que não indicou membros para o exercício de 2016. Caso a escolhida não tenha interesse, 

será escolhida a subsequente.  

 

Repostas dos requerimentos 

 

Rodrigo Chia procede a leitura das respostas dos requerimentos sobre a 
substituição da entidade e o requerimento de 2015 que solicita maior detalhamento dos 
convênios. O presidente e conselheiros consideram que a resposta não é satisfatória, pois 
não existe a necessidade da CGDF reiterar o pedido que já foi realizado pelo CTCS. A 
conselheira Vera Leda comentou que acha um desrespeito ao conselho e a função do 
conselho receber uma resposta como essa. O conselheiro Everton sugere fazer uma 
manifestação contrária e Chia concordando diz que a resposta não atende e sugere 
encaminhar uma resposta à SEFAZ com cópia para a Casa Civil. Todos os conselheiros 
manifestam a aprovação.  

 

 

Da participação do Controlador-Geral e Execução orçamentária de convênios firmados  

 

O controlador-geral do DF, Henrique Ziller, participou da reunião colocando-se à 

disposição para solicitar, pessoalmente, à Secretaria de Fazenda a divulgação de dados mais 

detalhados da execução orçamentária e financeira de convênios firmados pelo GDF, 

requerimento feito pelo Conselho. Afirmou, ainda, que a CGDF se dedicará para a inserção 

dos dados solicitados na nova versão do Portal da Transparência. Ziller ressaltou que a 

remodelação da ferramenta enfrentou muitos obstáculos, principalmente problemas nas 

bases de dados e na infraestrutura de tecnologia da informação. 
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O representante da Fecomércio informou que a Secretaria de Fazenda começou a 

disponibilizar relatório mais detalhado da arrecadação tributária do DF, objeto de 

requerimento encaminhado pelo CTCS em junho deste ano. Os membros do Conselho 

manifestaram preocupação com a situação financeira do DF, especialmente com o grande 

comprometimento da receita corrente líquida com gastos de pessoal, segundo dados 

divulgados em setembro. 

 

O controlador-geral comenta o quadro que Eduardo detalhou, pois 83% das receitas do 
GDF é gasto com folha de pagamento com servidores sem contar os terceirizados. Dos 
nossos recursos como servidores de 40% é para tributos e desse valor arrecadado 83% 
volta pra nossos salários. A sociedade precisa fazer essa discussão e rever esse quadro. 
Sendo uma situação crítica e caótica, em breve chegará ao ponto de atrasar salários.  
 
O presidente do CTCS agrade a participação de todos e a presença do Controlador-geral 
que tem apoiado o CTCS durante todo o ano e  encerra a reunião as 16:18.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


