
 

Memória da reunião ordinária nº 5 
Data e horário da reunião: 10 de dezembro de 2015 das 14h30min às 17h: 30min. 

Local: Sala de reunião da Casa Civil – Ed. Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar. 

 

Pauta: 
14h30 às 15h00 – Palavra do Controlador-Geral Substituto, Marcos Tadeu de Andrade; 

15h45 às 16h00 – Presença dos Diretores de Mobilidade Urbana do Distrito Federal André 

Peixoto e Frederico Martins acerca de assuntos relativos ao custo técnico das tarifas de ônibus 

e questões relativas à mobilidade urbana no âmbito do Distrito Federal;  

Presença confirmada. 

16h00 às 17h00 – Apresentação e finalização das ações concretas do Planejamento 

Estratégico; 

17h00 às 17h30 – Deliberações Finais (aprovações das memórias de reuniões anteriores). 

 

Observado o §2º do Art. 20 do Regimento Interno do Conselho de Transparência e 
Controle Social, os trabalhos devem ser abertos com a presença de metade mais um 
dos Conselheiros. Dessa maneira, não preenchendo o requisito, a presidente do 
CTCS, Jovita José Rosa, decidiu por aproveitar a presença dos convidados para tratar 
de assuntos relativos ao custo técnico das tarifas de ônibus do DF, sem deliberações 
do plenário. 

 

Reunião Presidida por Jovita José Rosa – Presidente do Conselho de Transparência e 
Controle Social do Distrito Federal, Coordenada por Rejane Vaz de Abreu – Secretária 
Executiva do CTCS e Organizada por Bruno Henrique Braga – Diretor de 
Acompanhamento de Recursos e Articulação SUTCS/CGDF – Hostílio dos Santos Ribeiro 
Neto – Diretor de Acesso à Informação SUTCS/CGDF – Liliane Barbosa Pereira – 
Gerente de Transparência Ativa – SUTCS/CGDF – Patricia Moslaves – Gestora em 
Politicas Públicas e Gestão SUTCS/CGDF. 
 
Presentes: 
 

  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DO 

DISTRITO FEDERAL - CTCS 

 

 



Jovita José Rosa (IFC – Titular / Presidente); Sandra Maria Batista (CRC – Titular / Vice-
Presidente); Rejane Vaz de Abreu (Secretária – Executiva); Lauro Jurgeatis (Federação 
da Agricultura do Distrito Federal – FAPE); Carlos Eduardo de Freitas (Conselho 
Regional de Economia – CRE); Guilherme Brandão (OSBrasília – Suplente); Davi Silva 
Fagundes (Agenda 21); Max Leno de Almeida (DIEESE – titular); Alessandra de Moura 
Cadamuro (DIEESE – Suplente); Vera Lêda Ferreira de Morais (NCST – Titular);  

 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 A Presidente do CTCS, Jovita José Rosa, na condição de Presidente do CTCS, às 
14h52min, mesmo sem quórum deliberativo, que não foi completado durante o pleito, 
deu início à conversa chamando atenção pelo avançar da hora, destacando que os 
conselheiros devem se ater mais ao horário de início da reunião. Após, deu boas-
vindas aos Conselheiros e passou a palavra ao Controlador-Geral Substituto do Distrito 
Federal, Marcos Tadeu de Andrade. 
 Com a palavra, o Controlador-Geral Substituto saudou os Conselheiros e 
destacou a importância da participação do Conselho para a formação de um governo 
aberto e efetivo e agradeceu o empenho durante o exercício de 2015. 
 Marcos Tadeu enalteceu a realização da I Maratona de Transparência, ocorrida 
no último dia 09 de dezembro, no palácio do Buriti que buscou junto à sociedade apoio 
pela busca de ideias que possam ser implementadas no novo Portal da Transparência 
do Distrito Federal com o intuito de melhorar a usabilidade e fomentar os cidadãos 
com informações que julguem mais relevantes. O evento contou com a presença de 
200 convidados dentre eles jovens estudantes que engrandeceram o evento trazendo 
propostas inovadoras que serão estudadas pela Controladoria-Geral. 
 O Controlador-Geral Substituto falou das expectativas para o ano de 2016 e 
destacou o aprimoramento do Portal da Transparência para torna-lo um portal para o 
cidadão e não para auditores. Falou também do projeto Controladoria nas escolas, 
projeto esse que visa trazer às escolas conhecimentos sobre ética, combate à 
corrupção, sobre visões dos programas de governo, dentre outros.  
 Além disso, a Controladoria-Geral traz também, o programa de auditoria cívica, 
que envolve diretamente a sociedade na fiscalização da prestação do serviço público, 
iniciando na área da saúde. 
  
Dos Informes da Secretaria Executiva 
 
 A Secretária Executiva, Rejane Vaz de Abreu, destacou a Nota 10 do Distrito 
Federal no Índice Brasil Transparente da Controladoria-Geral da União na avaliação da 
transparência passiva nos Estados e Municípios brasileiros. Destacou que a 
Transparência passiva trata das respostas dadas pelos órgãos aos pedidos, de acesso à 
informação, realizados pelos cidadãos.  
 Outra informação importante destacada foi a criação de um novo portal de 
consultas do Diário Oficial do Distrito Federal que agora conta com uma usabilidade 
bastante amigável e consultas relevantes como pesquisa à base histórica, 
www.dodf.df.gov.br. Assim, o Requerimento nº 03/2015, objeto do processo nº 



480.000.322/2015, foi atendido acrescendo assim mais um item na lista de entregas 
aos requerimentos do Conselho. 
 
 Rejane Vaz ainda informou sobre o lançamento do Índice de Transparência 
Ativa. Motivado pela Nota 10 em transparência passiva, o Governo, por meio da 
Controladoria-Geral resolveu incentivar o incremento da transparência ativa criando o 
índice e publicando a Instrução Normativa nº 02/2015-CGDF que institui as 
informações obrigatórias a serem disponibilizadas pelos órgãos e entidades do poder 
executivo do Distrito Federal. 
 
 
Do diálogo com Representantes do DFTrans 
 
 O Chefe de Gabinete do DFTrans, sr. Frederico Castro Martins, iniciou o diálogo 
enaltecendo a atuação do Conselho e a preocupação com a questão do transporte no 
Distrito Federal. Destaca que o sistema de transporte público no DF está sendo 
racionalizado e concorda que o DFTrans está em falta com a transparência 
principalmente com relação as planilhas de custo do sistema de transporte. 
  
 Frederico informou que a atual diretoria do DFTrans está trabalhando para 
esmiuçar as planilhas e custos e incrementar a transparência no órgão. As planilhas 
publicadas no sítio institucional da mobilidade já é um primeiro passo, mas entende 
que não é o ideal para a consulta da população, por se tratar de um objeto difícil de 
serem extraídas informações e dados.  
  
 André Peixoto, gerente de custos e tarifas do DFTrans, esclareceu que nenhum 
servidor efetivo participou do processo licitatório anterior, portanto, estão angariando 
pesquisas para compreensão de como foram definidos os custo e a composição das 
planilhas, estão em processo de revisão para conhecer em um nível de detalhamento 
para compreender o que foi definido pela comissão de licitação. Serão revisadas as 
tarifas técnicas vencedoras do processo licitatório.   
  
 Após a explanação, a presidente do CTCS abriu espaço para que o plenário 
realizasse perguntas às autoridades do DFTrans para maiores esclarecimentos acerca 
do tema apresentado. A íntegra do debate está disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=CUz8S9VC-qA.  
 
 
 
ENCAMINHAMENTOS: 
 
1 – Convocação da 6ª reunião ordinária do CTCS: 
Data: A definir, das 14h30 às 18h. 
 
PAUTA: 
- A definir 


