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Memória da reunião ordinária nº: 5 

Data e horário da reunião: 6 de dezembro de 2013 das 14h30 às 17h30 

Local: Auditório do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT - 
Brasília/DF 

Pauta: 

1 - Despachos internos 

2 – Cronograma de reuniões do CTCS para 2014 

3 – Avaliação do Seminário Transparência e Controle Social no DF 

 

Reunião presidida por Mauro Almeida Noleto – Secretário de Estado Transparência 
e Controle e Presidente do CTCS, coordenada por Soraia Mello – Secretária Executiva 
do CTCS e organizada por Naum Santos e Patrícia Moslaves.  
 
Presentes: 
Mauro Almeida Noleto (Secretário de Transparência e Controle – Presidente do 
CTCS), Davi Silva Fagundes (Agenda 21 Taguatinga - Vice Presidente do CTCS), Edilson 
Felipe Vasconcelos (STC – Titular), Sergio Gaze (Casa Civil – Titular), Denis Moura (IFC 
– Suplente), Emerson Santos de Lima (MCCE - suplente), Márcio Apolinário de 
Oliveira Silva (Delegado CONSOCIAL - Suplente), Soraia Mello (STC - Secretária-
Executiva do CTCS), Rejane Vaz, Luciana Carvalho, Naum dos Santos e Patricia 
Moslaves (SUTPC/STC), Clarice Silva Santos e Diógenes de Souza Santos 
(ASCOM/STC).  

Justificaram ausência:  
Os representantes do INESC, do SINDIRETA e da SECOM, bem como o conselheiro 
José Barbosa dos Reis (TCDF – Titular) e a conselheira Ana Cecília Lins (SEF – Titular), 
justificaram suas ausências por e-mail. 
  
Ausentes: 
Não estiveram presentes, sem justificativa de ausência, os representantes da 
Secretaria de Governo - SEGOV, da Secretaria de Planejamento – SEPLAN, da Câmara 
Legislativa – CLDF, do Ministério Público do DF e Territórios – MPDFT, da Central 
Única das Favelas – CUFA, os representantes titulares (Idelson da Silva Sousa, 
Cláudio Bandel Tusco, Rodrigo Muniz da Silva e Firmino José Alves) e os suplentes 
(Djalma Silva do Nascimento e Jeferson Maximino Pinto) da I CONSOCIAL Distrital. 
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SÍNTESE DA REUNIÃO 
 
INFORMES: 
 O Presidente do Conselho de Transparência, Mauro Noleto, deu início à reunião 

e em seguida passou a palavra o Conselheiro Davi Silva Fagundes que falou das 
dificuldades e problemas enfrentados na 4ª Conferência Infanto-juvenil pelo 
Meio Ambiente devido à não utilização das verbas repassadas pelo Ministério da 
Educação. Relatou o sucateamento das escolas (Escola Normal de Brasília) e 
alertou que foi distribuída merenda escolar para os participantes do evento. 

 O Presidente do Conselho de Transparência informou que ainda no 1º semestre 
de 2014 será lançado o Portal de Dados Abertos do DF. 

 A Secretária Executiva do CTCS, Soraia Mello, apresentou o levantamento prévio 
das devolutivas da I CONSOCIAL Distrital, enfatizando a importância de dar 
retorno à sociedade sobre propostas/demandas apresentadas. 

 A Secretaria Executiva do CTCS informou sobre o encaminhamento de ofício à 
CUFA solicitando posicionamento quanto à continuidade daquela instituição no 
Conselho, todavia ainda não foi recebida qualquer manifestação a respeito. 

 Foi comunicada aos presentes a apresentação de justificativa das ausências dos 
representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 
 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CTCS PARA 2014: 
 Foi apresentada a proposta de cronograma de reuniões do CTCS para 2014 e 

aprovada a iniciativa de reuniões itinerantes, nas sedes das entidades 
representadas. Datas prováveis: 5/2, 9/4, 4/6, 6/8, 8/10 e 3/12/2014. 

 O coletivo aprovou ainda a proposta de realizar eventos do CTCS nas 
universidades/faculdades, por meio do projeto Espaço Aberto, com o objetivo de 
discutir temas relacionados à transparência, prevenção da corrupção e controle 
social, dentre outros. 

 
AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO DF: 
  O presidente do CTCS avaliou como positiva a realização do Seminário 

Transparência e Controle Social no DF: Experiências, Análises e Desafios, 
destacando, na sua palestra1, a oportunidade do GDF dar conhecimento à 
sociedade sobre os avanços relacionados à prevenção da corrupção, a 
transparência e ao controle social. Destacou o resultado conquistado por Brasília 
na pesquisa anual dos Indicadores de Transparência do Instituto Ethos, dentro do 
projeto Jogos Limpos, que analisa o nível de transparência nos investimentos 
aplicados para a Copa do Mundo FIFA 2014. 

 Enfatizou ainda a importância da palestra2 da conselheira Jovita José Rosa, 
representante do MCCE/IFC - “A Sociedade Controla o Governo?” - que defendeu 
a mobilização da sociedade para o êxito das iniciativas de controle social. 

 A Secretária Executiva do CTCS, Soraia Mello, registrou que esperava maior 
participação dos membros do Conselho no evento. 
 

 

                                                           
1
 Apresentação disponível em http://www.stc.df.gov.br/images/images/pdfs/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-

Dr.Mauro_Semin%C3%A1rio_Transpar%C3%AAncia-06.12.13.pdf 
2
 Apresentação disponível em  http://www.stc.df.gov.br/images/images/pdfs/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Jovita-

Jos%C3%A9-Rosa-IFC-Semin%C3%A1rio_Transpar%C3%AAncia-06.12.13.ppt 

http://www.stc.df.gov.br/images/images/pdfs/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Dr.Mauro_Semin%C3%A1rio_Transpar%C3%AAncia-06.12.13.pdf
http://www.stc.df.gov.br/images/images/pdfs/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Dr.Mauro_Semin%C3%A1rio_Transpar%C3%AAncia-06.12.13.pdf
http://www.stc.df.gov.br/images/images/pdfs/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Jovita-Jos%C3%A9-Rosa-IFC-Semin%C3%A1rio_Transpar%C3%AAncia-06.12.13.ppt
http://www.stc.df.gov.br/images/images/pdfs/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Jovita-Jos%C3%A9-Rosa-IFC-Semin%C3%A1rio_Transpar%C3%AAncia-06.12.13.ppt
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ENCAMINHAMENTOS: 
 A Secretaria-Executiva do CTCS fará pedido de reunião junto ao Secretário 

Adjunto da Secretaria de Educação, Sr. Jaci Braga, para que este preste 
esclarecimentos quanto ao uso dos recursos orçamentários destinados à 
Conferencia Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente por parte da Secretaria de 
Educação;  

 As devolutivas da I CONSOCIAL DISTRITAL, após a aprovação do Presidente do 
CTCS, serão disponibilizadas na página do CTCS; 

 Ficou prorrogado para até a data da próxima reunião ordinária (fevereiro/2014), 
o prazo para a apresentação dos documentos comprobatórios de Ficha Limpa 
pelos conselheiros; 

 Foi definido que a primeira reunião itinerante ocorrerá na sede do IFC, no  dia 5 
de fevereiro/2014, organizada por aquela instituição, com o apoio da Secretaria 
Executiva do CTCS; 

 Foi definido o Grupo de Trabalho, responsável pela apresentação de proposta de 
eventos do CTCS/STC, por meio do Espaço Aberto, nas universidades/faculdades, 
composto por: Davi Silva Fagundes, Emerson Santos de Lima, Márcio Apolinário 
Silva, Edilson Felipe Vasconcelos, Clarice Silva dos Santos, Rejane Vaz; 

 Secretaria-Executiva do CTCS encaminhará ofício para a CUFA questionado se a 
entidade permanece ativa. 
 


