
Memória da reunião ordinária nº: 7 

Data e horário da reunião: 10 de abril de 2014 das 14h30 às 17h30 

Local: Sala de reunião do Gabinete da STC – Ed. Anexo do Palácio do Buriti – 13º andar 

Pauta: 

14h30  – Abertura 
Posse dos novos membros Resumo e desdobramentos da 6ª reunião ordinária 

Oficina de planejamento 

                1ª etapa: apresentação das finalidades e competências do CTCS  
16h     – Intervalo Café 

Cumprimento do Decreto nº 33.564/2012 - Ficha Limpa  

Definição da instituição com representação no CTCS - substituição CUFA 

 Informes e encaminhamentos 2014 
17h30 – Encerramento 
 

 

Reunião presidida por Mauro Noleto – Presidente do Conselho de Transparência e 
Controle Social do Distrito Federal, coordenada por Naum dos Santos – p/ Secretaria 
Executiva do CTCS e organizada Patrícia Moslaves – SUTPC/STC.  
 
Presentes: 
Mauro Almeida Noleto (Secretário de Estado de Transparência e Controle Social – 
Presidente do CTCS), Alfredo Murillo Gameiro de Souza (Secretário Adjunto de 
Transparência e Controle – Suplente), Davi Silva Fagundes (Vice Presidente do CTCS – 
Agenda 21 de Taguatinga), Edilson Felipe Vasconcelos (STC – Titular), Rejane Vaz de 
Abreu (STC – Suplente), Leonardo Lúcio Lopes Cançado (SEF – Titular), José de Ribamar 
Campos Rocha (SEGOV – Titular), Sérgio Gaze (Casa Civil – Titular), Jovita José Rosa 
(MCCE – Titular), Denis Moura (IFC – Suplente), Gilton de Amorim Borges (SINDIRETA – 
Suplente), Idelson da Silva Sousa (CONSOCIAL – Titular), Márcio Apolinário de Oliveira 
Silva (Delegado CONSOCIAL - Suplente), Cláudio Bandel Tusco (CONSOCIAL – Titular), 
Naum dos Santos e Patricia Moslaves (SUTPC/STC), Clarice Silva dos Santos e Diógenes 
de Souza Santos (ASCOM/STC). 

 

 

TDe  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle 

CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 
SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CTCS 
 

 



 

Justificaram ausência:  
Os representantes da SEPLAN e do INESC, William Torres Magalhães (CLDF – Titular) e 
Zulmira Inês L. Gomes da Costa (SINDIRETA – Titular). 
 
Ausentes: 
Não estiveram presentes, sem justificativa de ausência, os representantes do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, da Secretaria de Comunicação – SECOM, e os 
representantes titulares (Rodrigo Muniz da Silva e Firmino José Alves) da I CONSOCIAL 
Distrital. 

SÍNTESE DA REUNIÃO 
Verificada a maioria simples (número mínimo de 11 conselheiros) necessária para 
deliberação, o Presidente do CTCS, Mauro Noleto, deu início à reunião, às 15h, com  
seguintes desdobramentos/encaminhamentos: 
 
1 – Posse dos novos membros  
      Tomaram posse no CTCS os seguintes membros:  
       Alfredo Murillo Gameiro de Souza (Suplente – STC) 
       Rejane Vaz de Abreu (Suplente – STC) 
       José de Ribamar Campos Rocha (Titular - SEGOV) 
       Márcio Apolinário de Oliveira Silva (Titular - Delegado CONSOCIAL) 
 
2 – Resumo da 6ª reunião ordinária – 5/2/2014 e desdobramentos 
       Foram relatados os encaminhamentos deliberados na 6ª reunião ordinária e os 

procedimentos adotados para cada um, quais sejam: 

 Reencaminhar os links dos acessos à documentação de comprovação de Ficha 
Limpa.  
i) Em 07/2/2014 – foram encaminhados e-mails a todos os conselheiros e 
suplentes, com os respectivos links de acesso à documentação, registrando o 
prazo de envio em  14/2/2014 e a informação da suspensão dos membros com 
pendências até a próxima reunião ordinária do CTCS. 
ii) Em 10/2/2014 – foi encaminhada a memória da 6ª reunião ordinária que 

registra o prazo findo em 14/2/2014 para apresentação da documentação – 
Ficha Limpa -  e a deliberação de que os conselheiros que não regularizarem 
sua situação até a   próxima reunião ordinária  10/04/2014 serão destituídos.  
iii) Em 26/3/2014 – foram encaminhados ofícios a todos os conselheiros 

titulares e suplentes, comunicando as pendências e informando o prazo de 
10/4/2014 para regularização e deliberação de substituição. 

 

 Fundamentar a decisão de perda de representação da instituição CUFA no CTCS 
e definir os procedimentos e critérios para substituição da entidade 

      Prazo: 10/4/2014 ( 7ª reunião ordinária )  
              GT de Trabalho: Edilson Vasconcelos, Zulmira Inês, Naum dos Santos 

O GT indicou 4 instituições como potenciais participantes do CTCS: UBES – 
CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES – INSTITUTO ETHOS – OBSERVATÓRIO 
SOCIAL BRASÍLIA 



Foi possível o contato telefônico com 2, as quais manifestaram interesse em 
participar:  
CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES 
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE BRASÍLIA 

              

 Avaliar os instrumentos de transparência e controle social. 

A Secretaria Executiva do CTCS não recebeu nenhuma manifestação de  
avaliação dos instrumentos. 
• Como os (as) senhores(as) conselheiros(as) avaliam os instrumentos de 

transparência e controle social do GDF? 
• Quais as sugestões de aperfeiçoamento? 

 

 Realizar oficina de planejamento das ações do CTCS. 
        Grupo de Trabalho: Zulmira (SINDIRETA), Davi (Agenda 21 Taguatinga), Cleomar 

(INESC), Márcio Apolinário de Oliveira, Soraia e Naum (Secretaria Executiva do 
CTCS). 
Em 19/3/2014, a pedido do Presidente do CTCS – Mauro Noleto, foi cancelada a 
3ª reunião extraordinária do CTCS – Oficina de Planejamento - programada 
para o dia 20/3/2014, por motivo de falta de quórum, em decorrência da 
suspensão de membros do CTCS que não entregaram ou entregaram 
parcialmente a documentação de que trata o Art. 3º do Decreto 33.564, de 09 
de março de 2012 - Comprovação de Ficha Limpa. 
Em 10/4/2013 – 7ª Reunião Ordinária do CTCS – foi realizada a apresentação 
sobre as Competências do CTCS, por Rejane Vaz, com objetivo de nivelamento 
conceitual e fundamentação das sugestões de ações a serem enviadas pelos(as) 
conselheiro(as).  

 

 Criar aplicativo de ranking da transparência nos órgãos públicos. 
Grupo de Trabalho: Denis (IFC), Rejane (STC), Naum (Secretaria Executiva do 
CTCS).  
Foi elaborada a minuta de projeto do Índice de Transparência Ativa e do Selo 
de Qualidade da Informação pela Diretoria de Controle Social/STC. 
O projeto já foi discutido no Grupo de Trabalho e apresentado ao Secretário de 
Transparência e Controle, Mauro Noleto.  
O projeto encontra-se em fase de ajuste, elaboração do regulamento e da 
definição de solução tecnológica de apuração dos dados – STC  
 

 Encaminhar relatório/dados sobre o Fórum da Reforma Agrária    
Foi enviado o MANUAL DE ACOMPANHAMENTO FÓRUM DISTRITAL DE 
POLÌTICAS DE REFORMA AGRÁRIA à Secretaria Executiva do CTCS pelo 
Conselheiro Airam Almeida (SEGOV), o qual já foi publicado no Portal da 
Transparência. 

               Publicado no Portal da Transparência => Prestando Contas => Relatórios     
Gerenciais    
Endereço:      

http://www.transparencia.df.gov.br/Prestando%20Contas%20%20Programas%20do%
20Governo/Forms/AllItems.aspx 

http://www.transparencia.df.gov.br/Prestando%20Contas%20%20Programas%20do%20Governo/Forms/AllItems.aspx
http://www.transparencia.df.gov.br/Prestando%20Contas%20%20Programas%20do%20Governo/Forms/AllItems.aspx
file:///C:/Users/soraia.mello/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J0IZ14GD/%20%20%20%20%20http
file:///C:/Users/soraia.mello/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J0IZ14GD/%20%20%20%20%20http
http://www.transparencia.df.gov.br/Prestando%20Contas%20%20Programas%20do%20Governo/Forms/AllItems.aspx
http://www.transparencia.df.gov.br/Prestando%20Contas%20%20Programas%20do%20Governo/Forms/AllItems.aspx


          

 Cronograma de reuniões ordinárias:  
As reuniões do CTCS ocorrerão preferencialmente às quintas feiras, 
permanecendo a alternância de turnos e a descentralização por local da 
instituição representada. 
Próximas reuniões ordinárias: 5/6, 7/8, 9/10 e 4/12/2014.  
 

 
ENCAMINHAMENTOS: 
 
1 – Expedir comunicação solicitando a regularização da situação dos membros que 
não enviaram ou enviaram parcialmente a documentação de comprovação de ficha 
limpa, informando que o último prazo para o envio finda em 17/4/2014. O não 
cumprimento do atendimento na sua totalidade justifica a substituição do membro 
que não atender a solicitação. 
 
2 – A publicação da designação do Conselheiro Márcio Apolinário de Oliveira Silva, 
como membro titular do Conselho de Transparência e Controle Social, fica sob 
condição resolutiva, em face da instauração de processo administrativo para apuração 
do enquadramento ou não dos membros do CTCS, com ausências não justificadas, no 
Art. 4º do Regimento Interno do CTCS.  
Relator: Conselheiro Edilson Vasconcelos 
Revisor: Mauro Noleto 
Prazo: 15 dias 
 
3 – Enviar ofício do presidente do CTCS à Central de Movimento Populares e ao 
Observatório Social de Brasília, solicitando os perfis das referidas instituições, os 
quais deverão ser apresentados na próxima reunião ordinária (5/6/2014), como 
subsídios à decisão do coletivo para substituição da CUFA na representação do CTCS. 
Foi aprovada a minuta de resolução (em anexo) para publicação da decisão. 
 
4 -  Os(as) senhores(as) conselheiros(as) deverão acessar o Portal da Transparência, e-
SIC, e o Sistema de Ouvidoria – e encaminhar à Secretaria Executiva do CTCS - 
secretariaexecutivactcs@stc.df.gov.br propostas de mudanças, ajustes e 
aperfeiçoamento das ferramentas. Atividade contínua. 
 
5 – Os(as) conselheiros(as) deverão encaminhar as propostas de ações para o Plano 
de Metas do CTCS 2014, até o dia 06/5/2014, no âmbito das competências do 
Conselho de Transparência e Controle Social do DF. O GT indicado deverá elaborar 
minuta de Plano de Metas 2014, o qual deverá ser apresentado na próxima reunião 
ordinária para aprovação pelo coletivo. 
 
6 – Solicitar ao conselheiro Airam Almeida (SEGOV) a apresentação das propostas de 

decretos do Sistema de Participação Social e da normatização dos órgãos colegiados 

no âmbito do Governo do Distrito Federal, na próxima reunião ordinária do CTCS 

(5/6/2014). 

http://www.transparencia.df.gov.br/SitePages/Portal%20Da%20Transpar%C3%AAncia.aspx
https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
http://www.ouvidoria.df.gov.br/
mailto:secretariaexecutivactcs@stc.df.gov.br


____________________________________________________________________ 

 

Anexo 

 

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2014.  

  

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 

SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CTCS, no dia 10 de junho de 2014, na 7ª 

Reunião Ordinária, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas 

pelo inciso III, art. 5º do Decreto nº 34.032, de 12 de dezembro de 2012, RESOLVE:  

Art. 1º. Dispensar por deliberação do seu Plenário, a organização representativa da 

sociedade civil Central Única das Favelas – CUFA-DF, com assento no CTCS, nos 

termos do inciso III, art. 6º, do Regimento Interno. 

Art. 2º. Propor a designação da organização XXXXXXXXXXXXXXXX, em 

substituição a Central única das Favelas – CUFA-DF, com base no disposto do art. 7º, 

do Regimento Interno.  

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

  

MAURO ALMEIDA NOLETO  

                      Presidente do Conselho de Transparência e Controle Social do DF  

 

 

 


