
  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 

Data: 07/02/2018 - Quarta-feira 

Horário: 14h50min – 16h00min  

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

 Apresentação da carta de renúncia do Presidente ; 

 Requerimentos  (ajustes das datas para os convites) 

o Convite ao presidente da CAESB – Mauricio Ludvice 

o Convite ao especialista em recursos hídricos - Jorge Enoch 

o Convite ao Subsecretário do Compras–  Leonardo Rodrigo Ferreira 

 Calendário para 2018 – votação das reuniões extraordinárias; 

 Aprovação da memória da reunião de 13/12/2017; 

 Informes gerais. 

 

Reunião presidida por Hélio Queiroz da Silva – Presidente interino do Conselho de 

Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS, coordenada por Elisa Ribeiro da 

Cunha – Secretaria Executiva do Conselho de Transparência e Controle Social - CTCS. 

 

Ouvintes e Participantes: Marcos Tadeu – Controlador-Adjunto e Diego Ramalho – 

Subcontrolador de Transparência e Controle Social. 
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 07/02/2018 

1 Agenda 21 
Titular José Ferreira Simões P 

Suplente Ronaldo Seggiaro de Almeida - 

2 FECOMÉRCIO 
Titular Hélio Queiroz da Silva P 

Suplente Eduardo Alves de Almeida Neto - 

3 FAPE 
Titular José Brilhante Neto P 

Suplente José Arnaldo Pinho Rodrigues - 

4 FIBRA 
Titular Elson Ribeiro Póvoa FJ 

Suplente Paulo Eduardo M. de Ávila e Silva FJ 

5 MCCE 
Titular Carlos Alves Moura FJ 

Suplente Miguel Ângelo Martins Lara FJ 

6 NCST 
Titular Raimundo Salvador da Costa Braz FJ 

Suplente Marco Polo Antunes de Oliveira - 

7 CTB 
Titular Etieno de Sousa Pereira FI 

Suplente Manoel da Cruz e Silva FI 

8 OAB – DF 
Titular Antônio Rodrigo Machado de Sousa FJ 

Suplente - - 

9 CRC 
Titular Adriano de Andrade Marrocos P 

Suplente Darlene Paulino Rufino Lunelli P 

10 CSB 
Titular Leandro Allan Vieira FI 

Suplente - - 

11 OSBrasília 
Titular Rodrigo king Lon Chia P 

Suplente Onésimo Staffuzza - 

12 IFC 
Titular Luís Eduardo Santiago Campos FI 

Suplente Emerson Santos de Lima FI 

13 DIEESE 
Titular Tiago Oliveira FJ 

Suplente Juliano Sander Musse FJ 

14 ABI 
Titular Carlos José Campbell  Brisolla - 

Suplente Carlos Augusto Santos Assumpção P 

15 CORECON 
Titular Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo P 

Suplente Mônica Beraldo Fabrício da Silva - 

16 
DF em 

Movimento 

Titular Guilherme Alves Carvalho P 

Suplente Isabel Seixas Figueiredo - 

 
 

Presentes (P) 8 

 

Faltas Injustificadas (FI) 5 

 

Faltas Justificadas (J) 3 
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Da abertura e apresentação da pauta 

O vice-presidente do Conselho de Transparência e Controle Social, Hélio Queiroz da 

Silva, FECOMÉRCIO, declarou iniciada a 1ª Reunião Ordinária do CTCS do ano de 2018, às 

14h50min, no dia 07/02/2018, sem quórum, com 8 conselheiros. 

Hélio Queiroz, a partir da memória da última reunião, retomou assuntos dessa última 

reunião, tais como: a renúncia do presidente, o papel desse conselho, o posicionamento do 

Controlador-Geral sobre os requerimentos e a participação do Instituto Veredas. 

 

Apresentação da carta de renúncia do Presidente 

Hélio Queiroz, FECOMÉRCIO, leu a carta de renúncia do presidente Rodrigo Chia, 

encaminhada ao Controlador-Geral do DF. Assim, Hélio Queiroz assumiu a presidência 

interinamente. 

Da palavra do Controlador-Geral Adjunto 

O presidente interino, Hélio Queiroz, passou a palavra para o convidado Marcos Tadeu, 

Controlador-Adjunto da Controladoria-Geral do Distrito Federal. 

Marcos Tadeu, Controlador-Adjunto, declarou que a Controladoria-Geral do Distrito Federal 

apoia o conselho. Falou, ainda, sobre os projetos concluídos pela CGDF, problemas 

enfrentados recentemente pelo Distrito Federal, como a queda do viaduto na Asa Sul, e 

sobre como os recursos são escassos e precisam ser ajustados, principalmente quando há 

problemas emergenciais ou de manutenção. O Controlador-Adjunto apontou que todas as 

contratações necessárias serão acompanhadas pela CGDF. Após isso, falou sobre o modelo 

internacional de auditoria interna (IACM) que está sendo implantado no DF, atualmente no 

nível 3. De acordo com o Controlador-Adjunto, esse modelo tem sido essencial para o 

controle de gastos e de despesas públicas, assim como para a transparência. Para concluir 

sua fala, Marcos Tadeu disse que a CGDF sempre apoiará o Conselho e que não irá impedir 

os requerimentos, e por fim, desejou o melhor para o conselho e para a nova presidência 

neste ano de 2018. 

Adriano Marrocos, CRC, sugeriu o envio do estudo de caso da Controladoria-Geral do 

Distrito Federal, com o modelo de auditoria interna, para o Congresso Brasileiro de 

Auditoria Interna, CONBRAI.   

Guilherme, DF em Movimento, solicitou o acompanhamento das obras que ocorrem pelo 

Distrito Federal e a atualização das auditorias das obras da lava jato.   

Marcos Tadeu respondeu ao representante da CRC que irá verificar a possibilidade de envio 

para o CONBRAI. Sobre a solicitação quanto ao acompanhamento das obras pelo Distrito 
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Federal e auditorias das obras da lava jato, o Controlador-Adjunto respondeu ao 

representante do DF em Movimento que pode ser difícil ser feito esse acompanhamento, já 

que estão em andamento e em nível de sigilo, mas que vão tentar conseguir informações 

sobre o tema.  

Adriano Marrocos, sobre o acompanhamento das obras, solicitou as informações que já 

estiverem disponíveis.  

Dessa forma, Marcos Tadeu disse que irá disponibilizar essas informações.  

 

Dos requerimentos 

 Do Convite ao presidente da CAESB – Mauricio Ludvice  e ao Convite ao especialista em 

recursos hídricos - Jorge Enoch  

Hélio Queiroz, FECOMÉRCIO, ao retomar assuntos da última reunião, falou sobre a questão 

do requerimento sobre as questões hídricas, o qual convida um especialista sobre a área. O 

presidente interino pediu a verificação da competência desse convidado para o assunto. 

O conselheiro José Brilhante, FAPE, lembrou que o convidado em questão é atualmente o 

diretor da ADASA.  

Rodrigo Chia, OSBrasília, relembrou que o convite é assinado e aprovado pelo o presidente, 

mas foi sugestão de outro membro.  

Hélio Queiroz, FECOMÉRCIO, questionou aos membros do conselho se o requerimento que 

convida um especialista será realmente enviado do jeito que está ou será modificado. 

José Brilhante, FAPE, falou sobre a possibilidade de convite de alguém mais técnico para 

falar sobre o assunto. De acordo com o conselheiro, isso já fora sugerido anteriormente 

quando havia a questão da quantidade de dias de corte de água. Conforme conselheiro, 

falta transparência quanto às regras técnicas de corte de gasto. 

Adriano Marrocos, CRC, aponta a necessidade de mandar os requerimentos, porém sendo 

mais específicos, pois são necessárias informações mais específicas, de maneira entendível, 

e menos gerais, como as que têm sido divulgadas.  

José Brilhante, FAPE, apontou que existe uma regra sobre as questões hídricas, porém essas 

informações não são explanadas para a população. De acordo com o conselheiro, o envio 

de um ofício que explique isso, poderia ajudar nisso.  

O presidente interino Hélio Queiroz, encaminhou para aprovação o ofício para Mauricio 

Ludvice, presidente da CAESB, porém com as modificações sugeridas pelos conselheiros 

sobre maiores esclarecimentos para a população. Esse Requerimento foi aprovado com 
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ressalvas. Por outro lado, ofício para Jorge Enoch, especialista em recursos hídricos, foi 

cancelado.  

Convite ao Subsecretário de Compras – Leonardo Rodrigo Ferreira 

O presidente interino, Hélio Queiroz, pediu explicação sobre o convite ao Subsecretário de 

Compras, Leonardo Rodrigo Ferreira.   

O conselheiro Rodrigo Chia, OSBrasília, explicou que o Subsecretário de Compras,  em 

reunião anterior, já havia apresentado o sistema de compras a ser implementado no 

Distrito Federal e que gostariam de um retorno sobre o assunto. 

Dessa forma, o presidente interino sugeriu alteração no ofício citando que o Subsecretário 

em questão havia se prontificado com esse Conselho na última reunião.  

José Simões, Agenda 21, corroborou com a alteração e sugeriu, ainda, que ele trouxesse 

informações sobre diversas área, mas com destaque na saúde.  

O conselho Hélio Queiroz encaminhou para aprovação o requerimento para o Subsecretário 

de Compras, Leonardo Rodrigo Ferreira, com as modificações citadas. O requerimento foi 

aprovado com ressalvas. 

Da aprovação da memória 

A memória da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 13/12/2017, foi aprovada sem alterações. 

Do calendário de 2018 

 

O presidente interino Hélio Queiroz, FECOMÉRCIO, explicou sobre as datas do calendário e 

modificações, e encaminhou para aprovação.  

Os conselheiros optaram por manter as reuniões mensalmente alternando em uma reunião 

ordinária e uma reunião extraordinária. 

O conselheiro Adriano Marrocos, CRC, Pediu que a reunião do dia 12/12 fosse alterada para 

o dia 11/12, uma terça-feira. 

O presidente interino encaminhou para aprovação e foi aprovada por todos.  

 

Dos Informes Gerais e Encerramento 

Dando início aos informes gerais, o conselheiro Hélio Queiroz abriu espaço para fala das 

categorias. 

Rodrigo Chia, OSBrasília, falou sobre a campanha “Câmara Mais Barata” para a Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, de coordenação do IFC e do OSBrasília. Campanha voltada 

para a sociedade e amparada por estudos, visando cortes de gasto e maior eficiência. Pediu 
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divulgação pelas categorias e convidou os membros para participação. O endereço 

eletrônico para consulta é: <www.camaramaisbarata.com>. 

Guilherme Alves, DF em Movimento, sugeriu um requerimento a respeito da transparência 

do recurso liberado para as tornozeleiras eletrônicas. O conselheiro questionou sobre os 

critérios para distribuição - a lista de ordem das tornozeleiras eletrônicas e motivação para 

a escolha -  e sobre qual é órgão de controle e o custo.   

O presidente interino Hélio Queiroz, FECOMÉRCIO, Disse que deve ser verificada a 

possibilidade jurídica de fazer um requerimento dessa natureza.  

O conselheiro Adriano Marrocos, CRC, sugeriu que o conselheiro Antônio, OAB, auxiliasse 

na consulta sobre esse assunto ou o encaminhamento ao judiciário.  

A secretária Executiva Elisa Cunha apontou que não é possível verificar algo com o 

Judiciário, pois foge da competência desse conselho. A secretária executiva lembrou que 

um dos conselheiros, Leandro Allan, CSB, trabalha com o sindicato do agentes 

penitenciários, e pode auxiliar nessa questão. 

Assim, o presidente interino Hélio Queiroz, encaminhou para aprovação a solicitação do 

conselheiro Guilherme Alves, DF em Movimento. Com todos de acordo, aprovada a 

verificação com os conselheiros Antônio Souza, OAB, e Leandro Allan, CSB. 

O conselheiro Carlos Assumpção, ABI, solicitou um requerimento para a Secretário de 

Estado de Comunicação, para esclarecer sobre a transparência dos recursos a serem 

aplicados nesse período de campanha eleitoral.  

O presidente interino Hélio Queiroz encaminhou para aprovação. Não houve oposição dos 

membros do conselho.  

A secretária executiva, Elisa Cunha, solicitou a revisão das datas dos convites. 

O presidente interino Hélio Queiroz apontou que se deve dar prioridade aos 

encaminhamentos do conselho, sendo posterior o do Instituto Veredas.  

O conselheiro Adriano Marrocos, CRC, questionou sobre como se dá a alteração do 

regimento interno. Sugeriu mudança sobre a vigência do mandato do suplente, para que 

possa virar o titular e gerar uma continuidade no processo.  

Elisa Cunha, secretária executiva do CTCS, explanou como funciona a alteração do 

regimento e como ocorre o mandato. 

O conselheiro Adriano Marrocos, CRC, defendeu que o suplente poderia assumir no 

mandato seguinte como titular, diferente do que ocorre atualmente, onde o mandato de 

ambos, titular e suplente, termina ao mesmo tempo e são impedidos de assumir 

novamente.  

http://www.camaramaisbarata.com/
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Elisa Cunha, secretária executiva do CTCS, disse que logo enviará para todas as instituições 

um email sobre a escolha dos novos titulares e suplentes. Após, leu no regimento a parte 

que envolve os mandatos dos suplentes. 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO 

Art. 2º O CTCS é composto de 17 (dezessete) Conselheiros, todos representantes da sociedade civil, nos 
termos do art. 3° do Decreto n° 36.307, de 26 de janeiro de 2015, a saber: 
I – A representação da sociedade civil se dará por meio de associações, fundações, organizações 
sindicais, conselhos de fiscalização profissional e organizações não governamentais, no âmbito de 
atuação do CTCS, devidamente registradas nos órgãos competentes, ou por cidadãos brasileiros eleitos 
delegados em conferências realizadas na área de atuação do Conselho. 
§1º A representação da sociedade civil que comporá o CTCS será designada pelo Governador do 
Distrito Federal, atendidos os critérios estabelecidos no inciso I deste artigo e ao disposto no art. 1º, 
VII, do Decreto nº 33.564/2012. 
§2º Os representantes, titulares e suplentes, das associações, fundações, organizações sindicais, 
conselhos de fiscalização profissional ou organizações não governamentais serão formalmente 
indicados por seus dirigentes máximos. 
§3º Os membros titulares e suplentes do CTCS serão designados pelo Governador do Distrito Federal e 
terão mandato de 1 (um) ano, contados da data da posse, permitida a recondução uma única vez.  
§4º Os representantes suplentes exercerão a representação nas hipóteses de ausência ou 
impedimento dos representantes titulares, e os sucederão em caso de vacância. 
§5º A participação no CTCS é considerada serviço público relevante não remunerado. 
§6º É vedada a participação, como representantes da Sociedade Civil, de servidores comissionados 
sem vínculo efetivo com a Administração Pública e de servidores efetivos da Controladoria-Geral do 
Distrito Federal e dos demais Órgãos do Governo do Distrito Federal. 

 

O presidente interino, Hélio Queiroz, sugeriu que colocasse o assunto na pauta para a 

próxima reunião. Não houve oposição dos conselheiros.  

Após, o presidente interino pediu esclarecimento sobre a situação com a Terracap. 

O conselheiro Rodrigo Chia, OSBrasília, explicou que a Terracap, embora tivesse se 

prontificado em uma das reuniões do CTCS a disponibilizar a lista de imóveis parcial e 

liberar em novembro um software, ainda não fez o prometido. Além disso, não aponta 

quais são os imóveis com questões judiciais, afetando a transparência.  

O presidente interino, Hélio Queiroz, pediu que colocasse na memória o descontentamento 

do conselho quanto a transparência da Terracap, que havia se comprometido com esse 

CTCS.  

Depois de finalizados os requerimentos, o presidente interino Hélio Queiroz encerrou a 

primeira reunião ordinária do CTCS às 16h00min. 
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