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MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 

Data: 03/10/2018 - Quarta-feira 

Horário: 15h00min – 17h47min  

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

1. Aprovação da memória da 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018  

2. Apresentação da palestra “Orçamento transparente para todos!” – 

Conselheiro João França. 

3. Informes gerais. 

 

Reunião presidida pela Presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, e coordenada 

por Elisa Ribeiro da Cunha Dias – Secretária Executiva do Conselho de Transparência e 

Controle Social - CTCS. 

Ouvintes:  

 

 

  

 

 

 



  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

  ENTIDADE REPRESENTANTE 03/10/2018 

1 ABI 
Titular Carlos Augusto Santos Assumpção  P 

Suplente Wanderval Calaça de Mendoça  - 

2 Agenda 21 
Titular José Ferreira Simões  FJ 

Suplente Davi Silva Fagundes  FJ 

3 CORECON 
Titular Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva F 

Suplente Eloy Corazza F 

4 CRC 
Titular João Barbosa França P 

Suplente José Luiz Marques Barreto - 

5 CTB 
Titular Celio da Silva Mariano F 

Suplente Bernado de Sales Cardoso F 

6 
DF em 

Movimento 

Titular Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho P 

Suplente SEM REPRESENTANTE - 

7 DIEESE 
Titular Max Leno de Almeida FJ 

Suplente Alessandra de Moura Cadamuro - 

8 FAPE 
Titular José Brilhante Neto - 

Suplente Carlos Alberto de Oliveria Quaresma P 

9 FECOMÉRCIO 
Titular SEM REPRESENTANTE - 

Suplente Eduardo Alves de Almeida Neto P 

10 FIBRA 
Titular SEM REPRESENTANTE - 

Suplente SEM REPRESENTANTE - 

11 IFC 
Titular Emerson Santos de Lima F 

Suplente Asafe Mello Cerqueira  F 

12 NCST 
Titular Vera Lêda Ferreira de Morais  F 

Suplente SEM REPRESENTANTE - 

13 OAB – DF 
Titular Tiago de Tárcio Vasconcelos  P 

Suplente Alisson Rafael de Sousa Lopes  - 

14 OSBrasília 
Titular Onésimo Staffuzza - 

Suplente Gilberto Mendes Calasans Gomes P 

 

Presentes (P) 7 

Faltas Injustificadas (FI) 7 

Faltas Justificadas (J) 3 
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Da aprovação da memória 

A memória da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 05/09/2018, foi avaliada via e-

mail e aprovada por unanimidade na reunião. 

Reunião e encaminhamentos 

A Presidente Ana Paula, DF em Movimento, agradeceu ao conselheiro João 

França, CRC, pela disposição em esclarecer pontos nessa apresentação. 

1. Apresentação da palestra “Orçamento transparente para todos!” do 

Conselheiro João França. 

O conselheiro João França, CRC, começou explicando que geralmente esse é 

um tema apresentado e discutido apenas por grupos que já possuem conhecimento 

técnico sobre o assunto, e que este é um grande problema para o controle social e 

fiscalização. 

Começou a explicação com o Ciclo Orçamentário e o histórico do PPA, da 

LDO e da LOA por meio da legislação aprovada através do tempo. 

Apresentou o ciclo orçamentário: PPALDOLOAExecução 

Orçamentária AcompanhamentoControle e Avaliação fechando o ciclo para o 

desenvolvimento do próximo PPA. 

Seguiu apresentando as ferramentas de Controle e de Acompanhamento 

Social: a Audiência Pública do legislativo e do executivo, o Portal da Transparência, 

o Site da SEPLAG e o aplicativo Siga Brasília. Então, começou a explicar mais 

detalhadamente cada etapa do ciclo da lei orçamentária. 

Começou com a LDO, explicou quais tópicos de discussão já avançaram no 

tema, quais estão em grande discussão e em quais ainda existe necessidade de 

discussão. 

Continuou explicando como funciona o fracionamento, o comportamento da 

receita, o quadro detalhado de despesa, o indicie de gastos com pessoal do 

executivo, o comportamento do FCDF e a procedência na alocação dos recursos.  

Seguiu explicando sobre a fiscalização popular. Questionou onde a despesa 

foi alocada (Unidade Orçamentária - UO), a Classificação da despesa (natureza, 

Funcional e Pragmática) e o Localizador (regionalização). 
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Em seguida apresentou tabelas e gráficos reais e mostrou concretamente 

problemas e falhas nas etapas. 

O conselheiro João França, CRC, abriu para perguntas. 

A presidente Ana Paula, DF em Movimento, afirmou acreditar que a questão 

central para o conselho é: como empoderar o cidadão e ajudar na fiscalização e no 

controle social do Orçamento Público? Entende que esta é a pergunta que o 

Conselho deve buscar responder, mas, para isso, é necessário entender diversos 

pontos, e que, mesmo ela, possui várias dúvidas. Sugeriu então que as perguntas, 

referentes à apresentação e às sugestões de como fazer com que o conselho seja 

meio e fim para resolver essa dúvida, sejam encaminhadas ao conselheiro João 

França, CRC, por meio da secretária executiva. A proposta é que sejam respondidas 

e discutidas na próxima reunião com todo o conselho em busca de formas de 

pressionar mudanças na legislação e de criar ferramentas de apoio para a 

população. 

A presidente Ana Paula, DF em Movimento, agradeceu a apresentação do 

João França e sugeriu que na próxima reunião seja feita a discussão de como 

modelar o conselho com essas informações para que ele seja mais efetivo no que se 

propõe. 

Dos Informes Gerais e Encerramento 

O conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília, retomando as pautas que acredita 

serem importantes para discutir dentro do âmbito da Transparência e Controle 

social, trouxe pelo OSBrasília a pauta advinda da portaria 165 da CGDF sobre a 

criação de comitê ficha limpa. O OSBrasília acredita que seria importante a 

explicação do andamento da criação deste comitê para o CTCS poder fortalecê-lo. 

Seguiu questionando também sobre o andamento da construção das pautas. 

Foi aprovado por unanimidade o encaminhamento pelo OSBrasília do 

requerimento sobre o convite para o comitê ficha limpa com a finalidade de explicar 

o  funcionamento na prática e acompanhar os resultados obtidos. 

O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, relembrou que falta ainda o 

requerimento sobre esclarecimentos do Centro Administrativo. Esclareceu que 
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escreveu a minuta deixando pontos grifados para serem aprovados, e que gostaria 

que o conselho a estudasse e sugerisse alterações, caso necessário, para aprovação 

na próxima reunião. Pediu também informações sobre o requerimento da 

permissão de acessos de membros do conselho ao prédio. Finalmente, pediu a 

alteração do título “requerimentos de presença” enviados pelo CTCS para “convite 

para presença”. 

O conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília, sugeriu que, se os convites sobre 

os Centros Administrativos sejam acatados, talvez seja interessante a realização de 

um evento fora da reunião sobre o tema, já que seria a junção de grandes figuras 

públicas em um assunto sensível. 

A presidente Ana Paula, DF em Movimento, sugeriu estender o convite à 

equipe da CGDF responsável pelo acompanhamento da situação dos Centro 

Administrativos. O convite seria para explicar a atuação da CGDF no processo. 

Foi aprovado por unanimidade o encaminhamento do requerimento sobre o 

convite para a discussão sobre os Centros Administrativos. 

 

Depois de finalizadas as pautas e requerimentos, a presidente Ana Paula Barbalho, DF em 

Movimento, encerrou a terceira reunião extraordinária do CTCS às 17h47min. 


