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MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 

Data: 04/07/2018 - Quarta-feira 

Horário: 14h50min – 16h 46min  

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

 Abertura e boas-vindas aos Conselheiros - Controlador-Geral do DF – Lúcio Pinho 

 Assinatura dos termos de posse; 

 Eleição da nova diretoria: Presidente e Vice-Presidente - período de julho de 2018 a 

julho de 2019; 

 Informes gerais. 

 

Reunião presidida pela secretaria até a posse do novo presidente Hélio Queiroz, 

FERCOMÉRCIO e coordenada por Elisa Ribeiro da Cunha Dias – Secretaria Executiva do 

Conselho de Transparência e Controle Social - CTCS. 

Ouvintes: Lucio Pinho – Secretario de Estado Controlador-Geral Adjunto do DF e Liane 

Angoti – Controladora-Geral Adjunta do DF. 
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 04/07/2018 

1 ABI 
Titular Carlos Augusto Santos Assumpção  P 

Suplente Wanderval Calaça de Mendoça   - 

2 Agenda 21 
Titular José Ferreira Simões   P 

Suplente Davi Silva Fagundes   - 

3 CORECON 
Titular Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva P  

Suplente Eloy Corazza  - 

4 CRC 
Titular João Barbosa França P  

Suplente José Luiz Marques Barreto  - 

5 CTB 
Titular Celio da Silva Mariano p  

Suplente Bernado de Sales Cardoso  - 

6 
DF em 

Movimento 

Titular Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho P  

Suplente Isabel Seixas Figueiredo  - 

7 DIEESE 
Titular Max Leno de Almeida  P 

Suplente Alessandra de Moura Cadamuro  - 

8 FAPE 
Titular José Brilhante Neto  - 

Suplente Carlos Alberto de Oliveria Quaresma  P 

9 FECOMÉRCIO 
Titular Hélio Queiroz da Silva  P  

Suplente Eduardo Alves de Almeida Neto  - 

10 FIBRA 
Titular Pedro Henrique Achcar Verano  F 

Suplente Paulo Eduardo Montenegro de Ávila e Silva  F 

11 IFC 
Titular Emerson Santos de Lima  P 

Suplente Asafe Mello Cerqueira   - 

12 NCST 
Titular Vera Lêda Ferreira de Morais   P 

Suplente Marco Polo de Oliveira Antunes   - 

13 OAB – DF 
Titular Tiago de Tárcio Vasconcelos  P  

Suplente Alisson Rafael de Sousa Lopes   - 

14 OSBrasília 
Titular Onésimo Staffuzza  P 

Suplente Gilberto Mendes Calasans Gomes  - 

 

Presentes (P)  13 

Faltas Injustificadas (FI)  1 

Faltas Justificadas (J)  0 
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Da abertura e boas-vindas aos Conselheiros 

O Controlador-Geral Lucio Pinho, acompanhado da Controladora-Geral Adjunta 

Liane Angoti, deu as boas vindas aos novos membros do Conselho de Transparência e 

Controle Social e convidou aos membros a assinatura dos termos de posse. Finalizadas as 

assinaturas, a Controladora Adjunta Liane Angoti se colocou a disposição para auxiliar da 

melhor forma possível todo o Conselho. 

 

Da eleição da nova diretoria 

Finalizada as boas vindas, a Secretaria Executiva Elisa Cunha tomou frente e 

apresentou os termos do Regimento Interno do CTSC para eleição e abriu à discussão para 

qualquer proposta baseada no Regimento. Sem maiores manifestações, deram-se as 

candidaturas. 

Das candidaturas 

O conselheiro Hélio Queiroz, Fercomércio, se apresentou, explicou sua participação dentro 

do CTCS e colocou-se a disposição à candidatura para presidência do conselho. 

O conselheiro João França, CRC, se apresentou e colocou-se também a disposição à 

candidatura como vice-presidente e declarou apoio ao Conselheiro Hélio Queiroz, 

Fercomércio. 

O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, apresentou-se e colocou-se como candidato à 

presidência e/ou vice-presidência. 

A conselheira Ana Paula, DF em Movimento, apresentou seu histórico no CTSC e colocou-

se a disposição à candidatura a presidência. 

A Secretária Executiva Elisa Cunha sugeriu que os conselheiros fizessem perguntas e 

os candidatos respondessem em 5 min. 

O conselheiro Onésimo Staffuzza, OSBrasília, perguntou aos candidatos se são 

vinculados a algum partido político ou se estão concorrendo a algum cargo para na próxima 

gestão. 

O conselheiro Emerson Lima, IFC, perguntou se algum dos candidatos fez algum 

planejamento ou direcionamento prévio em relação ao conselho, além de questionar sobre 

a articulação com outros conselhos de controle social a fim de cumprem mais 

adequadamente suas funções. 

O conselheiro José Simões, Agenda 21, apresentou-se, explicou sua participação no 

CTCS e questionou os candidatos sobre o que eles acreditam que deve ser feito na questão 
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da transparência ambiental, mais especificamente a Hídrica, e sobre a transparência na 

área de saúde, física e mental. 

O conselheiro Carlos Assumpção, ABI, cumprimentou a todos e deu boas vindas. 

O conselheiro Carlos Quaresma, FAPE-DF, apresentou-se, explicou que acredita que 

todos os membros do conselho estão presentes para somar, não só o presidente e vice, e 

manifestou apoio ao Hélio Queiroz, Fercomércio. 

O conselheiro José Luiz Barreto, CRC, questionou os candidatos sobre o quão estão 

a par da situação financeira e orçamentária do DF. 

Acabada a rodada de perguntas, iniciaram-se as respostas em ordem de 

candidatura. 

O conselheiro Hélio Queiroz, Fercomércio, respondeu a pergunta do conselheiro 

Onésimo Staffuzza, OSBrasília, que mantém a resposta do ano anterior, logo, sim, mantem-

se filiado a um partido, porém não está destinado a nenhum cargo na próxima gestão. 

Sobre a pergunta do planejamento para o conselho feita pelo conselheiro Emerson Lima, 

IFC, respondeu que acredita que o conselho precisa de foco na sua função e este é o plano. 

Logo, pretende que o conselho leve a transparência ao serviço público e cobre órgãos 

competentes. Para a pergunta do conselheiro José Luiz Barreto, CRC, sobre o orçamento e 

financeiro afirmou que sabe o que a mídia e o governo liberam. Completou se propõe a 

tentar a fazer o melhor trabalho possível. 

As demais perguntas não foram respondidas pelo limitante tempo. 

O conselheiro João França, CRC, iniciou sua fala apresentando seus trabalhos 

relacionados à transparência na academia e no mercado. Respondeu a pergunta do 

conselheiro Onésimo Staffuzza, OSBrasília, afirmando que não possui vinculo partidário 

nem é candidato de nenhum partido. Respondeu a pergunta sobre a transparência na crise 

hídrica feita pelo conselheiro José Simões, Agenda 21, apresentando seu histórico 

profissional relacionado ao assunto e explicando como a falta de água afeta a economia do 

DF. Finalizou ressaltando o quanto considera importante o tema. Atendo-se as perguntas 

do conselheiro José Simões, Agenda 21, em relação à saúde no DF, afirma que existe muito 

recurso financeiro para esta pasta que está passando por um momento de mudança de 

papel em diversas áreas. Acredita que os contratos de gestão na saúde devem ser 

controlados pela mais controlados pela sociedade. Em relação à situação financeira do DF 

perguntada pelo conselheiro José Luiz Barreto, CRC, o candidato afirmou possuir muito 

interesse e perceber muita divergência nas informações divulgadas, principalmente em 

momentos de mudança de poder. Afirmou ser importante atrair a sociedade para 

acompanhar os dados publicados sobre o orçamento e situação financeira ou a falta delas 

em todas as instâncias no formato de um fórum permanente. 

As demais perguntas não foram respondidas pelo limitante tempo. 
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O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, em resposta ao conselheiro Onésimo 

Staffuzza, OSBrasília, afirmou não possuir filiação partidária nem ser candidato de nenhum 

partido, mas possui suas crenças políticas e acredita que ter um posicionamento é um 

norteador para a participação ativa no controle social. Seguindo para a pergunta do 

conselheiro José Simões, Agenda 21, afirmou que a questão da saúde no DF remota a mais 

de 10 anos e não se remete somente a recursos humanos, de pessoal, e sim à gestão de 

material e é necessário saber o como este dinheiro esta sendo distribuído e por que não 

chega ao que é prioritário. Ainda sobre as questões do conselheiro José Simões, Agenda 21, 

sobre a situação hídrica, afirmou ser outro caso histórico no DF, é necessário observar quais 

são os projetos do governo e como será a privatização da parte da energia de Corumbá. 

Acredita que é necessário ser justo e honesto do como e por que está sendo feito daquela 

forma e quem são os reais beneficiários. Sobre o planejamento para o CTCS perguntado 

pelo conselheiro Emerson Lima, IFC, acredita que o ideal é manter a agenda da sociedade, 

como o financeiro, orçamento e saúde, em todos seus parâmetros cobrando e 

sistematizando as ferramentas de controle social. Sobre a relação com outros conselhos 

perguntada ainda pelo conselheiro Emerson Lima, IFC, acredita que a melhor proposta 

nessa situação seja propor um trabalho conjunto e uma cooperação formando uma rede de 

fortalecimento. 

As demais perguntas não foram respondidas pelo limitante tempo. 

A conselheira Ana Paula, DF em Movimento, em resposta ao conselheiro Onésimo 

Staffuzza, OSBrasília, afirmou não ter nenhum vínculo com nenhum partido nem cargo 

político, e contextualizou a pergunta do conselheiro José Simões, Agenda 21, apresentando 

sua trajetória de atuação em gestão pública focada em meio ambiente há anos. Como 

planejamento para o CTCS, questionado pelo conselheiro Emerson Lima, IFC, apresentou 

um projeto de gestão do conselho baseado na celeridade, divisão de tarefas, cadastro de 

projetos sociais com escopo abarcados pela controladoria, conselhos sociais já existentes 

dentre outros. Acredita que a controladoria pode ser uma incentivadora de projetos sociais 

voltados ao controle social voltada para a sociedade civil. Para o conselheiro José Luiz 

Barreto, CRC, explicou que acompanha a questão financeira pelo portal de Transparência 

com a entidade DF em Movimento, atuante em vários níveis. 

As demais perguntas não foram respondidas pelo limitante tempo. 
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Finalizada a sessão das perguntas, iniciou-se a votação por entidade. Com o voto 

aberto, do primeiro turno foi o seguinte: 

 

Para alcançar a maioria absoluta (metade mais um dos membros) exigida no 

Regimento Interno, foi sugerido que no segundo turno os conselheiros que não haviam 

votado nos mais votados alterassem o voto. O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, alterou 

seu voto para a conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento e o conselheiro João 

França alterou seu voto para o conselheiro Hélio Queiroz, Fercomércio. 

Desta forma, tomou posse como presidente do conselho Hélio Queiroz, 

Fercomércio, com 08 votos e vice-presidente Ana Paula, DF em Movimento, com 05 votos. 

Reunião e encaminhamentos 

O presidente Hélio Queiroz, Fercomércio, atualizou os conselheiros do 

funcionamento do conselho, retomou algumas pautas ainda não discutidas ou solucionadas 

completamente, como pedidos de transparências em informações da Terracap e 

quantidade de imóveis da união. Orientou os conselheiros trazerem pautas para serem 

ENTIDADE Representante Registro de voto

Titular José Ferreira Simões 

Suplente Davi Silva Fagundes 

Titular Hélio Queiroz da Silva 

Suplente Eduardo Alves de Almeida Neto

Titular José Brilhante Neto

Suplente Carlos  Alberto de Oliveria Quaresma

Titular Pedro Henrique Achcar Verano

Suplente Paulo Eduardo Montenegro de Ávila e Silva

Titular Vera Lêda Ferreira de Morais 

Suplente Marco Polo de Oliveira  Antunes 

Titular Celio da Silva Mariano

Suplente Bernado de Sales Cardoso

Titular Tiago de Tárcio Vasconcelos 

Suplente Alisson Rafael de Sousa Lopes 

Titular João Barbosa França

Suplente José Luiz Marques Barreto

Titular Onésimo Staffuzza

Suplente Gilberto Mendes Calasans Gomes

Titular Emerson Santos de Lima

Suplente Asafe Mello Cerqueira 

Titular Carlos Augusto Santos Assumpção 

Suplente Wanderval Calaça de Mendoça 

Titular Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva

Suplente Eloy Corazza

Titular Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho

Suplente
Isabel Seixas Figueiredo

Titular Max Leno de Almeida

Suplente
Alessandra de Moura Cadamuro

Central de Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB)

Agenda 21

Federação do Comércio do DF 

(FECOMÉRCIO)

Federação da Agricultura do 

DF (FAPE)

Federação das Indútrias do DF 

(FIBRA)

Nova Central Sindical de 

Trabalhadores (NCST)

Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), Seccional do DF

Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC)

Observatório Social de Brasília 

(OSBrasília)

Instituto de Fiscalização e 

Controle (IFC)

Associação Brasiliense de 

Imprensa - ABI

Hélio Queiroz da Silva 

Hélio Queiroz da Silva 

Hélio Queiroz da Silva 

Hélio Queiroz da Silva 

Hélio Queiroz da Silva 

DF em Movimento

Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE)

Conselho Regional de 

Economia do DF (CORECON) Hélio Queiroz da Silva 

Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho

Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho

Hélio Queiroz da Silva 

Tiago de Tárcio Vasconcelos 

João Barbosa França

Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho

Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho
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discutidas e um estudo das pautas já encaminhadas e passou a palavra para a vice-

presidente Ana Paula, DF em Movimento. 

A vice-presidente Ana Paula, DF em Movimento, agradeceu a confiança e se 

colocou a disposição para qualquer auxílio e tramitação. 

Desta forma, foi aberto ao conselho espaço para fala para o conselho. 

O conselheiro Emerson Lima, IFC, afirmou que o IFC nos primeiros anos do mandato 

do atual governo pediram informações sobre imóveis do governo e estas informações 

nunca foram passadas a pesar do tramite. 

O conselheiro Guidborgongne Carneiro, Corecom, expôs a crença que a sociedade 

deve ser consciente das informações das contas públicas principalmente na cidade de 

Brasília que é completamente influenciada por contas do governo e isto deveria ser uma 

prioridade do conselho. 

O conselheiro Max Leno, Dieese, explicou seu envolvimento com o Conselho de 

Transparência e Controle Social desde sua criação e afirmou perceber que algumas pautas 

como saúde, educação e finanças públicas são sempre grandes pautas na história do 

conselho e acredita que este seja um bom momento de retomá-las. 

A conselheira Vera Leda, NCST, requeriu um pedido de respeitabilidade ao 

conselho. Afirmou que várias pautas já foram tratadas por autoridades presentes no 

conselho, houve promessas e ainda assim não houve soluções. Criticou também a 

usabilidade do Portal da Transparência.  

O conselheiro João França, CRC, reforçou o pedido do conselheiro Emerson, IFC, e 

fez uma fala sobre a transparência da situação financeira do DF, principalmente das 

receitas dos mobiliários públicos. Requeriu também uma aba no site da controladoria com 

uma agenda do conselho, suas pautas, memórias, controle de seus requerimentos e status 

dos encaminhamentos. 

O conselheiro José Simões, Agenda 21, pediu que retomassem a questão do centro 

administrativo de Taguatinga já em andamento. 

O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, se comprometeu a trazer na próxima 

reunião a situação jurídica do centro administrativo de Taguatinga. 

O conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília, colocou-se a disposição para auxiliar o 

conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, referente ao centro administrativo de Taguatinga. 

Dispôs-se também a trazer uma apresentação sobre a bilhetagem eletrônica vinda de um 

relatório da FGV. 

O conselheiro Celio da Silva Mariano, CTB, pediu para que haja um relatório com os 

requerimentos já trabalhados para que os novos conselheiros se inteirem melhor das 

pautas. 
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Da aprovação da memória 

A memória da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 04/04/2018, foi aprovada via e-mail pela 

antiga gestão dos conselheiros. 

 

Dos Informes Gerais e Encerramento 

Não será possível fazer as transmissões ao vivo usando as redes sociais durante o 

período eleitoral.  

As instituições Força Sindical (segundo mandato sem representantes),  Movimento 

de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e 

conforme o Artº 5º IV – perde o assento quem deixa de indicar representantes, tomar 

providências nas próximas reuniões.   

Será preciso fazer a Atualização do Regimento Interno para Incluir as alterações do 

Decreto 38.844 de 06/02/2018.  

 

A vice-presidente Ana Paula, DF em movimento, pediu que as reuniões fossem 

gravadas mesmo que só sejam divulgados após o período eleitoral. 

 

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

reunião ordinária do CTCS às 16h46min. 


