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Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 

Data: 05/09/2018 - Quarta-feira 

Horário: 14h43min – 17h30min  

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

 Aprovação da memória da 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2018.  

 Apresentação Lei de Acesso à Informação – Rejane Vaz (Coordenadora de 

Transparência/SUTCS/CGDF). 

 Votação para substituição do presidente do CTCS.  

 Assinatura das alterações do Regimento Interno. 

 Informes gerais. 

 

Reunião presidida pela Presidente Interina 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:  
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 05/09/2018 

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  - 

Suplente Eduardo Alves de Almeida Neto P 

10 FIBRA 
Titular Pedro Henrique Achcar Verano  

Suplente Paulo Eduardo Montenegro de Ávila e Silva  

11 IFC 
Titular Emerson Santos de Lima P 

Suplente Asafe Mello Cerqueira  - 

12 NCST 
Titular Vera Lêda Ferreira de Morais   

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)  

Faltas Injustificadas (FI)  

Faltas Justificadas (J)  
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Da aprovação da memória 

A memória da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 01/08/2018, foi avaliada via 

e-mail e aprovada por unanimidade na reunião. 

Reunião e encaminhamentos 

 Apresentação Lei de Acesso à Informação – Rejane Vaz (Coordenadora de 
Transparência/SUTCS/CGDF). 

 

Com uma inversão de pauta, a Presidente Interina Ana Paula Barbalho, DF 

em Movimento, passou a palavra à Coordenadora de Transparência do DF, Rejane 

Vaz. 

A Coordenadora de Transparência do DF, Rejane Vaz, apresentou as 

ferramentas que a Coordenação de Transparência do DF disponibiliza à sociedade. 

Assim, seguiu apresentando o Portal de Transparência do DF 

(http://www.transparencia.df.gov.br/#/), suas funcionalidades e competências, e 

apresentou também o aplicativo SIGA BRASÍLIA 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolappz.sigabrasilia.mobile&

hl=pt_BR), suas funções, competências e atual abrangência. Completou 

apresentando os números e as estatísticas relativas às duas ferramentas. 

Em seguida, apresentou a legislação base da Transparência Pública, a LAI – 

Lei de Acesso à Informação e suas decorrências, como a Transparência Ativa e a 

Transparência Passiva. Expôs também como acessar as informações de 

transparência ativa e se informar a partir das ferramentas disponíveis derivadas da 

LAI. 

Explicou sobre o funcionamento da Ouvidoria através da LAI, dos prazos de 

respostas e das suas estatísticas. 

Expôs também uma das estratégias utilizadas para estimular a transparência 

nos órgãos: o índice de transparência Ativa. 

Seguiu apresentando também: a Política de Dados Abertos, os formatos 

possíveis de exportação de dados, o Plano de Dados Abertos (PDA) e o site 

referente ao portal de Dados Abertos do DF. 

http://www.transparencia.df.gov.br/#/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolappz.sigabrasilia.mobile&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolappz.sigabrasilia.mobile&hl=pt_BR
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Para finalizar, deixou disponível o telefone e o e-mail de contato da 

coordenação (http://www.cg.df.gov.br/contatos-2/) para sugestões, dúvidas e 

reclamações; mostrou detalhadamente as informações possíveis do Portal da 

Transparência do DF e tirou dúvidas dos conselheiros sobre funcionalidades, 

contratos, buscas, dentre outros. 

 

 Votação para substituição do presidente do CTCS.  
 

A Secretária Executiva Elisa Cunha explicou que o decreto não define ações 

sobre a troca de presidência. O Regimento Interno define apenas “Caso o 

Presidente ou Vice deixe de representar a entidade de sociedade civil que o 

designou ou renuncie antes do final do mandato, o Conselho elegerá um novo 

presidente ou vice para o período restante”. 

O conselheiro Carlos Quaresma, Fape-DF, sugeriu, então, a substituição do 

Presidente pelo Vice-Presidente e que o terceiro candidato mais votado na eleição 

se torne o vice. 

O conselheiro Eduardo Neto, Fecomércio, após a leitura do Regimento 

Interno e seguindo o raciocínio do Conselheiro Carlos Quaresma, Fape-DF, sugeriu 

que se montasse uma chapa única com o segundo e o terceiro mais votados. 

O conselheiro Onésimo Staffuzza, OSBrasília, concordou com as sugestões 

feitas, mas sugeriu que houvesse antes uma confirmação de interesse dos 

candidatos da eleição anterior em se manterem candidatos nesta eleição bem como 

se há mais conselheiros interessados. 

Sem demais interesse na vice-presidência, o Conselheiro João França, CRC, 

abriu mão de sua candidatura. 

A conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, manteve interesse em 

sua candidatura. 

O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, manteve interesse em sua 

candidatura. 

A Presidente Interina, Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, levou para 

votação a proposta do conselheiro Carlos Quaresma da chapa única. 

http://www.cg.df.gov.br/contatos-2/
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Por unanimidade, a chapa de Presidência da conselheira Ana Paula Barbalho, 

DF em Movimento, e Vice-Presidência do conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, foi 

eleita. 

 

 Assinatura das alterações do Regimento Interno. 
 

A Secretária Executiva Elisa Cunha apresentou os termos desta aprovação e 

explicou a única alteração não realizada. Esta alteração não foi aprovada pelo 

jurídico, pois contradizia o texto do decreto. 

O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, corrigiu um pequeno erro no 

parágrafo 2º do Art.7º. 

Com a correção, a Presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, 

deixou para assinar o novo Regimento Interno na próxima reunião. 

 

Dos Informes Gerais e Encerramento 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, retomou a ideia do 

plano de institucionalização das pautas para o CTCS. 

O conselheiro João França, CRC, lembrou que foi pedido a todo o conselho 

que enviasse propostas por e-mail. 

O conselheiro Emerson Lima, IFC, lembrou que, há três ou quatro anos, 

todas as entidades fizeram um mapeamento conjunto de demandas. Sugeriu o 

resgate deste mapeamento já realizado. 

O conselheiro Onésimo Staffuzza, OSBrasília, disse que já passou para os 

seus associados e que já existem sugestões, as quais serão enviadas em breve. 

A conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, explicou acreditar que 

também é necessário algo como “um relatório anual das atividades do conselho” 

sobre o que foi feito naquele ano e que ainda está em andamento para poder ser 

publicizado, ser usado como argumento, levantar rapidamente feitos, dentre 

outros. Um levantamento institucional formal. [LFNBR1] Comentário: Está confuso 
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O conselheiro Célio Mariano, CTB, lembrou-se da importância desta 

retrospectiva para complementar o que já foi feito, dando prosseguimento ao 

trabalho. 

O conselheiro João França, CRC, afirmou que, com suas pesquisas sobre a 

transparência, acredita que essas propostas, realizadas há três ou quatro anos e 

sugeridas pelo conselheiro Emerson Lima, IFC, já foram resolvidas. Explicou que 

houve um grande avanço em transparência nesse período. Expôs que observou 

também o surgimento de várias novas pautas, as quais surgiram nessa agenda, e 

considerou que não deveriam ser ignoradas, ou não priorizadas, em relação às 

anteriormente encaminhadas. Lembrou também que existem pautas de alta 

recorrência, ao mesmo tempo em que outras não ganham a visibilidade necessária, 

como renúncias de receitas e questões estatais. 

A conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, concordou que essas 

agendas são grandes guarda-chuvas de temas sobre transparência. Retomando o 

raciocínio do plano de ação, afirmou que é necessário, dentro das pautas, pensar 

em estratégias para eternizar discussões, sugerindo ações e políticas. Falou também 

sobre uma possibilidade futura, ou até necessidade, de um orçamento próprio para 

pequenas ações de mobilização social que precisam ser semeadas agora. Afirmou 

também que a pauta sobre transparência deve ser levada para conhecimento da 

população possivelmente através de seminários, de audiências públicas, de um 

programa de formação continuada (tanto dos conselheiros quanto da população), 

dentre outros. 

O conselheiro Eduardo Neto, Fecomércio, voltando ao raciocínio do 

conselheiro João França, CRC, afirmou que a LDO e a Lei Orçamentária Anual 

descrevem sempre as pautas de renúncia de receita e de lei das estatais. Seria 

interessante juntar os temas para um melhor entendimento. 

A conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, concorda com o 

conselheiro Eduardo Neto, Fecomércio, mas retoma a importância de que todos no 

conselho entendam os processos ali envolvidos e o impacto deles para que o 
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próprio conselho possa utilizar o sistema com a finalidade de auxiliar na resolução 

de falhas. 

O conselheiro João França, CRC, falou que já ministrou palestras na UnB 

sobre como trabalhar utilizando a LDO de uma forma acessível. 

A conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, sugere, então, uma 

apresentação sobre a LDO feita pelo conselheiro João França, CRC, em uma reunião 

futura. 

O conselheiro João França, CRC, se comprometeu a fazer essa apresentação. 

O conselheiro Emerson Lima, IFC, relembrou que o conselho é um decreto 

do Executivo, logo, só tem jurisdição nesta casa. Mas concorda que é possível fazer 

uma indicação, ao governador, de um projeto de lei que passe pela discussão 

popular para a formalização e institucionalização do conselho. 

O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, lembra que é necessário um estudo 

próprio para entender como fazer essa institucionalização dentro da legalidade. 

A conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, pergunta ao 

conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, se é possível fazer um estudo sobre a 

viabilidade de ser feita uma lei para a formalização institucional. 

O conselheiro Guidborgongne da Silva, Corecom, lembra que, no momento 

político eleitoral, é complicado trabalhar com o legislativo. Mas é possível dar início 

ao processo. 

O conselheiro Eduardo Neto, Fecomércio, lembrou que, nas gestões 

passadas, foi amplamente discutida a necessidade de maior autonomia do CTCS. 

A conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, sugeriu, então, o 

encaminhamento de um convite para o Conselho Nacional de Transparência discutir 

o modelo utilizado, os desafios ainda presentes e já enfrentados. 

Aprovado por unanimidade. 

O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, retomou a pauta sobre o centro 

administrativo, levantada na reunião passada. A maioria dos processos está 

suspensa por tentativa de acordo com os consórcios. Comprometeu-se a redigir, 
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junto à secretaria, a minuta de um requerimento à Procuradoria Geral do DF sobre 

esse tema. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, sugere, então, fazer o 

requerimento pontuado e, em seguida, um convite de comparecimento. 

O conselheiro Carlos Quaresma, Fape, sugere o caminho contrário: solicitar a 

visita e, em seguida, um requerimento. 

O conselheiro Tiago Vasconcelos, OAB, concorda que o convite pode vir 

antes, conquanto já estejam detalhadas, no convite, as pautas de interesse junto às 

respostas do texto. 

O conselheiro Carlos Assumpção, ABI, pediu que houvesse um 

encaminhamento sobre o acesso dos conselheiros no Anexo do Palácio do Buriti. 

A conselheira Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, sugeriu, então, uma 

consulta sobre a atual situação e sobre as soluções possíveis. 

 

Depois de finalizados os requerimentos e as pautas, a vice-presidente Ana Paula Barbalho 

encerrou a segunda reunião extraordinária do CTCS às 17h30min. 

 


