
  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

 

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019 

Data: 06/02/19 - Quarta-feira 

Horário: 14h42 às 17h36 

Local: Sala de Capacitação– Anexo do Palácio do Buriti - 13º andar, sala 

nº1307 

 

1. Apresentação e deliberação sobre os critérios para recomposição do 

Conselho, com cronograma de efetivação da recomposição; 

2. Sugestão da Agenda 21 do relatório de saúde apresentado em 2016; 

3. Aprovação da memória da 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 2018; 

4. Informes gerais. 

 

Reunião presidida: Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho – DF em Movimento, Presidente 

do CTCS, e coordenada por Nathália Castro de Pina – Secretária Executiva do 

Conselho de Transparência e Controle Social - CTCS. 

 

Convidados: Subcontrolador de Transparência e Controle Social Paulo Wanderson 

Moreira Martins 

 

Ouvintes: Marcel Henrique de Carvalho, DF em Movimento, 
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 06/02/2019 

1 ABI 
Titular Carlos Augusto Santos Assumpção  P 

Suplente Wanderval Calaça de Mendoça  - 

2 Agenda 21 
Titular José Ferreira Simões  - 

Suplente Davi Silva Fagundes  P 

3 CORECON 
Titular Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva P 

Suplente Eloy Corazza P 

4 CRC 
Titular João Barbosa França P 

Suplente José Luiz Marques Barreto - 

5 CTB 
Titular Celio da Silva Mariano FI 

Suplente Bernardo de Sales Cardoso FI 

6 DF em Movimento 
Titular Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho P 

Suplente Marcel Henrique de Carvalho P 

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 SEM REPRESENTANTE  - 

Suplente Eduardo Alves de Almeida Neto P 

10 FIBRA 
Titular Walid de Melo Pires Sariedine P 

Suplente Paulo Eduardo Montenegro De Ávila E Silva  - 

11 IFC 
Titular Emerson Santos de Lima P 

Suplente Asafe Mello Cerqueira  FJ 

12 NCST 
Titular Vera Lêda Ferreira de Morais  FI 

Suplente SEM REPRESENTANTE  - 

13 OAB DF 
Titular Tiago de Tárcio Vasconcelos  P 

Suplente Alisson Rafael de Sousa Lopes  - 

14 Observatório Social 
Titular Onésimo Staffuzza - 

Suplente Gilberto Mendes Calasans Gomes P 

 

PRESENTE (P) 14 

Faltas Injustificadas (FI) 3 

Faltas Justificadas (FJ) 1 

 

Observação: as presenças são contabilizadas por instituição. 
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Reunião e encaminhamentos 

A Presidente Ana Paula, DF em Movimento, abre a reunião cumprimentando 

a todos os presentes e apresenta a pauta. Passa em tão a palavra para o 

Subcontrolador Paulo Martins. 

O Subcontrolador Paulo Martins assume a palavra e atualiza os conselheiros 

acerca das diretrizes do novo governo, apresenta sua nova equipe e reporta o 

andamento das nomeações. Informa que pautas e ações de transparência e 

controle social pendem de definição pela pasta em virtude do atraso na posse de 

membros da equipe. Acompanhando o restante do Poder Executivo do DF, a saúde 

foi definida como uma prioridade e mantiveram-se os projetos anteriormente 

desenvolvidos, como o “Controladoria na Escola”. Informou sobre a reestruturação 

da área de controle social, com a proposta de criação de duas diretorias. Indica que 

entre as duas últimas reuniões do Conselho de Transparência houve a aprovação da 

expansão do modelo de projeto do Instituto Hospital de Base (IHB). Decorrente 

desta, em uma reunião conjunta da Controladoria com a Diretoria do IHB, houve a 

sugestão da publicização das informações conforme instrução normativa do TCDFT 

sobre as Organizações Sociais, com ênfase em despesas e pessoal, de maneira que 

as informações possam ser acessadas de forma livre e sem cadastro. A situação do 

IHB deve ser acompanhada de perto, como um local para criação de boas práticas, 

pois esta está servindo de modelo de expansão do modelo de projeto. Ressalta que 

o BRB, mesmo antes das operações recentemente deflagradas, vem sendo 

acompanhado pela Controladoria, considerando que, na análise de riscos, um banco 

público seria uma instituição sensível na questão transparência. 

O conselheiro Davi Fagundes, Agenda 21, agradece as orientações e a 

apresentação do subcontrolador. Comenta suas percepções sobre o projeto 

Controladoria na Escola e sugere a continuação e aprimoramento do projeto pelo 

GDF. 

O conselheiro Carlos Quaresma, FAPE, comenta sobre a criação do Instituto 

Granja do Torto seguindo o modelo do IHB e concorda que melhorando a 

transparência do IBH, auxiliaria na replicação das boas práticas. 
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O conselheiro Emerson de Lima, IFC, comenta que acompanhou de perto o 

Projeto Controladoria na Escola e concorda que foi um projeto do governo muito 

bem sucedido, de grande impacto e também sugere e incentiva a continuação. 

Sobre o Instituto Hospital de Base, acredita que uma boa ideia pode ser má utilizada 

dependendo, principalmente, do seu nível de transparência. Afirma que, para o IFC, 

é realmente necessário que a transparência, principalmente ativa, seja bem 

desenvolvida nas empresas estatais, como o BRB, CAESB, Terracap, CEB, dentre 

outros. 

O subcontrolador Paulo Martins agradece a participação dos conselheiros e 

continua expondo informações desta nova gestão. Explica que em reunião com a 

Secretaria de Transparência e Controle Social da CGU sobre as ações ali 

desenvolvidas no novo governo, principalmente na área de educação, e a CGDF 

colocou-se totalmente a disposição para trabalhar em conjunto nestes projetos. Em 

relação ao Projeto Controladoria na Escola, explicou que houve um contato muito 

bom com o Diego Ramalho, Ex-Subcontrolador de Transparência e Controle Social, 

que agora está na controladoria do Goiás e comentaram sobre uma parceria sobre 

os dois estados. Reporta reunião ocorrida entre o Controlador Aldemario Castro e o 

Presidente da Câmara Legislativa do DF na qual tratou, dentre outras, da pauta da 

parceria em controle social, mostrando-se o presidente, favorável. Sobre o evento 

no primeiro semestre que havia comentado na última reunião, continuam as 

tratativas para a participação na Campus Party. Sobre o Instituto Hospital de Base, 

sugere uma reunião da controladoria com o conselho e com a equipe de 

transparência do instituto. 

A Presidente Ana Paula, DF em Movimento, agradece as explicações e 

participações e reporta ao subcontrolador que o conselho está discutindo um plano 

de ação de longo prazo com cinco eixos temáticos de trabalho, dentre eles a saúde. 

Sobre o projeto Controladoria na Escola, a presidente reforça a importância do 

projeto desenvolvido e o impacto social conquistado. 



  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

O conselheiro Davi Fagundes, Agenda 21, comenta sobre o Programa de 

Educação Fiscal do DF realizado nos últimos anos e comenta a importância no 

controle social. 

O conselheiro Guidborgongne Carneiro, Corecon, explica que o Programa de 

Educação Fiscal é nacional e pouco trabalhado no DF. 

O conselheiro Eduardo Almeida, Fercomércio, reforça a importância do 

Programa de Educação Fiscal no DF desde 1995 e a sua mudança de pasta nos 

últimos anos. 

O subcontrolador Paulo Martins, explica que sua relação com a Secretaria de 

Fazenda, responsável pelo Programa de Educação Fiscal, é de longa data e de 

grande importância pessoal. Passará as pautas para o Controlador que levará ao 

Secretário de Fazenda para levantar informações. 

A presidente Ana Paula, DF em Movimento, sugere então a criação de um 

requerimento de um relatório sobre a intenção do Projeto Controladoria na Escola e 

o Programa de Educação Fiscal. 

A presidente Ana Paula, DF em Movimento, encaminha então dois 

requerimentos de relatórios solicitando informações sobre a estrutura e percepção 

da controladoria sobre os programas. O 1º requerimento, Programa de Educação 

Fiscal, a ser encaminhado à Secretaria de Fazenda e à Secretaria de Educação, e o 2º 

requerimento, Projeto Controladoria na Escola, à Controladoria Geral do Distrito 

Federal. Formato do requerimento: 1º parágrafo solicitando informações sobre 

como e quando foram executados tais programas; 2º indicando a importância para 

o CTCS de projetos de Controle Social; e o 3º incentivando a manutenção e 

expansão do projeto. 

Aprovado por unanimidade. 

O Subcontrolador Paulo Martins agradece as perguntas, coloca-se a 

disposição para sanar qualquer dúvida e auxiliar qualquer necessidade, reforça o 

requerimento de reunião do IHB e despede-se. 
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Apresentação e deliberação sobre os critérios para recomposição do 

Conselho, com cronograma de efetivação da recomposição; 

 

A presidente Ana Paula, DF em Movimento, agradece a participação e 

dedicação de todo grupo de trabalho. 

O conselheiro Carlos Assumpção, ABI, explica o processo de concepção da 

minuta explicitando as funções das clausulas de barreira, dos critérios de 

abordagem e critérios de desempate. 

O conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília, começa então a leitura do 

chamamento público – em formato de Portaria a ser assinada pela Controladoria -, 

explicações, discussões e deliberações. 

Após discussões e alterações, decidiu-se maturar formas de incluir critério de 

valorização das entidades que atuam diretamente no controle social e 

transparência e continuar o ponto de pauta na reunião seguinte avaliando o 

cronograma. 

 

1. Sugestão da Agenda 21 do relatório de saúde apresentado em 2016; 

Pauta repassada para a próxima reunião. 

 

Da aprovação da memória 

A memória da 1ª Reunião Ordinária de 2019 foi votada e aprovada por 

unanimidade. 

 

Dos Informes Gerais 

Reunião finalizada sem informes gerais. 

 

Encerramento 

Presidente encerra a reunião às 17:36. 


