
  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS 

 

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019 

Data: 03/04/19 - Quarta-feira 

Horário: 14h54 às 16h25 

Local: Sala de Capacitação – Anexa do Palácio do Buriti - 13º andar, sala nº1307. 

 

1. Aprovação da memória da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 2019; 

2. Ofício 41/2019/CGDF/GAB; 

3. Decisão 27/2018 TCDF; 

4. E-mail do Coordenador Geral de Processo Orçamentário, Sr. Diego 

Jaques da Silva; 

5. Centro Administrativo do DF – CENTRAD; 

6. Informes gerais. 

 

Reunião presidida: Tiago de Tárcio Vasconcelos, OAB-DF, Vice-Presidente do CTCS, 

e coordenada por Nathalia Castro Pina – Secretária Executiva do Conselho de 

Transparência e Controle Social - CTCS. 

 

Convidados: 

Aldemário Araújo Castro – Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito 

Federal 

Paulo Martins – Subcontrolador de Transparência, Controle Social e Combate a 

Corrupção. Ouvintes:  
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 03/04/2019 

1 ABI 
Titular Carlos Augusto Santos Assumpção  F 

Suplente Wanderval Calaça de Mendoça  F 

2 Agenda 21 
Titular José Ferreira Simões  F 

Suplente Davi Silva Fagundes  F 

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 F 

Suplente Bernardo de Sales Cardoso F 

6 DF em Movimento 
Titular Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho - 

Suplente Marcel Henrique de Carvalho P 

7 DIEESE 
Titular Max Leno de Almeida F 

Suplente Alessandra de Moura Cadamuro F 

8 FAPE 
Titular José Brilhante Neto F 

Suplente Carlos Alberto de OliveIra Quaresma F 

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 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 
Observatório 

Social 

Titular Onésimo Staffuzza F 

Suplente Gilberto Mendes Calasans Gomes F 

 

PRESENTE (P) 6 

Faltas Injustificadas (FI)  

Faltas Justificadas (FJ)  

 

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

Na ausência da Presidente do CTCS, Ana Paula, o Vice-Presidente, Tiago 

Vasconcelos, representante da OAB, presidiu a reunião ordinária iniciando com 

breves cumprimentos e passando a palavra ao Controlador-Geral Dr. Aldemário 

Araújo.  

O Controlador Dr. Aldemário Araújo agradeceu a atenção e informou do envio da 

proposta de alteração do regimento interno da CGDF ao Sr. Governador com  

menção expressa sobre o CTCS. 

Pediu agilidade por parte da AJL da CGDF na nomeação dos conselheiros para 

ocupar as vagas remanescentes.  

Requereu a realização de uma reunião extraordinária tendo como objetivo discutir 

o novo portal da transparência, apresentando novas funcionalidades como a “super 

busca” e a divulgação do andamento dos processos administrativos disciplinares 

(PAD). 

Agradeceu ao conselho em nome do presidente da mesa e despediu-se da sessão 

para cumprimento de agenda.  

 

Aprovação da memória da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 2019; 
 

O presidente considerou aprovadas as memórias da 1ª e da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

de 2019. 

 

Ofício 41/2019/CGDF/GAB; 

 

O presidente fez apontamentos sobre ofício SEI-GDF Nº 41/2019 e passou a palavra 

para Diego Jaques da Silva, Coordenador Geral de Processo Orçamentário, 

apresentar sua avaliação. 

Diego Jaques da Silva, Coordenador Geral de Processo Orçamentário, saudou o 

conselho e discursou sobre o engajamento da sociedade no desenvolvimento de 

políticas públicas.  
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Comentou sobre a importância de o Governo incentivar a participação popular por 

meio da melhoria dos seus canais de participação. 

Falou sobre a divulgação dos canais de participação para que o cidadão de fato 

consiga interagir. Neste sentido salientou que é preciso entrar nas faculdades e 

escolas para alcançar uma participação maior da população. 

Fez um convite para a audiência pública referente à Lei Orçamentária que será 

realizada na Escola de Governo no dia 25/04/2019 às 09h e voltou a palavra para o 

Presidente.  

O conselheiro João França, CRC, sugeriu quanto à audiência pública que seja 

realizada em horários e lugares alternados para facilitar o engajamento de todos. 

Diego, Coordenador Geral de Processo Orçamentário, aconselhou que fosse 

realizada mais de uma audiência mensal, ressaltando a importância de um número 

maior de participantes. 

Eduardo Alves de Almeida Neto, FECOMÉRCIO, agradeceu o comparecimento de 

todos os conselheiros, assumiu compromisso de participação no conselho de 

transparência e controle social (CTCS) e participação nas audiências públicas. 

Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva, CORECON, concordou com o exposto e 

ressaltou que é fundamental a lisura do processo. 

Paulo Martins, Subcontrolador, frisou a importância da participação de todos como 

conselheiros e entidades nos projetos lançados em 2019 agradecendo a presença 

de todos.  

Mencionou o programa “De Olho na Saúde” explicando que será um projeto piloto 

em parceria com o HRL (Hospital Regional Leste) e a administração regional do 

Paranoá e Itapoã. 

Explicou que o projeto visa futuramente envolver todas as administrações regionais 

afirmando que trará maior participação da sociedade na construção de políticas 

públicas e controle social na área da Saúde do Distrito Federal. 

O projeto será lançado na próxima terça feira (09/04/2019) às 09h com a 

participação da primeira dama, Mayara Noronha, como embaixadora do projeto. 

Fez convite a todos os presentes para prestigiar o evento. Em sequencia citou 

também o projeto Controladoria nas Escolas como outra importante ferramenta de 

controle social.  
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Paulo Martins, Subcontrolador, explicou que o objetivo do Projeto é tentar colocar 

em prática o controle social em sua essência. Relembrou que ao final do projeto 

será realizada uma avaliação dos resultados do projeto que determinará sua 

continuação ou suspensão. 

O Presidente em exercício complementou dizendo que a população não sabe aonde 

ir quando está doente, deu o exemplo de um cidadão quando está gripado e 

procura um hospital e não um posto de saúde. Alertou que é preciso ajudar no 

entendimento da comunidade sobre a função de cada unidade de saúde no DF e 

que a melhor forma seria a total transparência no setor.  

 Instrução Normativa 2 de 14/06/2018 TCDF 
 

O Presidente em exercício realizou a leitura do Ofício recebido do Tribunal de 

Contas, Decisão 27, na qual aprova a Instrução Normativa nº 2 que estabelece a 

obrigatoriedade da divulgação na internet de informações relacionadas à execução dos 

ajustes firmados pelo Governo do Distrito Federal com Organizações Sociais para gestão de 

unidades da rede pública de saúde. 

João Barbosa França, CRC, apontou que a decisão lida veio em hora propícia e 

asseverou que todos os órgãos públicos precisam ter uma ferramenta como esta 

em seus sites oficiais, principalmente os órgãos da área da saúde.  Sugere ainda que 

seria interessante uma ferramenta de controle de estoque, entendendo que não é 

matéria sigilosa.   

Eduardo Alves de Almeida Neto, FECOMÉRCIO, questionou quem solicitou ou 

encaminhou o Ofício para este conselho e como está o cumprimento da instrução 

normativa, conferindo se de fato está sendo cumprida. 

O Presidente em exercício sugeriu oficiar a Controladoria Geral para prestar 

informações a respeito da sua execução e cumprimento. Sugeriu que fosse feito um 

ofício para a Secretaria de Saúde referente à divulgação dos estoques para que a 

população possa ter acesso.  

Walid de Melo Pires Sariedine, FIBRA, complementou que é preciso consultar o 

estoque de cada hospital para não ser pego de surpresa quanto à falta de 

suprimentos. Lembrou que é fundamental entender como funciona cada estoque 

para que haja eficiência no processo de aquisição e consumo. 

 Centro Administrativo do DF – CENTRAD 
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Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva, CORECON, relembrou que o fluxo 

imprevisível de pacientes de outros estados interfere na programação do estoque 

Distrital. Alega que a racionalidade é importante para esse processo.  

Eduardo Alves de Almeida Neto, FECOMÉRCIO toma a palavra e concorda com os 

apontamentos de Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva, CORECON, e relata sobre 

a importância da retomada da economia e chama uma reunião extraordinária para 

continuar a discussão.  

O Presidente acata a ideia de uma próxima reunião extraordinária como sugerido 

pelo conselheiro Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva, CORECON.  

O Presidente coloca em votação para a realização da reunião extraordinária com o 

Controlador ficando aprovado por unanimidade para o dia 24 de abril. Requer as 

entidades presentes na reunião e solicita um maior número de pessoas.  

Da aprovação da memória 

A memória da 2ª Reunião Ordinária de 2019 foi votada e aprovada por 

unanimidade. 

Dos Informes Gerais e Encaminhamentos 

Sem informes. 

Foram encaminhados, para a aprovação do plenário os seguintes requerimentos: 

Primeiro encaminhamento: Oficiar a Secretaria de Estado de saúde para informar o 

status do cumprimento da Instrução Normativa número 2 de 14/06/2018 do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal. Encaminhamento aprovado por 

unanimidade.  

Segundo encaminhamento: transparência do estoque dos medicamentos da 

Secretaria de Estado de Saúde, esclarecimento da logística e distribuição dos 

medicamentos e apresentação do controle dos medicamentos utilizados por 

pacientes do DF, do entorno e outras unidades federativas. Encaminhamento 

aprovado por unanimidade.  

 

Encerramento 

Presidente encerra a reunião às 16h25min. 


