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MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 

Data: 16/01/19 - Quarta-feira 

Horário: 14h36 às 17h31 

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

nº1307 

 

1. Abertura da reunião Dr. Aldemário Araújo Castro – Controlador-Geral 

do Distrito Federal e Dr. Paulo Martins - Subcontrolador de 

Transparência e Controle Social 

2. Resumo da reunião com o Subcontrolador de Transparência e 

Controle Social; 

3. Relatório dos requerimentos de 2018; 

4. Recomposição das 3 vagas em aberto; 

5. Aprovação da memória da 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA de 2018; 

6. Informes gerais. 

 

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

do CTCS, e coordenada por Elisa Ribeiro da Cunha Dias – 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 e Controle Social 

Ouvintes:  
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  ENTIDADE REPRESENTANTE 16/01/2019 

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  P 

3 CORECON 
Titular Guidborgongne Carneiro Nunes da Silva P 

Suplente Eloy Corazza - 

4 CRC 
Titular João Barbosa França - 

Suplente José Luiz Marques Barreto P 

5 CTB 
Titular Celio da Silva Mariano - 

Suplente Bernardo de Sales Cardoso P 

6 DF em Movimento 
Titular Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho P 

Suplente Marcel Henrique de Carvalho - 

7 DIEESE 
Titular Max Leno de Almeida FJ 

Suplente Alessandra de Moura Cadamuro FJ 

8 FAPE 
Titular José Brilhante Neto - 

Suplente Carlos Alberto de OliveIra Quaresma P 

9 FECOMÉRCIO 
Titular SEM REPRESENTANTE  - 

Suplente Eduardo Alves de Almeida Neto FJ 

10 FIBRA 
Titular Walid de Melo Pires Sariedine P 

Suplente Paulo Eduardo Montenegro De Ávila E Silva  - 

11 IFC 
Titular Emerson Santos de Lima - 

Suplente Asafe Mello Cerqueira  P 

12 NCST 
Titular Vera Lêda Ferreira de Morais  F 

Suplente SEM REPRESENTANTE  - 

13 OAB DF 
Titular Tiago de Tárcio Vasconcelos  - 

Suplente Alisson Rafael de Sousa Lopes  P 

14 
Observatório 

Social 

Titular Onésimo Staffuzza - 

Suplente Gilberto Mendes Calasans Gomes P 

 

PRESENTE (P) 10 

Faltas Injustificadas (FI) 1 

Faltas Justificadas (FJ) 2 

 

Observação: as presenças são contabilizadas por instituição.  
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Abertura 

A presidente, Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, dá inicio à reunião às 14:36 e 

dá boas vindas aos conselheiros. 

O Subcontrolador De Transparência E Controle Social, Paulo Martins, recebe a 

palavra para realizar a abertura do Conselho, cumprimentando os conselheiros e 

instituições e apresentando sua carreira. 

O Subcontrolador continuou a explanação apresentando as novas metas e objetivos 

em relação à gestão da Transparência e Controle Social por parte da CGDF, expondo 

o novo foco na transparência ativa. Os trabalhos se voltarão para a prioridade do 

novo governo, a saúde, por meio do uso ativo do Portal da Transparência, com um 

controle através do ponto eletrônico e das escalas dos hospitais. 

O conselheiro José Luiz Barreto, CRC, pede a palavra para enfatizar a importância da 

participação da população para melhorias na fiscalização e gestão do governo.  

O Subcontrolador Paulo Martins retoma a palavra e expõe as necessidades do 

atendimento das farmácias de alto custo, com uma reformulação baseada na 

informatização. Comenta também a proposta de tornar público no Portal da 

Transparência os dados do programa SOS DF. Ele ainda relembra da necessidade da 

transparência e controle dos próprios órgãos do DF, o dever de casa básico da 

Controladoria. Relembra as dificuldades da transparência nos processos de 

licitações do DF, enfatizando os problemas do portal Comprasnet. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, agradece a exposição do 

Subcontrolador Paulo Martins sobre sua primeira semana de trabalho e sobre suas 

novas diretrizes de orientação da CGDF. 

 

Da aprovação da memória 

A memória da 4ª Reunião Extraordinária de 2018 foi votada e aprovada por 

unanimidade. 
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Reunião e encaminhamentos 

 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, inicia os 

encaminhamentos do Conselho. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, retoma as pautas 

discutidas com o Controlador na última reunião do Conselho, relembrando a 

necessidade de reuniões mais frequentes com a institucionalização do Conselho e 

sua capilarização. 

O eixo temático discutido na última reunião da presidente e vice com o 

subcontrolador se baseiam em: saúde, tributação, meio ambiente, água e 

saneamento, agricultura e áreas protegidas, mobilidade urbana, segurança pública 

e acompanhamento das atividades da controladoria. 

Conselheiro Guidborgongne Carneiro, Corecon, comenta que a política de 

transparência deve ser a política do Estado, pontuando as falhas em relação a 

desencontros na gestão do DF, ainda pior por ser a região mais conectada do Brasil. 

O Conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília, se apresenta e dá as boas vindas 

ao Subcontrolador, comenta ainda as primeiras impressões acerca das iniciativas da 

gestão do Controlador Geral Dr. Aldemário Castro, pontuando as frequentes 

portarias que estão sendo publicadas. Pede que essa produção normativa seja 

trazida para as pautas do Conselho para serem discutidas e observadas, assim como 

o próprio Observatório já tem feito. Adianta que a cerca da pauta do relatório de 

requerimentos de 2018, o Observatório vê como negativo a falta da publicação do 

relatório de transição de governo, o que já estava previsto para acontecer. 

O Conselheiro Davi Fagundes, Agenda 21, apresenta seus trabalhos que 

estão sendo realizados na educação e comenta a proximidade com a linha da gestão 

de transparência e controle social do novo governo. Comenta a importância da 

existência de regionais de Transparência e Controle Social para a população. Sugere 

que a Controladoria solicite um relatório de controle fiscal para o novo governo, 

para evitar problemas que já estão acontecendo. 

O Conselheiro Asafe Mello, IFC, apresenta os trabalhos e programas do seu 

instituto, em específico os projetos que estão planejados para implementação na 

saúde, como o aplicativo de auditoria das unidades básicas de saúde, lembrando a 
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proximidade da pauta com as diretrizes da linha de ação da gestão do novo 

Governo. 

O Conselheiro Walid Sariedine, FIBRA, dá as boas vindas ao subcontrolador e 

agradece o Conselho pela oportunidade de participação. 

O Conselheiro José Luiz Barreto, CRC, destaca as dificuldades do ano de 2018 

em relação à transparência das informações deixadas pelas gestões passadas, o 

passivo, sustentando a necessidade da relevância dessa diretriz de transparência. 

O Subcontrolador Paulo Martins agradece as saudações. Comenta as 

questões das portarias, concordando com a importância de acompanhamento das 

mudanças normativas que estão ocorrendo, principalmente em relação à saúde. 

Pontua a possibilidade de participação do primeiro evento pela CGDF, a Campus 

Party. Com relação à regionalização, observa que já está sendo comentada a 

possibilidade de visitas aos conselhos das RAs, coletando necessidades e 

informações, com prioridade naquelas que estão mais críticas, e abrindo a 

possibilidade de institucionalização de novos Conselhos, como de Transparência e 

Controle Social. 

A presidente Ana Paulo Barbalho, DF em Movimento, agradece a 

participação da presença do Subcontrolador Paulo Martins, o qual se despede do 

Conselho e se ausenta da reunião. 

A presidente Ana Paulo Barbalho, DF em Movimento, passa a abordar a 

pauta de como o Conselho colocará em prática as ideias e propostas que estão 

surgindo como institucionalização, requerimentos e encaminhamentos, inclusive 

pontuando a possibilidade do uso de uma metodologia de gestão de projetos. 

Comenta, em paralelo, a possibilidade de um Projeto de Lei aprovado pelo 

Legislativo que protege a manutenção do Conselho no futuro, ainda que 

observando a transição tranquila para o novo governo. 

A presidente passa a palavra para a Secretaria Executiva do CTCS, Elisa 

Cunha, retomando a pauta do relatório de requerimentos de 2018. 

A Secretária Executiva, Elisa Cunha, passa à explanação do relatório, 

pontuando cada requerimento e informando seus encaminhamentos. 

O Controlador Geral do DF, Dr. Aldemário Castro, recebe então a palavra 

para sua apresentação, sendo saudado pela presidente Ana Paula em nome de todo 

o Conselho de Transparência e Controle Social. 
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O Controlador abre a palavra pedindo desculpas pelo atraso e pela 

necessidade de transferência do local de funcionamento das reuniões do Conselho, 

enfatizando ainda a disposição da Controladoria de manutenção para a 

permanência do Conselho, relembrando a prioridade de diálogo como diretriz do 

novo governo. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, pontua para o 

Controlador a necessidade de uma institucionalização normativa do Conselho por 

meio de um Projeto de Lei que está sendo formulado pelos Conselheiros. Afirma 

também que é necessário criar dois eixos de trabalho básicos: a ampliação nas 

atividades das administrações regionais, e as diretrizes de um eixo temático central 

que acompanha as atividades da Controladoria Geral do DF. 

A presidente ainda deixa como sugestão pessoal a consolidação de 

comissões de ética para o novo governo. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, usa como exemplo de 

necessidade da comissão de ética a resposta do Governo de Transição ao 

requerimento do Conselho, uma resposta tardia e sem efeitos, para relembrar a 

necessidade da parceria das gestões para a possibilidade da consolidação da 

proatividade esperada do Conselho. 

O Conselheiro José Simões, Agenda 21, retoma o ponto tangenciado pelo 

controlador sobre a eficiência do ponto eletrônico na saúde a fim de que fosse 

comentado pelo Controlador. 

Passa-se à palavra do Controlador Dr. Aldemário Castro que pontua os 

tópicos levantados. Quanto ao processo de formulação do Projeto de Lei, comenta 

questionamentos que deveriam ser feitos quanto ao caminho que se daria à 

institucionalização do Conselho, mas se coloca de acordo e à disposição do 

requerimento. Relembra que o plano de combate à corrupção prevê a necessidade 

da formação de auditores cidadãos que atuem na fiscalização do Poder Público e 

que estejam vinculados, de maneira descentralizada, ao Conselho, e comenta a 

necessidade de discussões com o Conselho para a melhor formatação do projeto. 

Quanto às comissões de ética, tem a impressão de que já existem algumas 

comissões espalhadas e consolidadas, mas pontua que, de qualquer forma, existe a 

necessidade de espera pela reestruturação do governo em um primeiro momento, 

e, em um segundo momento, a concorda com a necessidade da consolidação de um 

conselho geral de ética. Quanto à transição, pontua que o escopo oficial da gestão 

de transição se deu com várias adaptações, mudanças e até problemas, o que 

tornaria seu acompanhamento muito improdutivo e que possivelmente não houve 
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grandes perdas por parte do Conselho. Quanto ao ponto eletrônico na saúde, 

comenta as disposições de um decreto do novo governo que reorienta algumas 

ações da Controladoria na saúde como uma das medidas concretas que estão sendo 

realizadas na área, relembrando que algumas iniciativas simplistas podem ter uma 

relação de pouca efetividade, mesmo que causem um grande impacto positivo, 

sendo um desafio avaliar o impacto de fato das medidas que serão tomadas. 

O Conselheiro Guidborgongne Carneiro, Corecon, comenta, quanto às 

medidas propostas na saúde, que apesar de concordar que se deve fugir do tom 

policialesco, ao mesmo observa uma necessidade de formatação mais atualizada 

das medidas, cita como um problema a falta de tecnologia para os professores 

assinarem o ponto. 

O Controlador, Dr. Aldemário, agradece a participação no Conselho e se 

despede, se ausentando da reunião. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, retoma a pauta do 

relatório de requerimentos e pontua aqueles que devem ser reiterados, 

modificados e deliberados. Antes, comenta que está consolidando uma proposta de 

utilização de uma ferramenta virtual de gestão das informações e processos do 

Conselho através da criação de e-mails institucionais, e pede que os Conselheiros 

comentem no grupo de mensagens a maneira como a ferramenta será utilizada.  

O Conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília, comenta o requerimento do 

relatório da comissão de transição, reiterando a necessidade, inclusive legal, de 

publicação do documento, sugerindo a permanência do requerimento. Quanto ao 

requerimento do Comitê Ficha Limpa, observa a falta de necessidade de reiteração 

pelas mudanças de pessoal ocorridas no governo e a perda de sua efetividade. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, abre para deliberação 

a reiteração do requerimento em relação ao CENTRADE. A reiteração é aprovada 

por unanimidade. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, abre para deliberação 

a reiteração do requerimento da 7\2018 do CENTRADE. Aprovada por unanimidade. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, abre para deliberação 

o requerimento sobre a publicação do Relatório Oficial do Governo de Transição no 

DODF e encaminhamento para o Conselho. Aprovado por unanimidade. 
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A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, abre para deliberação 

o encerramento do requerimento acerca do Comitê Ficha Limpa, conforme as 

pontuações do conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília. Aprovado por unanimidade. 

Sobre o requerimento de reposição das cadeiras do Conselho, a presidente 

sugere que haja a formulação de um chamamento público simplificado, citando o 

exemplo do próprio funcionamento do DF em movimento, que considera efetivo e 

pouco burocrático, apesar de implementar no Chamamento critérios específicos, 

inclusive para o desempate. 

O Conselheiro Asafe Mello, IFC, se despede e se ausenta da reunião. 

Sobre a descentralização do Conselho nas Regiões Administrativas, a 

presidente Ana Paula, DF em Movimento, comenta a possibilidade das formulações 

de um Piloto a partir do preenchimento das cadeiras do Conselho. 

O Conselheiro Carlos Quaresma, FAPE, expõe algumas pontuações sobre os 

possíveis critérios que serão usados pelo Chamamento Público, já enviado por e-

mail aos demais conselheiros, baseado nos documentos que encaminhou ao 

Conselho e a partir da sua própria experiência no Conselho do Ambiente que 

participa. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, sugere então colocar 

como pauta da próxima reunião a discussão dos critérios para esse Chamamento 

Público. Sugere que isto aconteça após uma reunião prévia da presidência com o 

grupo de trabalho ali definido. 

O Conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília, comenta o modelo de 

Chamamento da CONSABE, que chama sua atenção pela simplicidade, sugerindo a 

possibilidade de tomá-la como modelo básico, fazendo as devidas adaptações aos 

interesses e princípios do Conselho. 

O Conselheiro Carlos Assumpção, ABI, comenta as preocupações de 

estabelecer critérios objetivos e imparciais que seriam utilizados para reposição das 

cadeiras do Conselho, observando que a votação seria um caminho baseado em 

critérios subjetivos e, portanto, perderia sua efetividade e necessidade da criação 

de critérios. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, comenta as diferentes 

possibilidades de barreiras e critérios no Chamamento, solicitando que os 

conselheiros pontuem suas percepções a partir de suas experiências. 
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O Conselheiro Carlos Assumpção, ABI, comenta que as barreiras que serão 

implementadas devem estar voltadas para a representatividade social das 

instituições interessadas no preenchimento das cadeiras, especificando a 

necessidade de critérios, ainda que não restritivos, para o uso da barreira. 

O Conselheiro José Luiz Barreto, CRC, se despede e se ausenta da reunião. 

O Conselheiro José Simões, Agenda 21, propõe a elaboração colaborativa de 

uma proposta entre os conselheiros que estão interessados nos critérios do 

chamamento para posterior discussão e aprovação pelo Conselho. 

A Secretária Executiva Elisa Cunha recebe a palavra para comentar a 

situação de faltas das entidades e o saldo de presença das instituições no Conselho. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, comenta que houve 

diálogos realizados com algumas das instituições que possuíam muitas faltas 

injustificadas, o que se demonstrou produtivo para algumas. Não houve contato 

com a instituição Nova Central Sindical, o que demanda uma discussão para a sua 

situação no Conselho. 

O Conselheiro Bernardo Cardoso, CTB, faz comentários concordando com a 

pontuação de José Simões, Agenda 21, quanto aos encaminhamentos, o quanto 

antes, dos critérios do Chamamento Pública, e agradece pela participação no 

Conselho, considerando uma reunião produtiva que o motiva a participar com mais 

frequência e se retira da reunião. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, coloca em votação a 

proposta de elaboração de um edital de Chamamento Público, pelo grupo de 

trabalho para posterior discussão, para reposição das vagas do Conselho pelos 

conselheiros Carlos Quaresma – FAPE, Carlos Assumpção – ABI, Gilberto Gomes - 

OBSocial. Aprovado por unanimidade. 

A presidente retoma a questão da cadeira da Nova Central Sindical para que 

os conselheiros comentem. 

Os conselheiros comentam a possibilidade de um contato diretamente com 

a entidade, e não com o representante do Conselho, por meio de uma notificação 

formal solicitando explicações, sob pena de exclusão e perda da cadeira. 

Outros conselheiros comentam sobre a penalização imediata da entidade 

por meio da cláusula explícita do decreto do Conselho, havendo somente uma 

notificação à entidade dos motivos da exclusão. 
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A Secretária Executiva Elisa Cunha recebe a palavra para explicar a questão 

do contato específico com a instituição, explanando a maneira como ela tem 

ocorrido. Reforça ainda que só há a possibilidade de contato com o conselheiro e 

entidade se houver o envio dessas informações pelos conselheiros. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, estabelece que os 

conselheiros devem enviar, no prazo de uma semana (23/01/19), os contatos 

institucionais de suas entidades via mensagem no grupo do WhatsApp. 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, abre votação para 

notificação da entidade Nova Central Sindical sobre a situação de faltas do 

representante no Conselho, solicitando justificativa formal sob pena de exclusão e 

perda da cadeira no Conselho. Aprovado por unanimidade. 

 

Dos Informes Gerais e Encaminhamentos 

A presidente Ana Paula Barbalho, DF em Movimento, abre para informes. 

O Conselheiro Davi Fagundes, Agenda 21, comenta a preocupação com a 

sonegação de impostos no DF, relembrando seu encaminhamento de documentos 

relativos ao combate à corrupção e sonegação, os quais não foram concretizados. 

Sugere a elaboração de um grupo de trabalho permanente de combate e 

fiscalização à sonegação de impostos no DF. Sugere ainda a solicitação de 

esclarecimentos quanto à possível ocorrência de pedaladas fiscais do governo 

anterior. 

O Conselheiro Gilberto Gomes, OSBrasília, comenta a dificuldade de 

acompanhar as nomeações do Alto Escalão do novo governo para análise de 

possíveis impedimentos que devem ser realizados, além da desatualização dos sites 

institucionais e suas descrições na categoria “Quem é quem”. Sugere então que 

haja atualização dos sites com os currículos dos nomeados, como prática de boa 

conduta. 

A presidente abre para votação o encaminhamento de ofício para que haja a 

atualização dos sites institucionais com o currículo dos nomeados. Aprovado por 

unanimidade. 

Encerramento 

Presidente encerra a reunião às 17:31. 


