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Instituído pelo Decreto na 36.307, de 26 de janeiro de 2015. 

 
REQUERIMENTO Nº 06/2021 

 
Brasília, 07 de julho de 2021. 

 
A Sua Excelência o Senhor 

ZÉLIO MAIA DA ROCHA 

Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal 

 

 

 
O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal (CTCS) vem, por meio 

deste, requerer à Vossa Excelência resposta sobre a solicitação abaixo descrita, conforme 

competência deste Conselho, nos termos do Decreto Distrital nº 36.307, de 26 de janeiro de 2015. 

O requerimento foi aprovado pelo plenário do CTCS na 4ª Reunião Ordinária realizada em 

07/07/2021. 

 
Por força das competências deste Conselho de acompanhamento e aconselhamento da 

gestão pública distrital para os temas de Transparência e Controle Social, solicitamos 

esclarecimento deste Departamento de Trânsito – DETRAN/DF objetivamente das ações 

empreendidas pelo órgão para solucionar os problemas e inconsistências/incompatibilidades entre 

a base de dados deste órgão com a base de dados do DENATRAN que culminaram com a 

dificuldade na emissão dos documentos dos veículos, conforme divulgado pela imprensa, em que 

os usuários reclamam que não conseguem emiti-los. Sabemos que são contratos assinados e, com 

custos consideráveis, sendo que no ano passado foram gastos de R$ 7.721.000,00 e, neste ano, até 

Junho (seis meses) já foram gastos R$ 8.000.000,00 com as empresas de informática que prestam 

serviços ao DETRAN-DF. 
 

Reforçamos que o CTCS possui a finalidade de acompanhar os procedimentos que 

promovam o aperfeiçoamento do Controle Social e seus avanços. Portanto, é de suma importância 

os conhecimentos referentes à temática para que possa fortalecer as discussões e recomendações 

acerca do Controle Social sobre o objeto em comento. 

 

Nesses termos, solicitamos resposta dentro do prazo estabelecido pela Lei de Acesso à 

Informação (vinte dias, prorrogáveis por mais dez dias mediante justificativa). 

 

 

 

 
 

 

Cicero Roberto de Melo 

 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal 

Presidente 
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