
 

Memória da reunião extraordinária nº 4 
Data e horário da reunião: 04 de novembro de 2015 das 14h30min às 17h: 30min. 

Local: Sala de reunião da Casa Civil – Ed. Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar. 

 

Pauta: 
14h30 às 15h00 – Palavra do Controlador-Geral do Distrito Federal - Henrique Ziller; 

15h00 às 15h45 – Diretor-Presidente da CODHAB acerca de assuntos relativos às medidas de 

transparência referente aos beneficiários de programas habitacionais; 

Presenças confirmadas: 

Gilson Paranhos – Diretor Presidente; 

Danielle Azevedo – Secretária Executiva; 

Daniel Barboni – Chefe de Unidade e Tecnologia; 

Kamilla Freitas – Ouvidoria; 

15h45 às 16h30 – Secretário de Mobilidade Urbana do Distrito Federal acerca de assuntos 

relativos ao custo técnico das tarifas de ônibus e questões relativas à mobilidade urbana no 

âmbito do Distrito Federal; 

Presença Desmarcada a pedido do Secretário – Motivo – Choque de Agenda; 

16h30 às 17h15 – Chefe da Comunicação Institucional e Interação Social da Governadoria do 

Distrito Federal acerca de assuntos relativos aos valores e destinação da verba publicitária. 

Presenças confirmadas: 

Vera Lucia Canfran Mas – Chefe da Comunicação Institucional e Interação Social; 

Ricardo Taffner – Chefe-Adjunto da Comunicação Institucional e Interação Social; 

Thiara Zavaglia – Subchefe de Publicidade e Propaganda; 

17h15 às 17h30 – Considerações Finais. 

 

  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DO 

DISTRITO FEDERAL - CTCS 

 

 



Reunião Presidida por Jovita José Rosa – Presidente do Conselho de Transparência e 
Controle Social do Distrito Federal, Coordenada por Rejane Vaz de Abreu – Secretária 
Executiva do CTCS e Organizada por Bruno Henrique Braga – Diretor de Transparência 
Institucional SUTGI/CGDF – Hostílio dos Santos Ribeiro Neto – Diretor de Acesso à 
Informação SUTGI/CGDF – Liliane Barbosa Pereira – Gerente de Monitoramento e 
Avaliação – SUTGI/CGDF – Patricia Moslaves – Gestora em Politicas Públicas e Gestão 
SUTGI/CGDF. 
 
Presentes: 
 
Jovita José Rosa (IFC – Titular / Presidente); Erlene Alves Arruda (CRC – Suplente / Vice-
Presidente); Rejane Vaz de Abreu (Secretária – Executiva); Rogério Tokarski (Federação 
da Agricultura do Distrito Federal – FAPE); Carlos Eduardo de Freitas (Conselho 
Regional de Economia – CRE); Guilherme Brandão (OSBrasília – Suplente); Davi Silva 
Fagundes (Agenda 21); Everton Kischlat (Suplente – Instituto de Fiscalização e Controle 
– IFC); Wanderval Calaça Mendonça (Titular - Associação Brasiliense de Imprensa –  
ABI); Mario de Almeida ( Suplente - Associação Brasiliense de Imprensa – ABI); Max 
Leno de Almeida (DIEESE – titular); Vera Lêda Ferreira de Morais (NCST – Titular); Caio 
Marcelo D Abreu Machado Valente (DF em Movimento) e Adelmir Araújo Santana 
(FECOMERCIO – Titular). 

 
Ausentes: 
Não estiveram presentes, sem justificativa de ausência, e o representante da Central 
Única dos Trabalhadores – CUT, Eduardo Araújo de Souza. 

Justificaram a Ausência: Os representantes da (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-
DF) 

 
PRELIMINARMENTE 
 
 A Presidente do CTCS, Jovita José Rosa, na condição de Presidente do CTCS, às 
14h52min, mesmo sem quórum deliberativo, que foi completado durante o pleito, deu 
início à reunião dando boas-vindas aos Conselheiros e passando a palavra ao 
Controlador-Geral do Distrito Federal, Henrique Moraes Ziller. 
 Com a palavra, o Controlador-Geral saudou os Conselheiros e se apresentou 
como novo chefe da Controladoria-Geral do Distrito Federal. Henrique Moraes Ziller 
destacou a formação do CTCS com composição plena de membros da sociedade civil e 
deixou evidente seu intuito de parceria com o CTCS com o compromisso de radicalizar 
a transparência ratificando o posicionamento do governo com a proposta de 
transparência no âmbito do GDF. 
 Ziller destacou a nova cultura de abertura de dados governamentais trazidas 
pela Lei de Acesso à Informação. Citou, ainda, que em reunião preliminar, que os 
Sistemas de Transparência utilizados pelo Governo Distrital sejam produzidos pela 
Controladoria-Geral, como exemplo o Portal da Transparência do DF. 



 Por outro lado, Ziller, como antigo conselheiro da primeira formação do CTCS, 
falou da importância do conselho fazer uma agenda coesa com o escopo do trabalho a 
ser executado. 
 A presidente do CTCS, Jovita José Rosa, destacou os esforços do CTCS para 
manutenção do foco na transparência e controle social sem tirar a importância dos 
órgãos de controle interno. 
 Jovita Rosa colocou o CTCS à disposição do novo Controlador-Geral para 
caminharem juntos em direção a um fim comum e passou a palavra para comentários 
dos demais conselheiros. 
 O representante do Conselho Regional de Economia, falou sobre a importância 
do Siga Brasília como instrumento de consulta de dados, bem como a obsolescência do 
SIGGO, mas que o aplicativo ainda necessita de aperfeiçoamentos. Citou, como 
exemplo o empréstimo feito pelo IPREV ao GDF que não aparece nos valores 
descriminados no SIGA Brasília. Demais conselheiros solicitaram a palavra e desejaram 
as boas vindas para o novo Controlador-Geral do DF. 
 Pelo Observatório Social de Brasília, o representante Guilherme Brandão, 
demonstrou preocupação da aplicação da Lei de Acesso à Informação - LAI no Distrito 
Federal, principalmente na questão dos prazos, bem como na qualidade da resposta 
ao cidadão. Coloca a entidade como parceira da CGDF para trabalhar em conjunto pela 
melhoria da aplicação da LAI no DF. 
 Henrique Ziller, novamente com a palavra, falou das ações de transparência 
que planeja executar na Controladoria-Geral. Dentre elas está o lançamento do novo 
Portal da Transparência do Distrito Federal logo no primeiro semestre de 2016 e 
solicitou ajuda, no campo das ideias, para elaboração e construção do novo Portal. 
Encerrou sua participação destacando o interesse de participar efetivamente nas 
próximas reuniões do CTCS. 
  
 
Do diálogo com o Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do DF – CODHAB. 
 
 O presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, sr. Gilson 
Paranhos, iniciou o diálogo esclarecendo que o objetivo da CODHAB e tornar o 
processo de habilitação para habitações cada vez mais transparente. Para isso, o 
primeiro passo foi reformular o site da CODHAB visando maior destaque na divulgação 
de pessoas habilitadas no programa Morar Bem de acordo com a ordem de 
classificação por pontuação.  
 O chefe da Unidade de Tecnologia da Codhab, Daniel Barboni apresentou ao 
plenário do CTCS o site da Codhab com a reformulação do portal de informações ao 
cidadão, principalmente no tocante ao posicionamento dos habilitados na fila. 
 Ainda destacou que uma nova versão com melhores funções de visualização 
está prevista para ser disponibilizada em alguns dias, com a divulgação da lista de 
habilitados individuais e por entidades, dados mais completos do programa Morar 
Bem, questões de regularizações e recadastramento de entidades.  
 A Codhab trabalha, também, no desenvolvimento de um aplicativo para 
dispositivos móveis – APP que permitirá a consulta de posição de habilitado na fila, 
agendar atendimentos, bem como atualização de informações. Uma coluna explicativa 



de como funciona o programa, uma segunda coluna de como acompanhar a 
habilitação. Ainda, disponibilizará os critérios de vulnerabilidade social, como casos de 
extrema pobreza, idosos e portadores de necessidades especiais.  
 Comentou, ainda, que a divulgação também se dá por georreferenciamento 
que auxilia na identificação de faixas de renda de habilitados por localidade.  
 O diretor-presidente, Gilson Paranhos, informou que a pontuação dos 
habilitados é determinada por decreto que elenca os critérios de construção da 
pontuação.  
 Também, comentou que com o georreferenciamento a Codhab executará obras 
onde é mais necessário seguindo a demanda apontada e não como fazem as 
construtoras particulares, que constroem de acordo com o maior lucro projetado.  
 Destacou a importância do habilitado sempre atualizar o cadastro para que seja 
possível a readequação da pontuação, para isso será construída ferramenta que induza 
o habilitado a sempre manter o cadastro sempre atualizado. O cidadão ainda será o 
respectivo histórico e suas variações de posicionamento da fila.  
 
 Após a explanação, a presidente do CTCS abriu espaço para que o plenário 
realizasse perguntas às autoridades da Codhab para maiores esclarecimentos acerca 
do tema apresentado. A íntegra do debate está disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=CUz8S9VC-qA.  
 
  
Do diálogo com a chefia de Comunicação Institucional e Interação Social do Governo 
do Distrito Federal. 
 
 O chefe-adjunto de Comunicação Institucional e Interação Social, Ricardo 
Taffner, e a subchefe de Publicidade e Propaganda, da Comunicação Institucional e 
Interação Social, Thiara Zavaglia, participaram da reunião extraordinária para tratar da 
situação da alocação de verba publicitária no Governo Distrital. 
 A presidente do CTCS destacou a preocupação do conselho com a 
transparência nas ações de publicidade institucional aos cidadãos e que não sejam 
alocados valores maiores em propagando do governo do que com obras relevantes. 
Foi levantado o tema de que o trabalho de marketing político também sirva como 
forma educativa.  
 Os representantes da comunicação explicaram que o governo busca a 
transparência e o interesse público e que os critérios de divulgação são totalmente 
técnicos. Doze campanhas foram produzidas pela área de publicidade, até agora, ao 
custo de R$ 10 milhões. Neste ano, foram criadas e veiculadas peças publicitárias 
sobre o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), eleições dos conselhos tutelares, 
prevenção contra dengue, Viva Brasília — Nosso Pacto pela Vida, matrícula escolar, 
reajuste de tarifas do transporte público (ônibus e metrô) e negociações com 
sindicatos grevistas. Em 2014, foram executados R$ 174 milhões para propaganda. 
 Destacaram, ainda, que não há publicidade do governo que exalte a gestão ou 
qualquer tipo de obras e que a intenção é de que a publicidade não seja interrompida, 
tendo em vista a necessidade do governo de manter comunicação contínua com a 
população. 
 



 
ENCAMINHAMENTOS: 
 
1 – Convocação da 5ª reunião ordinária do CTCS: 
Data: 09/12/2015, das 14h30 às 18h. 
 
PAUTA: 
- A definir 
 
 
 
 
  
 


