
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATA Nº 01/2016  - RAE

Ata da 10ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE),
realizada em 10/05/2016.

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia dez de maio de dois mil e dezesseis, na sala 307

do  edifício-sede  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  iniciou-se  a  10ª  (décima)

Reunião de Análise da Estratégia - RAE, para tratar  acerca  do desempenho dos indicadores

estratégicos do CNMP e seus principais resultados. Presentes o Presidente do CNMP, Rodrigo

Janot Monteiro de Barros;  o Secretário-Geral do CNMP, Blal Yassine Dalloul; o Secretário-

Geral Adjunto do CNMP, Wilson Rocha de Almeida Neto; o Corregedor Nacional, Cláudio

Henrique  Portela  do  Rego;  os  Conselheiros,  Antônio  Pereira  Duarte,  Marcelo  Ferra  de

Carvalho, Esdras Dantas de Souza, Walter de Agra Júnior, Leonardo Henrique de Cavalcante

Carvalho, Fábio George Cruz da Nóbrega, Gustavo do Vale Rocha, Otávio Brito Lopes, Fábio

Bastos Stica, Orlando Rochadel Moreira, Sérgio Ricardo de Souza e Valter  Shuenquener de

Araújo; o Procurador Regional da República, Silvio Roberto de Oliveira de Amorim Junior; o

Procurador da República, Guilherme Guedes Raposo; o Secretário-Executivo, Roberto Fuina

Versiani; a Secretária de Planejamento Orçamentário, Taissa Dagher; o Secretário de Gestão

Estratégica,  Weskley  Rodrigues  dos  Santos  e  os  representantes  da  Secretaria  de  Gestão

Estratégica,  Sávio Neves do Nascimento, André de Araújo Rosa Cruz e Josias Mendes da

Silva; e a Assessora-Chefe de Comunicação, Natália Senna Veloso. Abertos os trabalhos, o

Secretário-Geral do CNMP, Blal Yassine Dalloul, informou que as RAEs ocorrem duas vezes

ao  ano e  que  na  data  presente  haveria  algumas  deliberações  a  serem tomadas.  Informou

também que a próxima RAE que ocorreria em outubro foi antecipada para agosto, com data a

definir, e que nesta reunião irão discutir se prorrogam o atual Plano Estratégico do CNMP ou

se criam um novo. Ao final da abertura, o Secretário-Geral elogiou o trabalho da Secretaria de

Gestão Estratégica (SGE) na condução do atual Plano Estratégico do CNMP. Em seguida, o

Secretário-Geral  Adjunto  do  CNMP,  Wilson  Rocha,  falou  da  meta  física  de  execução
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orçamentária, comparando com o que era antes e como é agora, e reforçou que o CNMP é a

única  instituição  no  Brasil  que  tem o  orçamento  vinculado  ao  planejamento  estratégico.

Depois da introdução de sua apresentação, o Secretário-Geral Adjunto pediu aos conselheiros

para que deliberassem acerca de algumas mudanças nos atuais indicadores estratégicos.  Ao

longo da exposição, os Conselheiros aprovaram a alteração da data da 11ª RAE para agosto de

2016. Aprovaram também a alteração da extensão da vigência do Planejamento Estratégico

Nacional do Ministério Público brasileiro (PEN-MP) para até 31/12/2019 devido aos cortes

orçamentários.  Ficou  decidido  que  deverão  ser  apresentadas,  na  11ª  RAE,  a  proposta  de

alteração  das  fases  do  indicador  "CNMP_PE2015_IND_03.1  -  Aperfeiçoamento  do

Planejamento  Estratégico  Nacional  do  MP" para  se  adequar  à  prorrogação do mesmo.  O

Colegiado  aprovou  por  unanimidade  o   deslocamento  da  meta  de  2016  para  2017  dos

indicadores  "CNMP_PE2015_IND_04.1  -  Conhecimento  do  MP  pela  Sociedade",

"CNMP_PE2015_IND_04.2 - Confiança da sociedade no MP", "CNMP_PE2015_IND_04.3 -

Satisfação da sociedade com o MP" e "CNMP_PE2015_IND_05.1 - Conhecimento do CNMP

pela sociedade", devido à restrição orçamentária e não priorização para o exercício de 2016. O

Secretário-Geral  afirmou  que  o  projeto  da  pesquisa  de  satisfação  poderá  ser  iniciado  no

começo de 2017, pois há uma previsão de orçamento de R$ 42.000.000,00. O Secretário-

Geral Adjunto, ao falar do indicador "CNMP_PE2015_IND_05.2 - Avaliação dos membros

acerca da atuação do CNMP” reforçou que o formulário da pesquisa será enviado por e-mail

aos Conselheiros para que avaliem o conteúdo, pois existe uma sensibilidade política acerca

do tema. No momento da análise do indicador “CNMP_PE2015_IND_07.1 - Cumprimento

dos  projetos  construídos  nas  Ações  Nacionais”  o  Conselheiro  Orlando  Rochadel  Moreira

reforçou junto aos outros Conselheiros de que as cobranças das Ações Nacionais devem ser

feitas  por  cada  uma  das  comissões  temáticas  para  melhorar  a  qualidade  e  precisão  do

acompanhamento. Ao analisar o indicador “CNMP_PE2015_IND_09.2 - Aprimoramento da

sistemática de capacitação do MP”, o Secretário-Geral Adjunto reforçou que o desempenho

foi  prejudicado  pelo  fato  de  não  haver  a  Unidade  de  Capacitação  do  Ministério  Público

(UCMP) como consequência da não aprovação do Projeto de Lei que permitia a alteração da

estrutura  interna  do  CNMP.  O  Colegiado  decidiu  também  pela  exclusão  do  indicador
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"CNMP_PE2015_IND_10.1  -  Concessão  de  liminar  pelo  Poder  Judiciário  referente  a

processos disciplinares", pois o desempenho do indicador depende exclusivamente do STF.

Foi aprovado pelo Colegiado a alteração do nome do indicador "CNMP_PE2015_IND_13.1 -

Implantação do Modelo  de  Gestão  Integrada  da  Estratégia  (MGIE)  do  CNMP" a  fim de

refletir a Portaria CNMP-PRESI nº 36, de 5 de abril de 2016, na qual define o modelo como

modelo  de  governanca  e  gestao  integrada  da  estrategia  (MGGIE).  Foi  decidido  por

unanimidade pelo Colegiado a alteração das metas do indicador ''CNMP_PE2015_IND_14.2

– Mapeamento de processos de trabalho''  referentes à 2016 e 2017 para oitenta e cinco e

noventa, respectivamente. Quanto ao indicador “CNMP_PE2015_IND_15.1 - Planejamento e

estruturação da comunicação do CNMP”,  o Conselheiro Walter  de Agra Júnior  elogiou o

trabalho realizado pela Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial (ASCOM). Ainda

com relação ao indicador da ASCOM, o Secretário-Geral Adjunto, Wilson Rocha de Almeida

Neto, ressaltou que o Plano Diretor da Comunicação será elaborado ainda em 2016. Dando

seguimento  à  reunião,  o  Colegiado  aprovou  a  alteração  da  fórmula  do  indicador

"CNMP_PE2015_IND_16.1 - Obtenção de dados e informações do MP (Resolução nº 74)"

refletindo a média de preenchimento dos dados referentes à Resolução nº 74. O Secretário-

Geral Adjunto reforçou que tal mudança se fez necessária, pois as metas foram estipuladas

considerando o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT)

como unidades únicas, sem serem particionadas por regional. A nova fórmula se torna uma

média do percentual de informações recebidas de cada ramo do MP. O colegiado decidiu pela

alteração  das  fases  do  indicador  "CNMP_PE2015_IND_18.2  -  Implementação  do

mapeamento  de  competências"  para  serem apresentadas  na  11ª  RAE,  pois  o  projeto  em

questão não será mais executado por meio de contratação e sim por execução direta da própria

Coordenadoria  de  Gestão  de  Pessoas  (COGP)  do  CNMP.  Com  relação  ao  indicador

“CNMP_PE2015_IND_21.1 - Conclusão dos projetos estratégicos”, ficou decidido que na 11ª

RAE, que ocorrerá em agosto, será apresentado uma proposta de novo portifólio de projetos

estratégicos ao Colegiado. Por fim, quanto aos indicadores estratégicos, o Colegiado aprovou

a revisão da meta de 2016 do indicador "CNMP_PE2015_IND_21.2 - Excelência na gestão

pública" de 500 para 700 pontos. O Secretário-Geral Adjunto reforçou que tal mudança foi
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sugerida pelo fato do CNMP quase atingir a meta de 2016 já em 2015, por isso aumentar a

meta na  busca  da  melhoria  contínua. Ao final  da  análise  dos  indicadores  estratégicos  do

CNMP,  o  Conselheiro  Orlando  Rochadel  Moreira informou  que  existe  uma  Proposta  de

Resolução acerca do Planejamento Estratégico Nacional que vinha sendo discutida há 3 a 4

anos e que está para ser apreciada pelo Plenário do CNMP, o que seria um grande presente ao

Secretário-Geral,  Blal  Yassine  Dalloul  e  ao  Secretário-Geral  Adjunto,  Wilson  Rocha  de

Almeida Neto. Ressaltou que o Conselheiro Marcelo Ferra de Carvalho fará uma apresentação

sobre a  Proposta de Resolução em breve. O Secretário-Geral destacou o trabalho da equipe

orçamentária e a importância de se fazer o orçamento vinculado ao planejamento. Destacou

também o trabalho em coletivo feito pela equipe do CNMP e agradeceu ao Presidente Rodrigo

Janot Monteiro de Barros pela forma como ele depositou a confiança na equipe. O Secretário-

Geral  Adjunto,  Wilson  Rocha  de  Almeida  Neto,  aproveitou  a  presença  do  Procurador

Regional da República, Silvio Roberto de Oliveira de Amorim Junior e do Procurador da

República, Guilherme Guedes Raposo, para falar sobre a felicidade de trabalhar no CNMP e

sobre o orgulho e satisfação  que teve de trabalhar com os servidores do  órgão.  Nada mais

havendo a tratar, o Secretário-Geral, Blal Yassine Dalloul encerrou a reunião às onze horas e

vinte e quatro minutos, lavrando-se a presente ata.
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