
 

 

ATA DA NONA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E DA 

ESTRATÉGIA (CGCE) 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dez horas e doze minutos, na sala 

307 do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, iniciou-se a Nona Reunião 

Ordinária do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia, para tratar dos seguintes 

assuntos: 1) Institucionalização do Subcomitê Estratégico de Comunicação Social; 2) 

Apresentação do Manual de Elaboração dos Planos Diretores. Presentes o Secretário-Geral do 

CNMP, Blal Yassine Dalloul; o Secretário-Geral Adjunto, Wilson Rocha Neto; os membros 

auxiliares, Lenna Luciana Nunes Daher (Corregedoria Nacional), Luciana Almada de 

Magalhães Farias Chamoun (Ouvidoria Nacional), Geny Helena Fernandes Barroso Marques 

(Comissão da Infância e da Juventude) e Sérgio Coelho (Comissão de Acompanhamento 

Legislativo e Jurisprudência; a Assessora de Comunicação Social e Cerimonial, Natália 

Bernardes Senna Veloso; o representante da Auditoria Nacional, Antonio Gomes Ferreira; o 

Secretário Executivo, Roberto Fuina Versiani; o Secretário de Tecnologia da Informatização, 

Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida; a Secretária de Planejamento e Orçamento, Taíssa 

Couto Rosa Dagher; a Secretária Processual, Daniela Nunes Farias; o Coordenador de Gestão 

de Pessoas, Luiz Armando Campião; a Substituta do Secretário de Administração, Inês Borges 

Viana; a Chefe de Gabinete da Presidência, Eliane Rodrigues Sales; o Secretário de Gestão 

Estratégica Substituto, Sávio Neves do Nascimento; os servidores, Marcelo Pires da Silva 

(Presidência), Wilson Alves (representando a CSP), Renato Irajá de Paula (representando a 

Comissão de Controle Administrativo e Financeiro), Camila Abreu (representando a 

Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência), João Barbosa Lima e Rogério 

Carneiro Paes (representando a Comissão de Planejamento Estratégico), Anderson Barbosa 

(representando a Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público), Jaqueline 

Barbosa Pinto (representando a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais), Tatiana 

Jebrine (Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial), Josias Mendes e Ana Maria de 

Souza Torres (Secretaria de Gestão Estratégica). Abertos os trabalhos, o Secretário-Geral, Blal 

Yassine Dalloul, cumprimentou a todos e apresentou a pauta do dia. Devido à ausência de 

representantes da Assessoria de Comunicação no início da reunião, deliberou-se pela inversão 

da pauta. Antes de discutir os assuntos em pauta, porém, o Secretário-Geral, comunicou aos 

presentes a designação do servidor Sávio Neves do Nascimento, como substituto do 



 

 

Secretário de Gestão Estratégica, e, a partir de janeiro de 2016, sua designação para o Cargo 

em Comissão de Assessor de Gestão de Projetos da Secretaria de Gestão Estratégica (SGE). O 

Secretário-Geral elogiou o trabalho desenvolvido pelo servidor naquela secretaria e passou-

lhe a palavra. Sávio Neves iniciou a apresentação do Manual de Plano Diretor do CNMP, 

relembrando os três níveis de planejamento da casa: estratégico, tático (planos diretores) e 

operacional. Prosseguindo apresentou os conceitos de Plano Diretor e a estratégia de 

elaboração do manual. Ressaltou que a ideia de elaborar o manual surgiu a partir da decisão 

de utilizar os recursos internos do CNMP na elaboração dos Planos Diretores, com base na 

experiência bem-sucedida de revisão dos indicadores estratégicos, dispensando a contratação 

de uma consultoria especializada. Porém, a falta de pessoal impedia a elaboração individual 

com cada unidade, necessitando, desta forma, de um instrumento que permitisse que as 

unidades pudessem elaborar seu próprio Plano Diretor, com a consultoria técnica da SGE, de 

forma autônoma e segura. A partir daí a Secretaria de Gestão Estratégica, utilizando a 

Secretaria de Tecnologia da Informatização como piloto na elaboração de seu Plano Diretor 

de TI, extraiu as informações necessárias à elaboração do manual. Sávio Neves informou que 

atualmente já há seis planos diretores elaborados, a saber: da Comissão de Direitos 

Fundamentais, da Comissão da Infância e da Juventude, da Estratégia Nacional de Segurança 

Pública da Secretaria de Tecnologia da Informatização, da Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas e o da Corregedoria Nacional. Os três primeiros, no entanto, no entanto, necessitam 

de revisão para se adequarem à metodologia do Conselho e ao manual. O Secretário de 

Gestão Estratégica Substituto ressaltou ainda que a Comissão de Planejamento Estratégico 

apoiará os trabalhos de elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do Conselho. 

Em seguida, passou a palavra ao servidor da SGE, Josias Mendes, que apresentou a estrutura 

do manual, destacando o capítulo 3, que trata especificamente da estruturação básica que deve 

conter cada Plano Diretor. O representante da Comissão de Controle Administrativo e 

Financeiro, Renato Irajá, ressaltou a importância de estabelecimento de cronograma para 

elaboração dos Planos Diretores, sendo esclarecido por Sávio Neves que a previsão de 

execução será no primeiro semestre de 2016. O Secretário-Geral Adjunto relembrou sobre a 

importância de aproveitamento da parte conceitual introdutória do Plano Diretor da 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas e da estruturação do Plano Diretor da Secretaria de 

Tecnologia da Informatização. O Secretário de Tecnologia da Informatização, Gustavo 



 

 

Fonseca, destacou que, como novidade, foi inserido no Plano Diretor da unidade o capítulo 

sobre gestão de riscos. Wilson Rocha relembrou então a necessidade de se implementar no 

âmbito do Conselho um modelo para gestão de riscos, sugerindo a criação de um grupo de 

trabalho para estudar a sua implementação. Após as discussões sobre o tema, restou 

deliberado que a Secretaria de Gestão Estratégica e a Auditoria Interna elaborarão estudo para 

apresentação de proposta de implementação da gestão de risco no CNMP na próxima reunião 

do CGCE que ocorrerá em fevereiro de 2016. Ressaltou-se ainda sobre a necessidade de 

adquirir a ISO 31000 e/ou o COSO. Quanto ao manual, restou decidido que o documento será 

disponibilizado eletronicamente para contribuições, com deliberação na próxima reunião. Em 

seguida, a Assessora de Comunicação, Natália Senna, tomando a palavra, apresentou a minuta 

de Portaria que institui o Subcomitê Estratégico de Comunicação Social - SECOM. O 

conteúdo da Portaria foi apreciado pelo grupo, ocasião em que foram sugeridas algumas 

alterações. Feitas as alterações, a minuta foi submetida para validação e aprovado sem 

ressalvas. Quanto à composição do SECOM, restou deliberado pela inclusão da Ouvidoria 

Nacional como representante fixo e pela realização de nova votação para escolha dos demais 

integrantes que o comporão, na próxima reunião do CGCE, após a publicação da portaria. 

Encerrando a reunião, o Secretário-Geral, Blal Yassine Dalloul, agradeceu a todos e ressaltou 

a participação do grupo, evidenciada pela necessidade de realização das reuniões em um local 

mais amplo, sugerindo a utilização do espaço do Plenário. Nada mais havendo a tratar, 

encerrou-se a reunião às onze horas e quinze minutos, lavrando-se a presente ata. 


