
ATA Nº 2/2014 – CGCE

Ata  da  2ª  Reunião  Ordinária  do  Comitê  de

Governança  Corporativa  e  da  Estratégia  –

CGCE.

Às dez horas e quinze minutos do dia quinze de outubro de dois mil e quatorze, na sala 307 do

edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, reuniram-se os representantes do

Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia  – CGCE, conforme lista  de presentes

anexa, em sua 2ª Reunião Ordinária, que tratou dos seguintes assuntos: 1) Apresentação de

cronograma para a elaboração do Plano Diretor de Gestão de Pessoas – PDGP; 2) Breve relato

sobre a 1ª Reunião Ordinária do Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação – SETI;

3) Agenda de eventos do CNMP; 4) Discussão sobre os indicadores estratégicos definidos no

Plano Estratégico do CNMP – PE-CNMP; 5) Apresentação dos projetos da Ação Nacional em

Defesa dos Direitos Fundamentais e um panorama de seus resultados parciais. Abertos os

trabalhos  pelo  Presidente,  passou-se  a  palavra  ao  representante  da  COGP,  Luiz  Armando

Lopes Campião, que apresentou o cronograma de elaboração do Plano Diretor de Gestão de

Pessoas – PDGP, com a previsão de apresentação da versão final ao CGCE no dia 10 de

dezembro de 2014. Após a apresentação do cronograma, os integrantes do Comitê aprovaram

por  unanimidade a  proposta.  Em seguida,  passou-se  a  palavra  ao  representante  da  STI e

integrante do SETI, Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida, para apresentar um breve relato

da 1ª Reunião Ordinária do SETI, que tratou sobre a necessidade de inclusão de duas novas

iniciativas  no Plano Diretor  de Tecnologia da Informação – PDTI 2013/2014,  a  saber:  a)

aquisição  de  “Balanceador  de  cargas”,  com  previsão  orçamentária  aprovada  na  3ª

reprogramação orçamentária, no valor de R$ 700 mil; b) aquisição de “Correlacionador de

Eventos”, com previsão orçamentária aprovada na 3ª reprogramação orçamentária no valor de

R$  1,1  milhão.  Esclareceu  que,  para  a  aquisição  desses  equipamentos  de  TI,  segundo

disciplina o art. 8º, § 2º, da Resolução CNMP nº 102/2013, é necessária “aprovação pelo

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação” além de indicação de disponibilidade dos

recursos orçamentários. Os integrantes dos SETI, na ocasião, deliberaram, por unanimidade

aprovar a inclusão no PDTI da aquisição, ainda no exercício de 2014, de “Balanceador de

Cargas” e “Correlacionador de Eventos”. Ao final,  solicitou-se que o SG, em face dos valores



implicados,  submeta  as  aquisições  desses  equipamentos  ao  Plenário  do  CNMP  para

aprovação, em face do disposto no art. 12, inc. XXIV, do Regimento Interno do CNMP. Para o

terceiro assunto da pauta, foram destacados os seguintes eventos na agenda do CNMP: a)

Assinatura do Termo de Cooperação para o uso do berçário do TST, que ocorreu no dia 15 de

outubro às 11 horas, na sede do TST; b) 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério

Público, que ocorrerá nos dias 21 a 23 de outubro; c) Semana do Servidor no CNMP, que

ocorrerá  nos  dias  28  a  30  de  outubro;  d)  2º  Encontro  do  Ministério  Público  com  os

Movimentos Sociais, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de novembro no Memorial Darcy Ribeiro.

Para o próximo assunto da pauta, “Discussão sobre os indicadores estratégicos definidos no

PE-CNMP”, passou-se a palavra para o representante da SGE, Cristiano Rocha Heckert, que

apresentou um breve histórico sobre a evolução dos indicadores estratégicos constantes no

Planejamento Estratégico do CNMP – PE-CNMP, no qual foram definidos 46 indicadores, dos

quais, hoje, apenas 28 indicadores estão ativos e sendo coletados, quatro estão ativos mas

ainda não foram coletados e os demais foram excluídos, por decisão dos Conselheiros ao

longo das sete Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) já realizadas desde 2010, por não

serem mensuráveis ou não possuírem as características de um bom indicador, conforme lógica

SMART  (sigla  em  inglês  que  estabelece  que  os  indicadores  devem  ser  específicos,

mensuráveis,  alcançáveis,  relevantes  e  circunscritos  no  tempo).  Destacou-se  que,  com  a

exclusão de alguns indicadores e com os indicadores ainda não coletados, hoje existem sete

objetivos estratégicos sem nenhuma métrica atribuída a eles, ou seja, não é possível avaliar o

alcance da estratégia para esses objetivos. Em seguida, apresentou-se uma breve análise dos

indicadores elaborada pela SG e SGE aos presentes, com o intuito de provocá-los a refletir

sobre  o  tema.  Adicionalmente,  ressaltou-se  a  necessidade  de  revisão  do  portfólio  de

indicadores estratégicos hoje existentes, haja vista que, na última RAE, os Conselheiros se

mostraram bastante preocupados com a situação atual das métricas e do atingimento das suas

respectivas metas. Relatou-se também os atuais problemas nos dados da estatística processual

e sua confiabilidade e informou-se que a SPR, a STI, a SGE e Corregedoria Nacional estão

trabalhando em conjunto para aprimorar e refinar os dados de forma que a qualidade das

informações  seja incrementada.  Em seguida e  de forma complementar,  o Secretário-Geral

Adjunto,  Wilson  Rocha  de  Almeida  Neto,  ponderou  que  indicadores  ruins  ou  não

representativos  geram avaliações externas ruins sobre a atuação deste  Conselho.  Por isso,
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reforçou  que  o  CGCE  deve  se  apoderar  dessa  iniciativa  de  revisão  dos  indicadores

estratégicos, submetendo proposta de novos indicadores ou de sua revisão ao Plenário para

aprovação.  Ao  fim  da  discussão,  deliberou-se  pelos  seguintes  encaminhamentos:  1)  O

indicador ativo e não coletado "Índice de Satisfação com as instalações físicas de trabalhos"

será  mensurado  através  de  pesquisa  de  satisfação  a  ser  realizada  pela  Coordenadoria  de

Engenharia até meados de novembro para que a medição seja apresentada na próxima RAE,

que ocorrerá no dia 2 de dezembro de 2014 (data a confirmar); 2) O indicador ativo e não

coletado "Índice de Pesquisa de Satisfação Interna" será mensurado através de pesquisa de

satisfação a ser realizada pela ASCOM até meados de novembro para que a medição seja

apresentada na próxima RAE; 3) O indicador ativo e não coletado "Índice de Informatização

de Rotinas de Trabalho" será mensurado pela SGE, no qual será apurado, dentre os processos

mapeados  até  o  momento,  aqueles  passíveis  de  informatização  e,  dentre  eles,  aqueles  já

automatizados.  4)  O  indicador  ativo  e  não  coletado  "Índice  de  Utilização  do  Processo

Eletrônico  no  CNMP" será  desdobrado  em três  indicadores  relativos  ao  desenvolvimento

(etapas do projeto), implantação (colocação em produção dos sucessivos módulos do Elo) e

utilização  (pelos  usuários  depois  de  implantado  todo  o  sistema)  para  ser  apresentado,  o

primeiro, na próxima RAE; 5) O CGCE realizará revisão ampla dos indicadores estratégicos

para submeter ao Plenário; 6) A Reunião de Análise da Estratégia ocorrerá semestralmente

com dia específico e próprio, destacando que a próxima está agendada, a priori, para o dia 2

de dezembro às 10 horas. Em relação ao quinto item da pauta, dado o adiantado da hora, o

representante  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  Fundamentais,  Luciano  Coelho  Ávila,

manifestou sua preferência de que a apresentação e discussão do tema fosse postergada para a

próxima reunião do Comitê. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12 horas e

30 minutos, lavrando-se a presente ata.

Lista de Participantes:

Nome UNIDADE
Blal Yassine Dalloul SG
Wilson Rocha de Almeida Neto SG
Fábio Massahiro Kosaka CORREGEDORIA
Luciano Coelho Ávila CDDF
Juliano Napoleão Barros CDDF
Eliane Rodrigues de Sales PRESI
Paulo Rogério Lins Ribeiro AUDIN
Cristiano Rocha Heckert SGE
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Sávio Neves do Nascimento SGE
Rogério Carneiro Paes CPE
Luiz Armando Lopes Campião COGP
Joyce Maria Magalhães Russi ASCOM
Igor Vidal Araújo CCAF
Roberto Fuina Versiani SE
Marcelo Pires da Silva SE
Daniela Nunes Faria Teixeira SPR
Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida STI
Humberto de Campos Costa SA
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