
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E
DA ESTRATÉGIA (CGCE)

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

de reuniões  da Presidência do edifício-sede do Conselho Nacional  do Ministério  Público,

iniciou-se  a  Terceira  Reunião  Ordinária  do  Comitê  de  Governança  Corporativa  e  da

Estratégia, que tratou dos seguintes assuntos: 1) Apresentação do Plano Diretor de Gestão de

Pessoas – PDGP; 2) Apresentação do fluxo de solicitação de eventos; 3) Informes sobre o

Plano de Gestão 2015; 4)  Discussão sobre outros assuntos.  Presentes o Secretário-Geral do

CNMP e Presidente do Comitê Blal Yassine Dalloul, o Secretário-Geral Adjunto do CNMP,

Wilson Rocha de Almeida Neto,  os  Membros Auxiliares  Fábio Massahiro Kosaka e  Luiz

Gustavo Maia Lima, a representante da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério

Público Olga Oliveira Bandeira Diniz, os representantes da Secretaria de Gestão Estratégica

Cristiano Rocha Heckert e Sávio Neves do Nascimento, a representante da Presidência do

CNMP Eliane Rodrigues de Sales, o representante da Assessoria de Comunicação Social e

Cerimonial Wilson Ximenes Lima, o representante da Auditoria Interna Paulo Rogério Lins

Ribeiro, o representante da Secretaria Executiva Roberto Fuina Versiani, o representante da

Secretaria  de  Tecnologia  da  Informatização  Gustavo  Fonseca  Gonçalves  de  Almeida,  o

representante  da  Coordenadoria  de  Gestão  de  Pessoas  Luiz  Armando  Lopes  Campião,  a

representante  da  Secretaria  Processual  Rafaela  Oliveira,  a  representante  da  Secretaria  de

Planejamento Orçamentário Taissa Dagher e o representante da Secretaria de Administração

Humberto  de  Campos  Costa.  Abertos  os  trabalhos,  o  Presidente  do Comitê,  Blal  Yassine

Dalloul,  informou a todos os participantes que o Plano Diretor  de Gestão de Pessoas foi

objeto de análise e discussão pelo Subcomitê de Gestão de Pessoas e deliberou-se consultar a

Casa sobre o tema. Após essa consulta e revisão pela SG, o Plano será apresentado ao Comitê

em sua  primeira  reunião  em 2015.  Em seguida,  passou-se  a  palavra  ao  representante  da

Secretaria  Executiva,  Roberto  Fuina,  que  relatou  que  proposta  de  fluxo  de  eventos  foi

apresentada ao Comitê, quando ainda se denominava Comitê de Agenda, no dia sete de maio

de dois mil e quatorze, ocasião em que recebeu diversas contribuições dos presentes. Desde

então, grupo envolvendo diversas unidades continuou se reunindo para discutir melhorias no

fluxo,  pois  o  processo  envolve  múltiplas  unidades  e  contratos.  A proposta  prevê  mais



responsabilidades para as unidades demandantes, o que gera a necessidade de articulação com

elas para que se possa fechar a versão final e apresentá-la na próxima reunião do Comitê,

prevista para onze de fevereiro do próximo ano. No terceiro assunto da pauta, o representante

da  SGE,  Cristiano  Heckert,  relatou  que  a  fase  de  proposição  do  Plano  de  Gestão  2015

encontra-se em andamento com a execução dos pontos de controle com cada unidade deste

Conselho.  O  Presidente  do  Comitê  ressaltou  que  somente  em fevereiro  do  próximo  ano

teremos uma visão melhor da situação econômica do país e de seus impactos no orçamento do

CNMP para 2015. Passando ao próximo assunto da pauta, “Discussão sobre outros assuntos”,

o representante da SGE reforçou o convite para a Reunião de Análise da Estratégia, a ser

realizada no mesmo dia pela tarde, com a análise do desempenho dos indicadores, definição

sobre os projetos estratégicos a serem cancelados e substituídos no Plano Estratégico, dentre

outros  temas.  Ainda  nesse  item de  pauta,  o  representante  da  ASCOM,  Wilson  Ximenes,

convidou  todos  os  presentes  a  participarem  da  reunião  sobre  a  proposta  de  plano  de

desenvolvimento do novo sítio do CNMP na Internet, que ocorrerá no dia quinze de dezembro

a partir das quatorze horas na sala de reunião da Presidência. Em seguida, o Presidente do

Comitê parabenizou a Comissão de Concurso pelos trabalhos realizados na elaboração do

edital que foi publicado no dia anterior à reunião. Ao final, o representante da Corregedoria

Nacional,  Fábio  Kosaka,  parabenizou  a  Secretaria  Geral  pelos  grandes  avanços  na

profissionalização da gestão do CNMP que, segundo ele, contribuiu para que a Corregedoria

pudesse superar a quantidade total de inspeções realizadas em relação ao mandato anterior,

ainda  restando  seis  meses  do  mandato  atual  e  diminuir  significativamente o  passivo  das

reclamações disciplinares em tramitação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às

10 horas e 40 minutos, lavrando-se a presente ata.
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