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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 

ATA n° 01/2022/2022
 

 
Ata da 1ª Reunião do Comitê de Governança de Administração e
Sustentabilidade de 2022, realizada em 15/6/2022.
 

 
Às 14horas e 37 minutos do dia 15 de junho de 2022, reuniu-se o Comitê de Governança
de Administração e Sustentabilidade, aqui representado pelo Vice-Presidente Rafael Meira
Luz, pela representante do CGAS Ana Paula Machado Franklin, pelo Secretário e
representante da SA Mateus Willig Araujo e pelo representante da SPO Rafael Cavalcante
Cunha Bezerra, no CNMP, localizado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 2, Lote
3, Edf. Adail Belmonte, Brasília-DF, para a realização da reunião de discussão e aprovação do
programa de necessidades da nova sede do CNMP. Foram discutidos os pontos a seguir:

Informações:
SGA explanou brevemente sobre o Programa de Necessidades;
Atividade-fim concordou com o documento na última reunião administrativa, validando-o;
Tentativa de adiantar as informações do CNMP para o MPDFT ter mais tempo hábil para o projeto;
SA informou que os Conselheiros não fizeram nenhuma observação quanto ao documento, mas que
aquela Secretaria enviou ao MPF, o qual analisou e apontou apenas sobre o ponto 5.b, e, com base
nisso, foi realizada uma última reunião com o MPDFT;
MPDFT destacou que os parâmetros deveriam ser feitos por uma consultoria específica, contratada em
separado, caso mantida a redação original;
Por essa razão, foram feitos ajustes, a fim de seguir ao máximo os critérios para certificação, de forma
que seja alcançável, mas não pré-requisito;
Houve troca de obrigatoriedades por sugestões no texto;
Dra. Ana concordou com os parâmetros adotados;
SGA afirmou que não possui nenhuma observação a fazer quanto ao documento atualmente;
SPO se manifestou no sentido de já estar estudando sobre o orçamento;
Colocado em votação e acatado por unanimidade, o Comitê aprovou o Programa de Necessidades, a
fim de que seja encaminhado para o MPDFT o mais breve possível;
SGA determinou a juntada da presente ata, após assinada por todos os presentes, ao processo SEI nº
4181/2022-82 e, após, ao processo SEI nº 3092/2022-18.
Encaminhamento:
Assinatura do Acordo de Cooperação com o MPDFT o quanto antes, já com a entrega do documento
do Programa de Necessidades.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Meira Luz, Secretário-Geral
Adjunto do CNMP, em 20/06/2022, às 15:51, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mateus Willig Araujo, Secretário de
Administração, em 20/06/2022, às 16:32, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº
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10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Cavalcante Cunha Bezerra,
Secretário de Planejamento Orçamentário, em 20/06/2022, às 20:14, conforme § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0642321 e o código CRC 805BEA97.


