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 Uma ampla troca de informações sobre o exercício da gestão estratégica nas diversas áreas 
da Câmara dos Deputados. Foi esse o espírito da reunião que contou com a presença de todos os 
Escritórios de Gestão da Casa, ocorrida em 20 de junho.

 Ao abrir o encontro, a Chefe do Escritório Corporativo, Iara Beltrão, destacou que esse 
fórum constitui uma oportunidade para o livre intercâmbio de experiências e conhecimentos. 
Avaliou o momento atual como auspicioso, quando a área legislativa da Casa principia a elaboração 
de seu plano estratégico, dando início ao novo ciclo da Gestão Estratégica Corporativa. 

 A gerente do Portfólio de Qualidade e Melhoria de Processos, Raquel Melo, trouxe 
informações sobre a implantação, já em andamento, do ambiente corporativo de gestão de processos 
e sobre a previsão de capacitação dos escritórios setoriais nesse domínio de conhecimento; Andrea 
Perna, Gerente do Portfólio de Gestão de Projetos e Programas, anunciou a disponibilidade do 
ambiente corporativo de gerenciamento de projetos. Falou também sobre o processo de migração 
dos projetos corporativos da Casa para esse novo ambiente e da iniciativa de capacitação de servidores 
para a certificação CAPM - Certified Associate in Project Management, baseada nos conceitos e 
processos do Project Management Institute. Sérgio Falcão, Gerente do Portfólio de Planejamento 
e Gestão Estratégica, trouxe informações sobre a segunda parte do novo ciclo de planejamento 
estratégico, com a participação da Secretaria-Geral da Mesa e Decom. 

 O encontro prosseguiu com a rica manifestação dos escritórios setoriais sobre  assuntos 
relativos ao planejamento e à execução da estratégia em suas áreas respectivas. 

 Pelo sucesso da iniciativa, o grupo concordou em repetir esse encontro periodicamente.
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