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ACONTECE NOS ESCRITÓRIOS SETORIAIS DE GESTÃO ES-
TRATÉGICA 

Escritório Setorial de Gestão Estratégica da Diretoria Administrativa (DIRAD)
Coordenador: Maurílio Souza Parente

 A terceira Reunião de Avaliação Estratégica (RAE) Setorial da Diretoria Administrativa 
(DIRAD) deste ano ocorreu no dia 17 de novembro. Dentre os assuntos abordados podem ser 
citados:

1) Projeto Portal Corporativo

A partir do dia 30 de novembro, começa a fase de homologação da Câmaranet, o novo Portal 
Corporativo da Câmara. Durante a homologação, os usuários vão testar o Portal e verificar se ele 
atende aos requisitos da Casa. Se os testes forem bem sucedidos, a nova ferramenta deve estar em 
funcionamento no início de 2012. 

 O novo Portal apresenta uma série de novidades tais como comunidades virtuais com 
recursos de colaboração, busca de pessoas e de serviços, interfaces modernas e intuitivas. O objetivo 
é tornar o dia a dia dos servidores mais produtivo.

2) Projeto Informações Gerenciais

O trabalho para o fornecimento de informações gerenciais continua sendo executado. Diversos 
relatórios e gráficos, especialmente sobre aquisições e contratos, têm sido desenvolvidos e encontram-
se em processo de homologação. O apoio ao processo decisório na Casa é o ponto forte dessa busca 
por informações gerenciais.

3) Projeto Sistematização do Processo de Aquisição

A DIRAD está empenhada em reduzir o tempo de aquisição. Nesse sentido, será efetuado 
treinamento para preenchimento do Termo de Referência Eletrônico a partir de fevereiro de 2012. 
Outra medida adotada foi a ampliação de três para seis meses do prazo para atualização dos preços 
das Atas de Registro de Preços.

4) Projeto Plano Diretor de Uso dos Espaços

Em novembro de 2011 foram finalizadas as ações relativas ao Caderno Técnico 02, que contempla 
a análise do inventário de uso e ocupação realizado em todas as unidades espaciais (salas) da 
Câmara dos Deputados. Além disso, o documento considera uma avaliação comparada entre as 
estruturas espaciais de Parlamentos estrangeiros e Assembleias Estaduais no Brasil, o que fornece o 
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posicionamento da situação na Casa quando vista entre órgãos congêneres. 

A partir de dezembro de 2011 começarão as etapas de trabalho vinculadas ao Caderno Técnico 
03, que abordará a percepção dos usuários sobre a estrutura espacial da Câmara dos Deputados. 
Pretende-se, a partir de uma série de questionários aplicados com públicos distintos (Parlamentares, 
gestores, servidores, visitantes, etc.), levantar as efetivas demandas espaciais para a Casa, 
identificando carências e qualidades. O Caderno Técnico 03 é fundamental para a elaboração do 
Plano Diretor - cuja versão final será entregue em dezembro de 2012 - pois é o momento da equipe 
de desenvolvimento coletar as expectativas em relação aos espaços físicos da Câmara dos Deputados 
numa perspectiva de longo prazo. A colaboração dos entrevistados será fundamental para o sucesso 
das análises.

Escritório Setorial de Gestão Estratégica da Diretoria Legislativa (DILEG)
Coordenadora: Verá Cecília Dantas Mota 

 O Escritório Setorial de Gestão Estratégica da DILEG encerra 2011 registrando significativos 
avanços na área legislativa. 

 Como produtos do Programa Corporativo de Gestão da Informação e do Conhecimento 
– PGIC, coordenado pelo Centro de Documentação e Informação – CEDI, a Câmara já pode 
contar com uma série de regulamentações internas imprescindíveis para o seu bom desempenho, 
tais como a Política Corporativa de Gestão de Conteúdos; a Política de Preservação de Acervos 
não Digitais e Bens Culturais; a Política de Preservação Digital; a Política de Desenvolvimento de 
Coleções Bibliográficas; e a Política Editorial. Além disso, foi construído o Modelo de Requisitos 
para Sistemas Informatizados – MOREQ; foi atualizado o Plano de Classificação Funcional de 
documentos; e foi realizada a Identificação de Repositórios de Conteúdos Informacionais da Casa. 
Comemoramos também o início dos projetos Segurança da Informação; Implantação de Enterprise 
Content Management – ECM; e Arquitetura da Informação, com importantes entregas previstas 
para 2012.

 Com grande satisfação, acompanhamos as oficinas de definição estratégica do Departamento 
de Taquigrafia, Revisão e Redação – DETAQ, bem como as iniciativas do Cedi, da Consultoria 
Legislativa – CONLE e da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira – CONOF 
especialmente no processo de ambientação dos novos Deputados, nos eventos comemorativos de seus 
40 anos e nas inovações relativas ao Orçamento. Igualmente, com grande atenção e contentamento, 
observamos o processo de alinhamento estratégico da Secretária-Geral da Mesa, juntamente com 
o Departamento de Comissões, o que tem trazido enormes ganhos na promoção de melhorias em 
atividades finalísticas da Casa.

 Tivemos oportunidade de realizar as três Reuniões Setoriais de Avaliação Estratégica – RAEs 
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previstas para 2011, com apreciação de relevantes temas para o setor, como o encaminhamento de 
concursos públicos e o desenvolvimento de projetos de informática. 

 Ao lado das realizações alcançadas em 2011, o ESGE/DILEG compartilhou com servidores 
do CEDI, CONLE, CONOF e DETAQ treinamentos fundamentais para boas práticas de 
administração pública, com a implantação de técnicas de gestão de processos e de projetos, no 
âmbito departamental. Assim, certamente, em 2012, com o novo ciclo de planejamento estratégico, 
o ESGE/DILEG dará valiosas contribuições ao processo de gestão da Câmara dos Deputados e de 
instituições parceiras, algumas delas no âmbito internacional, como tem sido praxe no Parlamento 
brasileiro.

Escritório Setorial de Gestão Estratégica da Diretoria de Recursos Humanos 
(DRH)
Coordenador: Fabiano Peruzzo Schwartz 

 O Escritório Setorial da DRH conta com 3 assessores para auxílio ao Diretor na gestão de 
projetos e processos de trabalho da Área. 

A fim de aprimorar as atividades de assessoramento, cada membro do escritório concentra sua 
atenção em uma ou duas áreas subordinadas à Diretoria, o que permite melhor interlocução e 
aprofundamento nos temas correlatos às diferentes áreas.

 Este ano, dentre as atividades realizadas pelo escritório, destacaram-se (1) os workshops 
promovidos com o grupo de analistas de Recursos Humanos e especialistas da área a fim de discutir 
os principais  desafios da área de RH e as novas diretrizes para a reformulação da política de RH da 
Casa, prevista para o próximo ano; (2) a finalização do projeto piloto de gestão por competências 
e (3) a adesão da Câmara ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do  Governo  Federal e a 
formulação de um plano com ações nas dimensões de gestão de pessoas e cultura organizacional.

 A equipe de assessores também dividiu seu tempo entre preparação das RAEs setoriais, 
participação em reuniões com diversas áreas da Casa, elaboração de relatórios gerenciais, 
acompanhamento de projetos setoriais, comunicação com as equipes  e consolidação de informações 
para subsidiar as ações do ECGE.

Escritório Setorial de Gestão Estratégica da Secretaria de Controle Interno 
(SECIN)
Coordenador: Tarsício Ximenes Prado Júnior 

 O Escritório Setorial de Gestão Estratégico da SECIN no ano de 2011 teve suas 
atividades desenvolvidas em torno da melhoria dos processos de trabalho e no acompanhamento e 
desenvolvimento dos projetos estratégicos da Secretaria.
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 Para tanto, realizou o acompanhamento dos grupos de trabalho existentes na Secin, 
em especial, o Grupo de Gestão por Competências; elaborou o Relatório de Atividades 2010 e 
acompanhou os projetos que estão em andamento (Informatização das auditorias, Manual de 
Controle Interno, Reestruturação da Secin, Portal da Secin).

 Novos projetos foram iniciados e estão sendo gerenciados pelo Escritório. Dentre eles, 
destacam-se:

 Roteiro dos exames dos atos de pessoal;

 Reestruturação da Secin;

 Universo auditável.

 Em 2011, o ESGE deu continuidade às ações rotineiras como a prestação de serviços de 
assessoramento e consultoria à Secretaria e ao Comitê Setorial de Gestão, e o monitoramento dos 
indicadores de resultado dos objetivos estratégicos setoriais, com vistas a avaliar o cumprimento das 
metas anuais. 

 Além dessas atividades, o Escritório procurou organizar informações e realizar análises sobre 
o andamento dos objetivos, programas e projetos estratégicos setoriais e sobre o desempenho dos 
processos estratégicos, para subsidiar a RAE Setorial. 

Escritório Setorial de Gestão Estratégica da Secretaria-Geral da Mesa (SGM)
Coordenador: Nelson Gomes dos Santos Filho

 O Escritório Setorial de Gestão Estratégica da Secretaria-Geral da Mesa e Comissões teve um 
ano de intensa produção. Com a sua instalação, em 18 de maio, a primeira atividade desenvolvida 
foi a elaboração do planejamento estratégico envolvendo a SGM e o Departamento de Comissões 
(Decom).

 Inaugurando essa etapa, houve a palestra de Oscar Motomura, fundador e presidente da 
Amana Key.  Durante o encontro, Motomura incentivou os presentes a pensarem formas de inovar 
na missão de atender à sociedade. 

 Na sequência, foram realizados 4 workshops de planejamento estratégico, resultando na 
definição da Visão, Missão e Valores da SGM e Comissões. 

Simultaneamente, foram realizadas reuniões com os servidores para identificação de problemas 
e elaboração de projetos estratégicos. Como resultado disso, foram elaborados dois programas 
estratégicos, que agrupam os principais projetos dos órgãos envolvidos.

 O programa 1, denominado de Modernização Legislativa, contém projetos principalmente 
voltados à melhoria da qualidade da informação legislativa e à modernização de sistemas de apoio 
ao processo legislativo. Como exemplo desses projetos, podemos citar o Novo Autenticador, que 
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irá aperfeiçoar o atual sistema de envio, recebimento e numeração de proposições; a Modernização 
do DCD, que visa a melhoria do processo de publicação do Diário da Câmara; a Modernização 
do Plenário, que se refere à implementação de um sistema de gestão de sessões plenárias e a Pauta 
Eletrônica, que permitirá aos Parlamentares a visualização dos itens da pauta da Ordem do Dia. 

 O programa 2, denominado de Programa de Governança Legislativa, contém projetos 
destinados a incorporar processos na rotina da área legislativa relacionados à articulação e cooperação 
entre atores sociais e políticos de forma a qualificar o processo de elaboração legislativa e de realização 
da fiscalização e controle, envolvendo, portanto, ações de cidadania e qualidade legislativa.

 Cabe salientar que alguns dos projetos no âmbito desse programa: o e-Democracia 2.1, que 
visa facilitar e aperfeiçoar a interação dos usuários no Portal e-Democracia; o Proposição Multimídia, 
que permitirá aos usuários do Portal da Câmara acesso simples e direto ao áudio, vídeo, discursos e 
notas taquigráficas de sessões e reuniões, além de links para notícias e fóruns do Portal e-Democracia 
relacionados à proposição; o Editor de Textos Legislativos, uma solução de software para auxiliar a 
elaboração de textos legislativos, dentro dos padrões de qualidade definidos pela legislação vigente; e 
o Dados Abertos, que disponibilizará informações legislativas produzidas na Câmara dos Deputados 
em formato aberto e acessível. 

 Com isso, espera-se que a partir do próximo ano esses projetos gerem contribuições 
importantes para o desenvolvimento da atividade legislativa na Casa.

Escritório Setorial de Gestão Estratégica da Diretoria-Geral (DG)
Coordenadora: Lígia Fregapani 

 O Escritório Setorial de Gestão Estratégica da Diretoria-Geral (ESGE-DG), neste momento, 
está focado para sua organização interna, disseminando, entre seus membros, a metodologia de 
gestão estratégica implementada em toda a Casa.

 No final de 2011, sob a coordenação do Núcleo de Qualidade e Melhoria de Processos, o 
ESGE-DG identificou os processos de trabalho da Assessoria Técnica. Essa atividade originou a 
implantação de melhorias no processo “Elaborar Manifestação”.

 Em 2012, a carteira de projetos da Diretoria-Geral contará com mais três projetos, 
priorizados  na última Reunião da Avaliação Estratégica da DG, ocorrida em outubro de 2011, 
entre eles projetos da Atec, do Depol e do Espaço Cultural.


