GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL
COMITÊ DE GOVERNANÇA PÚBLICA

ATA DE REUNIÃO
2ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA CASA CIVIL

Aos 12 dias do mês de novembro de 2019, às 15 horas e 20 minutos, no Palácio do Buriti - sala de
reunião da vice-governadoria - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, realizou-se a 2ª
Reunião com os integrantes do Comitê Interno de Governança Pública – CIG da Casa Civil sob a
coordenação da Subsecretária de Governança: Joyce Chagas de Oliveira. Compareceram a presente
reunião: Ivanise Machado Filgueiras Nery (Vice-Governadoria), Cristiano Lopes da Cunha
(representando o Secretário-Chefe da Casa Civil), Roberto Vanderlei de Andrade (Secretaria de
Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal), Narajulia Cipriano (representando o Secretário de
Estado de Atendimento à Comunidade), Áthila Lima (representando a Secretaria de Estado de
Relações Institucionais do Distrito Federal), Emiliano D. Abreu (Secretaria de Estado de Relações
Internacionais do Distrito Federal) e Euclydes R. H. Tardin (representando a Casa Militar). A
Coordenadora dos trabalhos deu início com sua apresentação como Subsecretária de Governança da
Casa Civil e, após a deliberação, por unanimidade, pela dispensa da leitura da 1ª ata de reunião,
passou-se para a ordem do dia. 1. Redefinição das datas das reuniões mensais. Ficou deliberado,
por unanimidade, que as reuniões ocorreram uma (01) vez por mês, onde foi aprovado o seguinte
calendário: 11/Dez/19, às 15hs; 15/Jan/20, às 15hs; 12/Fev/20, às 15hs; 11/Mar/20, às 15hs;
15/Maio/20 e 13/Abr/20, às 15hs. Estabeleceu-se que as reuniões devem ocorrer no Anexo do
Palácio Buriti para ficar mais fácil a locomoção e comparecimento de todos, onde se estabeleceu
que a Coordenadora Joyce de Oliveira ficará responsável pela reserva da sala 415 para as próximas
reuniões. 2. Definir a coordenação do Comitê Interno de Governança Pública CIG/CACI. Ficou
deliberado, por unanimidade, que no lugar da antiga coordenadora que não está mais nos quadros
da Casa Civil, ficará a nova subsecretária de Governança da Casa Civil: Joyce Chagas de Oliveira
e, quando esta estiver impossibilitada de comparecer, sua substituta será a assessora especial da
subsecretaria de Governança da Casa Civil: Bruna Saback Santos Godinho. 3. Atualização sobre o
Planejamento Estratégico da Casa Civil. Foi apresentado pela coordenadora Joyce de Oliveira o
status do trabalho, onde fora informado que está em construção com previsão de término para
28/11/2019. Diante das informações, questionou-se se este comitê iria debater sobre o planejamento
estratégico ou tão somente sobre partes específicas daquele, motivo pelo qual ficou deliberado, por
unanimidade, que a coordenadora Joyce de Oliveira irá fazer um briefing do planejamento, remeterá
até o dia 04/12/2019 para conhecimento prévio dos membros deste Comitê e apresentará na próxima
reunião para nova discussão e deliberação. 4. Monitoramento da LAI – definição da nova
coordenação. Ficou deliberado, por unanimidade, que no lugar da antiga coordenadora que não está
mais nos quadros da Casa Civil, ficará a nova subsecretária de Governança da Casa Civil: Joyce
Chagas de Oliveira. 5. Dificuldades de cada unidade. Foi discutido que a falta de diretrizes do
Conselho de Governança – CGov dificulta a atuação do presente comitê. Ao conceder a palavra para
os membros deste Comitê, a vice-governadoria, através da Sra. Ivanise Nery informou que desde de
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junho de 2019 está com dotação orçamentária própria e que não pertence mais à Casa Civil e indagou
se poderia permanecer neste Comitê e evitar de abrir um comitê só da Vice Governadoria por
entender que se assim fizer, estaria esvaziando a pasta. Após discussão do tema, foi deliberado, por
unanimidade, que a coordenadora Joyce de Oliveira irá fazer um estudo sobre as implicações legais
da demanda e apresentará para todos os membros que deliberarão sobre o assunto na próxima
reunião que ocorrerá no dia 11/dez/2019. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora deu por
encerrada a reunião da qual, para constar foi lavrada a presente Ata, que será encaminhada a todos
os presentes para assinatura.
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