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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

 

ATA

 

                   ATA 004/2020

 

4ª Reunião - Plano Estratégico

Análise dos Indicadores

 

 1 - A SUAG - Melhorar o Resultado Chave da Capacitação dos Servidores - Plano de Capacitação de
Servidores.

Consulta as áreas sobre necessidade, Elaborar Plano de Capacitação dos Servidores da SODF.

Indicador - nº - % de atendimento de capacitação

Servidor capacitado e número de capacitações realizadas

2 - ASCOR - reduzir a 2ª iniciativa que está parecendo uma descrição. Fórmula será necessária para
detalhamento no sistema.

3- SUAPS - 3ª iniciativa - ser 1 ou 2 - Implementação e Monitoramento E Criação de Câmara Técnica

4- SUPOP - Implementar em BIM seria o mesmo de Projetar em BIM.  Ery - metodologia já iniciada na
SUPOP, com implantação de procedimentos. Alinhar seria todos saberem um pouco de tudo. Hoje cada um
sabe sobre "sua" especialidade. Para o BIM todos vão ter que saber um pouco de tudo, para depois separarem
as atividades.

3 indicadores para 2ª iniciativa. 1ª iniciativa - indicadores 100% até tal data, sendo que de 6/6 meses haverá
uma medição de evolução.

5 -ASCOM - Desenvolver melhor as iniciativas para conseguir mensurar/quantificar. Lawrence - quais são os
planos e estratégicas? Produção de relatórios (operacional), seria mesmo estratégico? 2 primeiros com
aspecto regimental

3 e 4 - aspecto operacional, 5 e 6 - aspecto estratégico! Renato - sugeriu Jair manter 1 a 2 iniciativas que
consigam trabalhar sem intervenção da SECOM. Jair - A SO não pode publicar nada sem passar pela
SECOM, já nas redes sociais é menos criterioso.

Lawrence - Sugestão: número de inserção positivas. Número de usuários nas redes sociais,
monitoramento. Jair - faz o monitoramento das redes sociais através de aplicativo de gestão. Site não tem
controle de número de acessos

Renato: instruir processo de pagamento de app de ferramenta de gestão,  Jair - inserir contato com a
imprensa, números de redes sociais, contato do cidadão, demandas diretas do cidadão sem ser por
imprensa. Renato - quantidade de notícias, quantas positivas e negativas, análise das notícias, Jair -
mapeamento das noticias

6 - SUGRE - Iniciativa ficou parecida com objetivo, colocar qual iniciativa que vai melhorar a performance
do acréscimo de fontes e de capacitação. Iniciativa mais precisa. Renato - aumento de desembolso
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diretamente ligado ao aumento de projetos e obras. Fazer link com SUPOP e SUAF, Carol - SUPOP -
desembolso de emenda tem haver com a exequibilidade da solicitação do projeto, geralmente vem demandas
inexequiveis. Renato - pensar em ações para aprimorar o recebimento da solicitação. A solicitação ruim de
um parlamentar pode atrabalhar a efetividade da execução da emenda. Renato - pensar na tratativa da
emenda. Lawrence - substantivar a iniciativa.

Ver a possibilidade de desmembrar a Captação e Execução de emendas federais.

7 -SUAO - Renato - depende da execução de outras Subs. A dificuldade de definir indicadores que não
dependam de outros, Luciana - SUAO consolida as informações das execuções dos setores finalísticos.Nova
iniciativa encaminhada pela Luciana: "Alcançar de forma integrada a redução, de 30% para 20% ao ano, do
número de ações finalísticas, não iniciadas registradas no SAG (SAG 6º bim/2020)"

Há alguma ação da SUAO para melhorar a efecácia das áreas finalísticas??

Feedback da SUAO para áreas finalísticas da situação da execução. Informar que o resultado da
execução. Luciana - maiores financiadores CAIXA e TERRACAP, fonte 100 aumenta a
contrapartida. DEFINIR JUNTO COM OS SECRETÁRIOS SE AS BATALHAS DO PEI DA SO SERÁ
DIRECIONADO PARA AS SUBSECRETARIAS OU SE SERÁ GERAL.

8 - SUGAT - conteúdo ok. Fazer apenas ajustes.

9 - SUAF - Lawrence - 3 e 4 com mais cara de iniciativa. 2 e 3 nem tanto. Lawrence - 1ª iniciativa - avaliar
oresultado chave. Renato - trazer números/indicadores da realidade da SUAF. Visita em obras. Reunião com
contratada. Atualização do InfObras. Realização de Relatório Fotográfico. Renato - o que a SUAF está
fazendo para melhorar a fiscalização. Lawrence - 2ª iniciatia - Resultados chave OK. Mas as iniciativas estão
vagas. 1. como vai fortalecer. 2. normativo? 3. como será a rotina de feedback? 4. melhorar a qualidade
como? o que será feito?

Renato - faltando uma ação na prática. Lawrence - Melhorando as iniciativas fica mais fácil saber como vai
medir, para avaliar se houve melhoria na estratégia, Renato - sentiu falta do alinhamento com PEDF.

Lawrence - PEI com mais liberdade, fica a critério da secretaria, o PEDF tem uma metodologia de
acompanhaemnto da SUPPE. Renato - AGEP fazer um alinhamento no sentido que se temos que entregar
obra no PEDF, o que estamos fazendo para entregar a obra dentro do PEI.

Lawrence - sugeriu verificar a batalha e resultado chave no PEDF para trazer para SUAF.

.

 

 

 

 

Janaína de Oliveira Chagas

Secretária Execu�va da Secretaria de Estado de Obras e

Infraestrutura do Distrito Federal

janaina.chagas@so.df.gov.br;

 

 

Renato Castelo de Carvalho Junior

Chefe de Gabinete

renato.carvalho@so.df.gov.br;
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Ery do Nascimento Brandi de Oliveira 

Subsecretária 

ery.oliveira@der.df.gov.br;

 

 

Guilherme Nery da Fonseca Coelho

Subsecretário

Guilherme.Coelho@so.df.gov.br;

 

 

Luciana Lima de Carvalho

Subsecretária

luciana.lima@so.df.gov.br;

 

 

Paulo de Sousa Bi�encourt

Subsecretário

paulo.bi�encourt@so.df.gov.br;

 

 

Aryadne Bezerra Porciuncula

Chefe da Assessoria 

 aryadne.porciuncula@so.df.gov.br;

 

 
Carlos Eduardo Oliveira Gomes

Chefe da Assessoria de Gestão 

carlos.gomes@so.df.gov.br;

 

 

Daniela Veloso Resende Abdanur

Chefe da Assessoria

daniela.abdanur@so.df.gov.br;

 

 

Luiz Claudio Vartuli da Silva

Assessor Especial do Gabinete
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luiz.vartuli@so.df.gov.br;

 

 

Ana Rodrigues Ramos

Assessora da Assessoria Especial do Gabinete

ana.ramos@so.df.gov.br;

 

 

Bruno Morais Alves

 

bruno.alves@so.df.gov.br;

 

 

Lanes Cid Romano Junior

Assessor da subsecretaria 

lanes.junior@so.df.gov.br;

 

 

Sandro Rodrigues dos Santos

Assessor da Assessoria 

sandro.santos@so.df.gov.br;

 

 

Silvia Cris�na Sardinha Maia

 

Silvia.Maia@so.df.gov.br;

 

 

Valeria Cavalcante Amorim Luz

 

valeria.luz@so.df.gov.br;
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