
repositório/banco de dados/ laboratório

selo/premiação/prêmio

eventos/paletras/capacitação/cursos/webinars/fórum/encontros

livro/obra digital/publicações/boas práticas/artigo/cartilha/plano de ação

programa de Integridade da RGB

sistemas

parcerias

Objetivo 

Estratégico
Responsável Coordenadores Objetivo Tático

Tipo
O QUE (AÇÃO) QUEM ONDE QUANDO PORQUE COMO PRODUTO

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.1 - Definição de temas para a constituição de 

paper de relacionadas aos temas de interesse do 

Comitê

Membros do Comitê Reunião Virtual 26/02/21

O paper servirá de meio para exteriorizar 

os trabalhos do Comitê e a divisão dos 

temas servirá como espécie de elo de 

contribuição de todos os membros, 

considerando a expertise de cada um.

Possíveis temas:                                                

• A importância da boa governança 

para a propiciar bons resultados 

(Marcio)         Avanços na legislação 

de licitações das estatais (André)

•	 O novo Comitê de Pessoas, 

Remuneração, Sucessão e 

Elegibilidade (Marcio/André)

•	Importância de Comitês Técnicos 

Especializados (Comitê de Análise 

Econômica do Direito) para apoio à 

tomada de decisão (Roberta) 

•Modernização/	Digitalização das 

estatais (Cerquinho)

•	Empresa como indutora de 

Integridade na Compras Públicas 

(Vilaça)   

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.2 - Entrega do primeiro paper (podendo ser mais 

de um)
Marcio Medeiros

Publicação no Grupo do 

Whatsapp e atualização 

Trello

12/05/21

Compartilhar conhecimento e dar 

visibilidade de trabalho de mebro do 

comitê

Documento com formatação em 

padrão ABNT

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.3 - Divulgação do Paper.

Coordenador do 

Comitê

Redes sociais e Site da 

RGB 
24/05/21 Divulgar o trabalho técnico do Comitê.

Comunicação externa do Trabalho 

de membros do Comitê

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.4 - Entrega do segundo conjunto de Paper/Artigos. Membros do Comitê

 (informação ao Comitê 

pelo grupo do Whatsapp)
30/06/21 Divulgar o trabalho técnicos do Comitê.

Documento com formatação em 

padrão ABNT

Plano de Ação

Artigo técnico sobre governança em 

estatais 

PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA REDE 2020-2024

1 - PROMOVER CONHECIMENTO TÉCNICO 

POR MEIO DE  PALESTRAS e ARTICOS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.6 -  Divulgação do conjunto de Paper/Artigos. 

Coordenador do 

Comitê

Redes sociais e Site da 

RGB 
08/07/21 Divulgar o trabalho técnico do Comitê.

Comunicação externa do Trabalho 

de membros do Comitê

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.7 - Entrega do terceiro conjunto de Paper/Artigos. Membros do Comitê

 (informação ao Comitê 

pelo grupo do Whatsapp)
17/10/21 Divulgar o trabalho técnico do Comitê.

Documento com formatação em 

padrão ABNT

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.8 - Divulgação do conjunto de Paper/Artigos. 

Coordenador do 

Comitê

Redes sociais e Site da 

RGB 
30/10/21 Divulgar o trabalho técnico do Comitê.

Inclusão em plano de ação, bem 

como definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.9 - Consolidar artigos e sumarizar - Publicação de 

paper/artigos do Comitê.

Coordenador do 

Comitê

Redes sociais e Site da 

RGB 
30/11/21

Divulgar o trabalho técnicos do Comitê, o 

que contribuirá com a imagem e 

conhecimento do trabalho do Comitê.

Formatação e Design com logo do 

RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

Palestras de especialistas no Comitê (trimestral).                                                                  

2.1 - Definição de periodicidade/cronograma das 

palestras nas reuniões do Comitê, minuta do termo 

de compromisso e diretrizes do relatório final.  

Membros do Comitê Reunião Virtual 15/03/21

Fomentar conhecimento entre os 

membros do Comitê e aproveitar esse 

conteúdo para divulgar as ações técnicas 

do Comitê. Organização para iniciar o 

projeto com os palestrantes no Comitê.

Realização de eventos Diálogos com 

Estatais para tratar de temas de 

aperfeiçoamento da governança

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.2 -Definição de possíveis palestrantes especialistas 

sobre a temática governança (temas correlatos) em 

estatais e lista de contatos dos especialistas.

André Kuhn e Fillipe 

Villaça
Reunião Virtual 15/03/21

Análise sobre pertinência temática de 

possíveis palestrantes aos interesses do 

Comitê.

Definição em reunião regular da 

RGB.

Artigo técnico sobre governança em 

estatais 

Palestras de especialistas sobre 

governança em estatais 

1 - PROMOVER CONHECIMENTO TÉCNICO 

POR MEIO DE  PALESTRAS e ARTICOS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.3 - Convite/Contato com esses possíveis 

especialistas e compatibilização de agenda com o 

cronograma do Comitê. 

marcio/roberta Contato externo 30/03/21
Organização para iniciar o projeto com os 

palestrantes no Comitê.

Comunicação externa promovida 

pelo Coordenador.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.4 - Divulgação da palestra nos canais de 

comunicação do Comitê das Estatais e da RGB.

Coordenador do 

Comitê

Grupo do Whatsapp do 

Comitê e RGB, bem como 

redes sociais.

15/04/21

Desenvolver conhecimento técnico entre 

os membros do Comitê e divulgar essas 

palestras técnicas como forma de divulgar 

os trabalhos do Comitê visando gerar valor 

além da esfera do Comitê.  

Redes Sociais e Grupos de 

Whatsapp do Comitê e RGB.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.5 - Execução do evento: assinatura de termo de 

compromisso de divulgação da palestra, gravação e 

realização da palestra pelo especialista.

Membros do 

Comitê/Palestrante
Reunião Virtual 15/04/21

Desenvolver conhecimento técnico entre 

os membros do Comitê, bem como 

divulgar os trabalhos do Comitê visando 

gerar valor às atividades do Comitê.  

Aplicativo ZOOM - Diálogo de 

Governança com estatais, inserido 

no objetivo 1 de compartilhar boas 

práticas por meio de palestras e 

artigos.

Evento: Café com estatais -

Dia 15/04 9h-10h

Estatal: Metrô-DF - Online

Programação

09-09h10 - Abertura do Café - 

Coordenador do Comitê das 

Estatais - Marcio Medeiros e 

Membro Participante - Roberta

Temas:   

09h10-09h25 Profissionalização do 

Agente de Compras - Fillipe Villaça

09h25-09h40 - Equilíbrio 

econômico financeiro dos contratos 

- André Kuhn - Presidente da Valec;

09h40 - 09h55 - Painel  para 

responder dúvidas dos 

participantes.

09h55-10h - Encerramento do 

evento - Representante do RGB a 

confirmar.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

Palestras de especialistas no Comitê (trimestral).                                                                                          

3.1 - Definição de periodicidade/cronograma das 

palestras nas reuniões do Comitê, minuta do termo 

de compromisso e diretrizes do relatório final.  

Coordenador do 

Comitê
Reuniões Virtuais 24/05/21

Os representante do Comitê poderão 

contribuir com conhecimento técnico e 

experiências profissionais às demais 

estatais, inclusive divulgando boas práticas 

estudadas e desenvolvidadas no Comitê  

visando gerar valor às atividades do 

Comitê.  

Por meio de palestras virtuais ou 

presenciais nas estatais.   

Palestras de especialistas sobre 

governança em estatais 

1 - PROMOVER CONHECIMENTO TÉCNICO 

POR MEIO DE  PALESTRAS e ARTICOS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

3.2 -Definição de possíveis palestrantes especialistas 

sobre a temática governança (temas correlatos) em 

estatais e lista de contatos dos especialistas.

Marcio Medeiros 

(Coordenador do 

Comitê) e Tiago Lucas 

de Oliveira Aguiar - cgu

Grupo Whatsapp 24/05/21 Organização para iniciar o projeto. Definição em reunião.
Relatório de atividades do Comitê e 

diagnóstico de melhorias

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

3.3 - Convite/Contato com esses possíveis 

especialistas e compatibilização de agenda com o 

cronograma do Comitê. 

Márcio/Roberta/Daniell

a
Contato externo 30/06/21

Organização para iniciar o projeto com os 

palestrantes no Comitê.

Comunicação externa promovida 

pelo Coordenador.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

3.4 - Divulgação da palestra nos canais de 

comunicação do Comitê das Estatais e da RGB.

Márcio/Roberta/Daniell

a
Reunião Virtual 30/08/21

A pauta será estudada com os 

representantes da estatal na qual será 

promovida a palestra definindo com o 

Comitê os assuntos de interesse da 

estatal.

Redes Sociais e Grupos de 

Whatsapp do Comitê e RGB.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

3.5 - Execução do evento: assinatura de termo de 

compromisso de divulgação da palestra, gravação e 

realização da palestra pelo especialista.

Membros do Comitê Reuniã Virtual 27/08/21
Pauta compatível com os interesses do 

Comitê e da Estatal. 

Aplicativo ZOOM/TEAMS - Diálogo 

de Governança estatais, inserido no 

objetivo 1 de compartilhar boas 

práticas por meio de palestras e 

artigos.

Evento: Diálogo de Governança 

com estatais -

Dia 27/08 9h30-11h

Estatal: Dataprev - Online

Programação

0930-09h45 - Abertura do Café - 

Representante da RGB/Dataprev - 

Roberta/Augusto Cesar

Temas:   

09h45 -10h05 Governança, 

Integridade e Resultados 

Caminham Juntos - Marcio 

Medeiros - Diretor de 

Administração e Finanças da Valec

10h05 -10h25 - Boas práticas de 

Estatais - Tiago - CGU;

10h25 - 10h45 - Painel  para 

responder dúvidas dos 

participantes.

10h45-10h50 - Encerramento do 

evento - Representante do 

RGB/Dataprev a confirmar.

Evento para cada estatal e termo de 

compromisso da estatal com a 

governança

1 - PROMOVER CONHECIMENTO TÉCNICO 

POR MEIO DE  PALESTRAS e ARTICOS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.1 - Identificar quais as estatais que serão 

priorizadas pelo COMITÊ para o levantamento de 

informações sobre as boas práticas

Augusto César/José 

Ilo/Márcio Medeiros
Grupo do Whatsapp 23/03/21

Servir de base para a realização do 

diagnóstico

Listando as estatais representadas 

no Comitê + com apoio da CGU 

acrescentar estatais reconhecidas 

pela adoção de práticas referenciais

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.2 - Realizar levantamento das recomendações dos 

órgãos de controle (CGU/TCU) na temática 

GOVERNANÇA para as estatais listadas

Augusto César/José 

Ilo/Gabinete do 

Ministro NARDES

Relatórios 

disponibilizados pela 

CGU/TCU

30/04/21

A partir das recomendações será possível 

identificar junto às estatais selecionadas 

quais foram as boas práticas adotadas, 

bem como trabalhos técnicos e projetos 

implementados

Pesquisando os relatórios 

disponibilizados pelos órgãos de 

controle que tenham tratado da 

temática

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.3 - Apresentar ao COMITÊ os resultados do 

trabalho
Augusto César/José Ilo Reunião Virtual 03/05/21

Dar ciência ao COMITÊ sobre o andamento 

do trabalho, como forma de motivar a 

todos para participarmos do 

levantamento de informações junto às 

estatais

Realizando uma apresentação em 

PPT para o COMITÊ

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.4 - Enviar mensagem à direção das estatais 

solicitando o compartilhamento de ações 

implementadas, trabalhos técnicos realizados e 

projetos implementados pela entidade no tocante 

ao tema GOVERNANÇA, em atendimento à 

recomendações dos órgãos de controle, com a 

finalidade de estruturação do banco de dados de 

boas práticas

ALAGOV, com o auxílio 

de todos os membros 

do COMITÊ

Correio eletrônico 07/05/21
Identificar as boas práticas implementadas 

pelas empresas estatais

Inicialmente, a direção da ALAGOV 

poderia realizar contato com o 

responsável pelo acompanhamento 

do atendimento das 

recomendações dos órgãos de 

controle (CGU/TCU), como forma 

de estabelecer um relacionamento 

para que haja motivação para o 

compartilhamento das 

informações. Em seguida, seria 

formalizado um pedido de 

informações via e-mail, a partir de 

uma minuta de texto a ser 

preparado pelos membros do 

COMITÊ, onde poderia se definir a 

data de 28/maio para as respostas

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.5 - Receber as respostas das empresas estatais, 

tabular as informações e realizar uma apresentação 

aos membros do COMITÊ para sua avaliação e 

manifestação

Augusto César/José Ilo Reunião Virtual 21/06/21
Selecionar as boas práticas que irão 

compor o banco de dados

Analisando os dados e preparando 

uma apresentação

Diagnóstico de melhores práticas de 

governança em estatais estudadas e 

recomendações sugeridas por 

órgãos de controle nas estatais 

estudadas

 2 - CRIAR BANCO DE DADOS CONTENDO 

AS BOAS PRÁTICAS EXECUTADAS EM 

EMPRESAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.6 - Criar área no site da RGB de boas práticas de 

estatais
RGB Site da ALAGOV/RGB 30/06/21

Promover a divulgação das boas práticas 

das estatais, como forma de 

benchmarking para as demais

Equipe de suporte

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.7 - Disponibilizar as boas práticas após seleção a 

ser realizada pelo Comitê
RGB Site da ALAGOV/RGB 17/08/21 Permitir a realização de benchmarking Equipe de suporte

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.8 - Apresentação do levantamento e apresentação 

das melhores práticas em Estatais com alto índice de 

governança atribuído pela SEST/Ministério da 

Economia. 

Membros do Comitê Reunião Virtual 05/06/21
Diagnóstico/contexto/subsído para 

constituição do banco de dados.

Busca em setor especializado da 

estatal ou site.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.9 - Apresentação do levantamento boas práticas 

eficazes sobre impactos do COVID-19, bem como 

previsões inovadoras em Regulamento de Licitações 

e Contratos em Estatais.

Membros do Comitê Reunião Virtual 05/07/21
Diagnóstico/contexto/subsído para 

constituição do banco de dados.

Busca em setor especializado da 

estatal ou site.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.10 - Definição de procedimentos de tratamento 

das informações, atividades/membros, cronograma 

e forma de composição do banco de dados 

associando recomendações de orgãos de controle e 

as boas práticas estudadas de forma indeterminada. 

A associação pode ser diversa independente da 

origem da recomendação e da implantação das boas 

práticas visando priorizar e evitar qualquer tipo de 

exposição de estatais de forma desnecessária.

Daniella e Roberta
Grupo do 

Whatsapp/Trello
05/08/21 Organização administrativa.

Em word disponibilizado no grupo 

do Whatsapp e Trello.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.11 - Definição de procedimentos e a forma de 

publicação do informativo de boas práticas do 

Comitê a partir das informações dos bancos de 

dados, bem como definir a forma de devulgação 

desse informativo entre os orgãos e as entidades 

públicas. 

Daniellla e Roberta
Grupo do 

Whatsapp/Trello
05/08/21 Organização administrativa.

Em word disponibilizado no grupo 

do Whatsapp e Trello.

Diagnóstico de melhores práticas de 

governança em estatais estudadas e 

recomendações sugeridas por 

órgãos de controle nas estatais 

estudadas

Banco de dados com ações de boas 

práticas de governança nas 

Empresas Estatais correlacionadas 

às recomendações notórias da CGU 

e TCU e Informativo

 2 - CRIAR BANCO DE DADOS CONTENDO 

AS BOAS PRÁTICAS EXECUTADAS EM 

EMPRESAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.12 - Debate sobre os dados levantados e 

aprovação da minuta do normativo ou 

procedimentos dos itens 1.8 e 1.9, bem como das 

diretrizes do relatório anual.

Coordenador do 

Comitê
Reunião Virtual 08/09/21

Legitimar a ação dentro do Comitê. 

Organização adminitrativa.
Ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.13 - Minuta e formatação do Banco de Dados do 

Comitê das Estatais.
Membros do Comitê Reunião Virtual 15/09/21 Organização administrativa. Ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.14 - Aprovação da minuta do Banco de Dados do 

Comitê das Estatais.

Coordenador do 

Comitê

Reunião Virtual ou Grupo 

de Whatsapp
08/09/21

Legitimar a ação dentro do Comitê. 

Organização adminitrativa.
Ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.15 - Divulgação do Banco de Dados do Comitê das 

Estatais.

Coordenador do 

Comitê
Reunião Virtual 06/10/21

Transparência do trabalho do Comitê e 

meio de difundir seus trabalhos e imagem. 

Redes Sociais e grupos de 

Whatsapp do Comitê e RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.16 - Minuta e formatação do Informativo do 

Comitê das Estatais.
Membros do Comitê Reunião Virtual 15/09/21 Organização administrativa. Ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.17 - Aprovação da minuta e formatação de 

informativo do Comitê das Estatais.

Coordenador do 

Comitê

Reunião Virtual ou grupo 

de Whatsapp
08/09/21

Legitimar a ação dentro do Comitê. 

Organização adminitrativa.
Ata de reunião.

Banco de dados com ações de boas 

práticas de governança nas 

Empresas Estatais correlacionadas 

às recomendações notórias da CGU 

e TCU e Informativo

 2 - CRIAR BANCO DE DADOS CONTENDO 

AS BOAS PRÁTICAS EXECUTADAS EM 

EMPRESAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.18 - Divulgação do Informativo do Comitê das 

Estatais.

Coordenador do 

Comitê
Reunião Virtual 06/10/21

Transparência do trabalho do Comitê e 

meio de difundir seus trabalhos e imagem. 

Redes Sociais e grupos de 

Whatsapp do Comitê e RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

2.19 - Emissão de Relatório Anual Projeto como 

hitórico técnico com todas as consequencias 

positivas e negativas, bem como do desempenho do 

trabalho.

Membros do Comitê

Grupo do Whatsapp do 

Comitê e RGB, bem como 

redes sociais.

30/11/21

Arquivar o histórico detalhado e uma 

espécie de prestação de contas à RGB para 

averiguação do desempenho e 

comprometimento do Comitê, bem como 

subsídios para a criação de futuros 

projetos do Comitê. 

Armazenar em pastas virtuais do 

Comitê.

Diagnóstico de resultados dos 

estudos de caso relizados

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.1 - Associar-se com outros comitês do RGB, que 

idealizam a criação de selo de governança a fim de 

incluir estatais, se for possível.

Márcio/Daniella/Robert

a
Reunião Virtual 31/05/21

Avaliar o desempenho das estatais que 

culminou na instituição das boas práticas 

institucionais.

Estudar procedimentos de 

premiações estatais.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.2 - Estipular parâmetros e indicadores de 

desempenho e monitoramento para seleção das 

estatais que serão agraciadas com o selo. 

Membros do Comitê Reunião Virtual 30/06/21

Avaliar o desempenho das estatais que 

culminou na instituição das boas práticas 

institucionais.

Discussão entre os membros sobre 

a melhor forma.  

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.3 - Listar as empresas estatais federais com 

melhores práticas de governança a partir do 

levantamento do estudo de banco de dados do 

Comitê.

Membros do Comitê
Grupo do Whatsapp e 

atualização Trello
30/06/21

Avaliar o desempenho das estatais que 

culminou na instituição das boas práticas 

institucionais.

Basear-se nos dados do projeto do 

banco de dados.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.3 - Selecionar três estatais.

Coordenador do 

Comitê
Reunião Virtual 05/11/21

Porque serão a princípio atribuído três 

selos. Organização administrativa.
Definição em ata de reunião.

Selo de qualidade sobre 

desempenho das Empresas Estatais 

com o tema governança e assuntos 

correlatos.

Banco de dados com ações de boas 

práticas de governança nas 

Empresas Estatais correlacionadas 

às recomendações notórias da CGU 

e TCU e Informativo

 2 - CRIAR BANCO DE DADOS CONTENDO 

AS BOAS PRÁTICAS EXECUTADAS EM 

EMPRESAS ESTATAIS

3 - CRIAR O SELO QUALIDADE DA 

GOVERNANÇA NAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.4 - Contatar as três selecionadas para saber a 

intenção de participar.

Márcio/Daniella/Robert

a
Reunião Virtual 25/11/21 Organização adminitrativa. Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.5 - Debate e aprovação entre os membros de 

acordo com as regras instituídas no item 1.1. e das 

diretrizes do relatório final anual.

Membros do Comitê Reunião Virtual 30/11/21
Legitimar a ação dentro do Comitê. 

Organização adminitrativa.
Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.6 - Encaminhamento de questionário da pesquisa 

às estatais.
Membros do Comitê Reunião Virtual 02/12/21 Organização adminitrativa. Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.7 - Devolução das pesquisas realizadas pelas 

estatais.
Membros do Comitê Reunião Virtual 13/12/21 Organização adminitrativa. Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.8 - Debate entre os membros do Comitê sobre o 

resultado das pesquisas.
Membros do Comitê

Grupo do 

Whatsapp/Trello
15/12/21

O debater padronizará as ideias dos 

membros sobre a atribuição dos selos 

fornecendo subsídio à escolha.

Utilizar a expertise de todos os 

membros para melhor sugerir a 

atribuição dos temas.

Selo de qualidade sobre 

desempenho das Empresas Estatais 

com o tema governança e assuntos 

correlatos.

3 - CRIAR O SELO QUALIDADE DA 

GOVERNANÇA NAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.9 - Escolha das estatais e respectivos selo de 

qualidade.

Coordenador do 

Comitê e Ministro 

Nardes

Reunião Virtual 20/12/21 Atribuição do selo às estatais. Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.10 - Divulgação do resultado.

Coordenador do 

Comitê
Reunião Virtual 20/12/21

Transparência quanto ao resultado da 

premiação e meio do Comitê difundir seus 

trabalhos e imagem. 

Redes Sociais e Grupos de 

Whatsapp do Comitê e RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.11 - Emissão de Relatório Anual Projeto como 

hitórico técnico com todas as consequencias 

positivas e negativas, bem como do desempenho do 

trabalho.

Membros do Comitê

Grupo do Whatsapp do 

Comitê e RGB, bem como 

redes sociais.

30/11/21

Arquivar o histórico detalhado e uma 

espécie de prestação de contas à RGB para 

averiguação do desempenho e 

comprometimento do Comitê, bem como 

subsídios para a criação de futuros 

projetos do Comitê. 

Armazenar em pastas virtuais do 

Comitê.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.1 - Preparação dos procedimentos, diretrizes do 

relatório anual e termo de compromisso para 

realização do fórum virtual/presencial anual das 

estatais.

Márcio/Daniella/Robert

a

Grupo do Whatsapp e 

atualização Trello
03/08/21

Fomentar o debate entre as estatais 

considerando as inovações sobre 

governança.

Estudar os procedimentos de 

fóruns existentes na Adminitração 

Pública.  

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.2 - Aprovação dos procedimentos, as diretrizes do 

relatório anual e definição de data do evento. 
Membros do Comitê Reunião Virtual 10/09/21

Legitimar a ação dentro do Comitê. 

Organização administrativa.
Definição em ata de reunião.

Selo de qualidade sobre 

desempenho das Empresas Estatais 

com o tema governança e assuntos 

correlatos.

Fórum para debate sobre 

governança, integridade, compliance 

e correlatos

3 - CRIAR O SELO QUALIDADE DA 

GOVERNANÇA NAS ESTATAIS

4 - FÓRUM VIRTUAL/PRESENCIAL ANUAL 

DAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.3 - Convidar todas as empresas estatais para 

participar do Fórum.

 Coordenador do 

Comitê
Reunião Virtual 25/09/21 Organização administrativa. Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.4 - Criação de arte do fórum. Membros do Comitê

Grupo do Whatsapp e 

atualização Trello
10/10/21 Organização adminitrativa. Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.5 - Definição de pauta de discussão do fórum e 

especialistas no máximo de 02.
Membros do Comitê Reunião Virtual 10/11/21

Seleção de temas atuais e relevantes sobre 

governança.
Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.6 - Convidar especialistas para palestrar da 

Administração Púbica e do Mercado para debater o 

tema governança, integridade, compliance, entre 

outros.

 Coordenador do 

Comitê
Reunião Virtual 25/11/21 Conceder valor ao evento. Definição em ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.7 - Divulgar o evento. Membros do Comitê Reunião Virtual 10/12/21 Organização administrativa.

Redes Sociais e grupos de 

Whatsapp do Comitê e RGB

Fórum para debate sobre 

governança, integridade, compliance 

e correlatos

4 - FÓRUM VIRTUAL/PRESENCIAL ANUAL 

DAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros
1.8 - Realização do evento. Membros do Comitê

Aplicativo ZOOM ou 

presencial
10/01/22 Organização administrativa. Aplicativo ZOOM ou presencial

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.9 - Emissão de Relatório Anual Projeto como 

hitórico técnico com todas as consequencias 

positivas e negativas, bem como do desempenho do 

trabalho.

Membros do Comitê

Grupo do Whatsapp do 

Comitê e RGB, bem como 

redes sociais.

30/11/21

Arquivar o histórico detalhado e uma 

espécie de prestação de contas à RGB para 

averiguação do desempenho e 

comprometimento do Comitê, bem como 

subsídios para a criação de futuros 

projetos do Comitê. 

Armazenar em pastas virtuais do 

Comitê.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.1 - Definição da estrutura do canal de 

comunicação do comitê (se na página da RGB ou em 

rede social próprias) e do procedimento a ser 

utilizado para alimentar o canal. 

Roberta Ação Interna.

03/05/21

Conceder transparência às ações do 

comitê e divulgar conteúdo a respeito de 

governança .

Site e Redes Sociais. 

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.2 - Definição de regras vedadas pela RGB ou pelo 

próprio comitê a serem observadas quando da 

produção de conteudo para o canal. 

Roberta Ação Interna.

24/05/21 Organização administrativa. Elaboração de projeto.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.3 - Definição de conteúdo e respectivo 

cronograma mensal, o que não impede a publicação 

de assuntos extraordinários. 

Roberta Ação Interna.

28/06/21 Organização administrativa. Elaboração de projeto.

CANAL DE COMUNICAÇÃO POR 

MEIO DO PROJETO "A PALAVRA DA 

REDE DAS ESTATAIS"

Fórum para debate sobre 

governança, integridade, compliance 

e correlatos

4 - FÓRUM VIRTUAL/PRESENCIAL ANUAL 

DAS ESTATAIS

5 - CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO "A 

PALAVRA DAS ESTATAIS"



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.4 - Definição sobre a promoção do chamamento 

para especialistas externos publicarem frases 

suscintas no canal. E a forma que isso será feito.

Roberta Ação Interna.

28/07/21 Organização adminitrativa. Elaboração de projeto.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.5 - Criação de e-mail do comitê ou comunicação 

com o profissional da RGB que publicará os 

conteúdos do Comitê.

Roberta Ação Interna.

28/06/21 Organização adminitrativa. Elaboração de projeto.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.6- Apresentação e aprovação do projeto com as 

definições acima mencionadas (podendo ser 

acrescentadas outras).

Membros do Comitê Reunião Virtual

24/05/21 Legitimar as ações dentro do Comitê. Ata de reunião.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.7- Encaminhamento do cronograma com os 

conteúdos para RGB, se for o caso. 

Roberta Ação Interna.

28/06/21 Organização adminitrativa. Documento por meio digital.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.8 - Publicação do conteúdo nos canais. Roberta ou RGB Ação Interna.

10/12/21 Organização administrativa. Documento por meio digital.

CANAL DE COMUNICAÇÃO POR 

MEIO DO PROJETO "A PALAVRA DA 

REDE DAS ESTATAIS"

5 - CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO "A 

PALAVRA DAS ESTATAIS"



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.9 - Realização do chamamento de participantes. Roberta E-mail, Grupo do 

Whatsapp do Comitê e 

RGB, bem como redes 

sociais.

28/07/21 Organização administrativa.

E-mail, Grupo do Whatsapp do 

Comitê e RGB, bem como redes 

sociais.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.10 - Conclusão do chamamento e tratamento do 

conteúdo. 

Roberta Ação Interna.

15/08/21 Organização administrativa. Documento por meio digital.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.11 - Apresentação e aprovação do cronograma 

com o conteúdo dos especialistas.  

Membros do Comitê Reunião Virtual

20/09/21 Organização administrativa. Ata de reunião.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.12- Encaminhamento do cronograma com os 

conteúdos para RGB, se for o caso. 

Roberta Ação Interna.

30/09/21 Organização adminitrativa. Documento por meio digital.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.13 - Publicação do conteúdo nos canais. Roberta ou RGB Ação Interna.

17/10/21 Organização administrativa. Documento por meio digital.

CANAL DE COMUNICAÇÃO POR 

MEIO DO PROJETO "A PALAVRA DA 

REDE DAS ESTATAIS"

5 - CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO "A 

PALAVRA DAS ESTATAIS"



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.14 - Elaboração de pesquisa (google forms) entre 

os participantes do projeto (membros e 

especialistas). 

Roberta Ação Interna.

30/10/21

Arquivo sobre o histórico detalhado do 

projeto e espécie de prestação de contas 

para averiguação do desempenho, 

produtividade e engajamento do projeto 

às ações do comitê.  

Elaboração de projeto.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.15 - Elaboração  de Relatório Anual Projeto ao 

Comitê com informações estratégicas sobre o 

desempenho que ação proporcionou ao comitê. 

Roberta Ação Interna.

30/11/21

Arquivo sobre o histórico detalhado do 

projeto e espécie de prestação de contas 

para averiguação do desempenho, 

produtividade e engajamento do projeto 

às ações do comitê.  

Documento por meio digital.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.16 - Apresentação do relatório ao comitê. Membros do Comitê Reunião Virtual

20/12/21

Arquivo sobre o histórico detalhado do 

projeto e espécie de prestação de contas 

para averiguação do desempenho, 

produtividade e engajamento do projeto 

às ações do comitê.  

Ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.1 - Discussão sobre a estrutura e conteúdo da 

primeira edição da cartilha:

a)estrutura textual (formatação: sumário, capítulos 

e itens/físico ou/e digital);

b) temas que serão abordados na primeira edição, 

c) definição de material de colheita de subsídio 

técnico (material TCU, IBGC, práticas de estatais...);

d) logo da cartilha e cores de apresentação;

e) processo de revisão de texto;

f) conclusão com palavra do especialista (que pode 

ou não ser objeto das palestras do objetivo 01). 

g) prazo de publicação: novembro de 2021.

Roberta

Daniella

Francisco

Ação Interna.

24/05/21
Definição do modelo, diretrizes e itens que 

comporá a primeira cartilha do comitê.  

Elaboração de projeto. 

Estudar os procedimentos de  

existentes na Adminitração Pública, 

IBGC e IBGP.  

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.1 - Apresentação ao Comitê da estrutura e 

conteúdo da minuta da primeira edição da cartilha:

a)estrutura textual (formatação: sumário, capítulos 

e itens/físico ou/e digital);

b) temas que serão abordados na primeira edição, 

c) definição de material de colheita de subsídio 

técnico (material TCU, IBGC, práticas de estatais...);

d) logo da cartilha e cores de apresentação;

e) processo de revisão de texto;

f) conclusão com palavra do especialista (que pode 

ou não ser objeto das palestras do objetivo 01). 

g) prazo de publicação: novembro de 2021.

Membros do Comitê Reunião Virtual

21/06/21
Validar a estrutura do trabalho e conteudo 

da cartilha. 
Ata de reunião.

CANAL DE COMUNICAÇÃO POR 

MEIO DO PROJETO "A PALAVRA DA 

REDE DAS ESTATAIS"

Manual/Cartilha de Governança do 

Comitê (espécie de programa de 

governança para estatais)

5 - CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO "A 

PALAVRA DAS ESTATAIS"

6 - ELABORAR CARTILHA DE 

GOVERNANÇA DAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.3 - Repartição dos capitulos e temas entre os 

membros do grupo.

Roberta

Daniella

Francisco

Ação Interna.

21/06/21 Organização administrativa. Elaboração de projeto.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.4 - Controle e Discussão entre os membros sobre 

as atividades e conteúdo produzido pelos membros 

do grupo.

Roberta

Daniella

Francisco

Ação Interna.

20/07/21 Organização adminitrativa. Elaboração de projeto.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.5 - Conhecimento prévio ao comitê sobre o 

conteúdo em produção. 

Roberta

Daniella

Francisco

Grupo do Whatsapp e 

atualização Trello

02/07/21 Organização adminitrativa. Elaboração de projeto.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.6 - Apresentação da minuta da cartilha com 

conteúdo.

Roberta

Daniella

Francisco

Reunião Virtual

16/08/21
Validar a estrutura do trabalho e conteudo 

da cartilha. 
Ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.7 - Manifestação dos membros do comitê sobre a 

minuta da cartilha.

Membros do Comitê Reunião Virtual

30/09/21 Organização administrativa. Elaboração de projeto.

Manual/Cartilha de Governança do 

Comitê (espécie de programa de 

governança para estatais)

6 - ELABORAR CARTILHA DE 

GOVERNANÇA DAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.8 - Processo de revisão textual ou implementação 

de novas ações direcionadas pelo comitê ou 

internas sobre a minuta da cartilha, se necessárias. 

Roberta

Daniella

Francisco

Ação Interna.

30/10/21 Organização administrativa. Elaboração de projeto.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.9 - Apresentação e aprovação da versão final da 

cartilha.

Membros do Comitê Reunião Virtual

22/11/21
Validar a estrutura do trabalho e conteudo 

da cartilha. 
Ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.10 - Validação da versão aprovada pelo comitê 

com a Rede Governança Brasil,  bem como do dia de 

dezembro para publicação.

Márcio Coordenador do 

Comitê

Reunião Virtual ou Grupo 

do Whatsapp e 

atualização Trello

30/11/21
Validar a estrutura do trabalho e conteudo 

da cartilha. 
Ata de reunião.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.11 - Divulgação/Publicação da cartilha nos meios 

de comunicação da RGB.

Roberta

Daniella

Francisco

Ação Interna.

20/12/21 Organização administrativa. Site e Redes Sociais. 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.15 - Elaboração  de Relatório Anual Projeto ao 

Comitê com informações estratégicas sobre o 

desempenho do trabalho (dificuldades, acertos, 

levantamento de subsídio para definir ações de 

2022 relacionado ao tema, aceitação externa, ...) 

proporcionou ao comitê. 

Roberta

Daniella

Francisco

Ação Interna.

20/01/22

Arquivo sobre o histórico detalhado do 

projeto e espécie de prestação de contas 

para averiguação do desempenho, 

produtividade e engajamento do projeto 

às ações do comitê.  

Documento por meio digital.

Manual/Cartilha de Governança do 

Comitê (espécie de programa de 

governança para estatais)

6 - ELABORAR CARTILHA DE 

GOVERNANÇA DAS ESTATAIS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Estatais

André Kuhn e Márcio 

Medeiros

1.16 - Apresentação do relatório ao comitê. Membros do Comitê Reunião Virtual

30/01/22

Arquivo sobre o histórico detalhado do 

projeto e espécie de prestação de contas 

para averiguação do desempenho, 

produtividade e engajamento do projeto 

às ações do comitê.  

Ata de reunião.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

1.1.Realizar o  acompanhamento dos impactos 

da Lei de Universalização do Saneamento em 

relação a Saúde

1.1.1 Estabelecer Escopo

Comitê Saúde WEB 30/06/20
Executar o Controle Social

Estabelecer a amplitude da ação

Através de Parcerias

Utilizar as informações 

disponíveis

Redlacionar aos objetivos

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

1.1.Realizar o  acompanhamento dos impactos 

da Lei de Universalização do Saneamento em 

relação a Saúde

1.1.2. Definir fontes de Informação

Comitê Saúde WEB 31/03/20
Executar o Controle Social

Buscar fontes relacionadas ao escopo

Através de Parcerias

Utilizar as informações 

disponíveis

Analise das Bases de Dados 

Disponíveis

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

1.1.Realizar o  acompanhamento dos impactos 

da Lei de Universalização do Saneamento em 

relação a Saúde

1.1.3. Implementar Painel de Dados sobre 

impactos da LUS sobre a Saúde

Comitê Saúde WEB 30/06/20
Executar o Controle Social

Divulgação dos Resultados

Através de Parcerias

Utilizar as informações 

disponíveis

Ferramenta de Bussines 

Inteligence

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

1.2. Fazer Benchmark de Soluções inovadoras 

relativas à Saneamento Básico e Redução de 

Perdas hidricas

1.2.1. Estabelecer escopo da Pesquisa

Comitê Saúde WEB 30/04/21
Promover a melhoria do Sistema

Estabelecer amplitude da Pesquisa

Através de Parcerias - Pesquisar 

soluções

Estabelecer as linhas de 

pesquisa

 Cartilha Soluções inovadoras 

relativas à Saneamento Básico e 

Redução de Perdas hidricas

Manual/Cartilha de Governança do 

Comitê (espécie de programa de 

governança para estatais)

6 - ELABORAR CARTILHA DE 

GOVERNANÇA DAS ESTATAIS

1 - Saneamento Básico



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

1.2. Fazer Benchmark de Soluções inovadoras 

relativas à Saneamento Básico e Redução de 

Perdas hidricas

1.2.2. Realizar pesquisa

Comitê Saúde WEB 30/04/21
Promover a melhoria do Sistema

Consolidar Resultados

Através de Parcerias - Pesquisar 

soluções

Organizando as Informações

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

1.2. Fazer Benchmark de Soluções inovadoras 

relativas à Saneamento Básico e Redução de 

Perdas hidricas

1.2.3. Criar cartilha divulgando Resultados aos 

Municipios

RGB - CNM WEB 31/12/24
Promover a melhoria do Sistema

Divulgar Resultados

Através de Parcerias - Pesquisar 

soluções

Através de documento de 

atualização Dinâmica 

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

2.1. -  Identificar boas práticas em Governança 

e Políticas Públicas em Saúde, incluindo 

levantamento de  práticas inovadoras nas 

esferas Internacional, Nacional (Federal, 

Estados e Municípios)

2.1.1. Estabelecer escopo da pesquisa 

Comitê Saúde WEB 31/07/21

Incentivar a promoção e disseminação 

de de melhorias no Contexto Brasil

para definir o esforço necessário ao 

cumprimento do objetivo

Benchmark.  Levantamento das 

fontes de dados e ferramentas a 

serem adotadas / 

Estabelecimeno de Parcerias

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

2.1. -  Identificar boas práticas em Governança 

e Políticas Públicas em Saúde, incluindo 

levantamento de  práticas inovadoras nas 

esferas Internacional, Nacional (Federal, 

Estados e Municípios)

2.1.2. Realizar pesquisa através de Mineração 

de Dados nas Bases Selecionadas

Comitê Saúde
Bases de Dados 

Selecionadas
31/12/21

Incentivar a promoção e disseminação 

de de melhorias no Contexto Brasil

utilização de fontes confiáveis

Benchmark.  Mineração de 

Dados / Estabelecimeno de 

Parcerias

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

2.1. -  Identificar boas práticas em Governança 

e Políticas Públicas em Saúde, incluindo 

levantamento de  práticas inovadoras nas 

esferas Internacional, Nacional (Federal, 

Estados e Municípios)

2.1.3. Divulgar resultados da pesquisa através 

da identificação das soluções inovadoras 

selecionadas em documento da RGB

Comitê Saúde
Documento de 

Divulgação
31/12/22

Incentivar a promoção e disseminação 

de de melhorias no Contexto Brasil

promover a disseminação de políticas 

públicas e governança em saúde

Benchmark.  Documento Digital 

/ 

 Cartilha Soluções inovadoras 

relativas à Saneamento Básico e 

Redução de Perdas hidricas

Divulgar resultados da pesquisa 

boas práticas e inovação de em 

governança e políticas públicas em 

saúde (documento digital)

1 - Saneamento Básico

 2 - Modelos de Políticas Públicas



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

2.2. - Fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento de Práticas Inovadoras em 

Governança e Políticas Públicas de Saúde

2.2.1. Planejar ações de fomento a pesquisa e 

desenvolvimento de ações inovadoras em 

governança na área da saúde (eventos e 

palestras)

RGB / Academia 

/Iniciativa Privada

Internacional e 

Nacional
31/12/24

Promover a inovação e melhoria na 

Governança e Políticas Públicas de 

Saúde

Realização de Eventos e 

Projetos de 

PesquisaEstabelecimento de 

um Road Map de Eventos / 

Estabelecimeno de Parcerias

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

2.2. - Fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento de Práticas Inovadoras em 

Governança e Políticas Públicas de Saúde

2.2.2. Realizar ações planejadas

RGB / Academia 

/Iniciativa Privada

Eventos On Line e de 

forma presencial
31/12/24

Promover a inovação e melhoria na 

Governança e Políticas Públicas de 

Saúde - Fortalecer a RGB

Realização de Eventos e 

Projetos de 

PesquisaCumprimento do 

Cronograma Estabelecido em 

eventos on line e presenciais / 

Estabelecimeno de Parcerias

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

3.1. Mapeamento da Governança (agentes, 

normativos e estruturas)
Comitê Saúde Estado 13/07/22

levantamento de pré-requisitos para 

subsidiar ações de governança na 

saúde

Pesquisa

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

3.2. Mapeamento da Governança (agentes, 

normativos e estruturas)
Comitê Saúde Município 13/07/21

levantamento de pré-requisitos para 

subsidiar ações de governança na 

saúde

Pesquisa

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

3.3. Promover o  Planejamento Estratégico de 

Ações de Governança em Saúde para Estados e 

Municípios

3.3.1. Estabelecer um Road Map de eventos

Comitê Saúde
Contatos on line e de 

forma presencial
31/03/21

Priorização e definição de ações

Melhoria do Sistema

eventos, workshops, reuniões

Através de planejamento de 

ações e parcerias

Evento para  Fomentar a pesquisa e 

o desenvolvimento de Práticas 

Inovadoras em Governança e 

Políticas Públicas de Saúde

Evento para divulgação de ações em 

governança em saúde

 2 - Modelos de Políticas Públicas

 3  - Aperfeiçoar a Governança dos 

Estados e Municípios



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

3.3. Promover o  Planejamento Estratégico de 

Ações de Governança em Saúde para Estados e 

Municípios

3.3.2. Realizar Eventos

Comitê Saúde

On Line vi Web e 

Presencial nos Estados 

e Municípios

31/12/24

Priorização e definição de ações

Melhoria do Sistema e fortalecimento 

da RGB

eventos, workshops, reuniões

Realização de Eventos

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

3.4. Elaboração de Estudo - Requisitos para 

uma boa governança em  saúde (modelos, 

controles, gestão de riscos em saúde e 

transparência)

Comitê Saúde Estados e Municípios 13/07/21

Estabelecer uma modelagem 

conceitual e metodológica para ser 

utilizada por estados e municípios

Estudo elaborado

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

3.5. Criação de linhas de capacitação(virtual e 

permanente) em governança
Comitê Saúde Estados e Municípios 31/12/24

Tendo em vista a alta rotatividade de 

prefeitos e secretários de saúde, 

elaborar treinamento contínuo

curso virtual sobre governança 

na saúde

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

4.1. Fazer diagnóstico do atual Sistema de 

Informações na MS, CONASS, CONASEMS - 

CNM 

4.1..1Conhecer o Sistema Conecte SUS

MS/RGB WEB 31/12/21

Necessidade de um Sistema de 

Informações eficiente

Necessário conhecer o atual sistema

Através de análise do sistema 

atual

Apresentação do DATASUS

Através de Parcerias 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

4.1. Fazer diagnóstico do atual Sistema de 

Informações na MS, CONASS, CONASEMS - 

CNM 

4.1.2. Conhecer o sistema de informações a 

partir da comissão tripartite no Ministério da 

Saúde;

MS, CONASS, 

CONASEMS - CNM / 

RGB

WEB 31/03/21

Necessidade de um Sistema de 

Informações eficiente

Procurar alinhamento entre objetivos 

da Rede e da Estrutura de Governança 

existente

Através de análise do sistema 

atual

Analise das informações 

utilizadas pelo atual sistema de 

governança tripartite

Através de Parcerias 

Curso virtual sobre governança na 

saúde

Evento para divulgação de ações em 

governança em saúde

Sistema de Informações  

estruturado de informação em 

saúde, por meio de tecnologias de 

informação, cruzamento e banco de 

dados;

 3  - Aperfeiçoar a Governança dos 

Estados e Municípios

4 -Sistema de Informação



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

4.1. Fazer diagnóstico do atual Sistema de 

Informações na MS, CONASS, CONASEMS - 

CNM 

4.1.3. Gerar relatório de Diagnóstico relativo 

ao sistema de informações atual

Comitê Saúde WEB 30/06/21

Necessidade de um Sistema de 

Informações eficiente

Divulgação dos Resultados

Através de análise do sistema 

atual

Ferramenta de Bussines 

Inteligence

Através de Parcerias 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

4.2. Propor, a partir do dignóstico estabelecido 

Sistema estruturado de informação em saúde, 

por meio de tecnologias de informação, 

cruzamento e banco de dados;

4.2.1. Especificar Requisitos do Sistema de 

Informações

Comitê Saúde WEB 30/06/22
Otimização das Informações 

disponibilizadas pelo sistema

Ferramenta de Bussines 

Inteligence

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

4.2. Propor, a partir do dignóstico estabelecido 

Sistema estruturado de informação em saúde, 

por meio de tecnologias de informação, 

cruzamento e banco de dados;

4.2.2. Definir Bases de Dados e Informaçoes a 

serem utilizadas;

Comitê Saúde WEB 30/08/21 Definir sistema Adequado
A partir do levantamento de 

Informações 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

4.2. Propor, a partir do dignóstico estabelecido 

Sistema estruturado de informação em saúde, 

por meio de tecnologias de informação, 

cruzamento e banco de dados;

4.2.3. Realizar Parcerias Estratégicas

RGB/Empresas WEB 30/08/21 Definir sistema Adequado Contato com possíveis parceiros

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

4.2. Propor, a partir do dignóstico estabelecido 

Sistema estruturado de informação em saúde, 

por meio de tecnologias de informação, 

cruzamento e banco de dados;

4.2.4. Gerenciar desenvolvimento do Sistema

RGB/Empresas WEB 30/08/21 Definir sistema Adequado
Acompanhar desenvolvimento 

e testes

Sistema de Informações  

estruturado de informação em 

saúde, por meio de tecnologias de 

informação, cruzamento e banco de 

dados;

4 -Sistema de Informação



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

4.2. Propor, a partir do dignóstico estabelecido 

Sistema estruturado de informação em saúde, 

por meio de tecnologias de informação, 

cruzamento e banco de dados;

4.2.5.  Implementar Sistema de Informações

RGB/Empresas WEB 31/12/21 Definir sistema Adequado
Divulgar sistema às partes 

inetressadas

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

5.1  Implementar Rede das Américas, criando 

rede colaborativa entre Governos e 

Organizações do Terceiro Setor objetivando 

compartilhamento de informações

Comitê Saúde / RGB
Online (Meeting 

Google)
30/12/24

fortalecimento institucional da RGB, 

intercâmbio de informaçõse

Através de contato 

interinstitucional

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

5.2. Elaborar lista com a definição das 

Embaixadas de paises com atuação qualificada 

em Saúde Pública para realizar uma 

apresentação da RGB

Comitê Saúde / RGB
Online (Meeting 

Google)
31/12/21

Para realizar posterior contato e envio 

de email

Reunião On line consolidando 

informações pesquisadas

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

5.3. Elaborar uma Apresentação da RGB - 

Saúde voltada a área internacional
Comitê Saúde / RGB

Online (Meeting 

Google)
31/12/22

Para ter padronizado previamente um 

modelo de apresentação

Reunião On line validando 

modelo de apresentação

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

5.4. Realizar apresentação para embaixadas de 

paises com atuação qualificada em Saúde 

Pública para fomentar parecerias e 

relacionamento institucional

Comitê Saúde / RGB
Online (Meeting 

Google)
30/01/23

Ampliar a atuação da rede mediante 

parcerias internacionais

WEBNAR para apresentação da 

RGB

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

5.5. Firmar parceria com instituiçoes 

internacionais

RGB-Instituições 

Internacionais
ACT 30/03/23

Ampliar a atuação da rede mediante 

parcerias internacionais
Através de instrumento formal

Parceria com instituiçoes 

internacionais com atuação 

qualificada em Saúde Pública (Rede 

Américas)

Sistema de Informações  

estruturado de informação em 

saúde, por meio de tecnologias de 

informação, cruzamento e banco de 

dados;

4 -Sistema de Informação

5 - Implementar Rede das Américas



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

6.1 Estabelecimento de canais de comunicação 

junto ao MS
Comitê Saúde / RGB MS da Saúde 30/08/21

Fortalecimento da Governança em 

Saúde através das ações da RGB

Criação de Fóruns com 

participação da RGB junto ao 

MS

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

6.2. Elaborar lista com os Comites, Orgãos, 

Superintendências  e Conselhos objetivando 

fazer uma reunião de alinhamento entre os 

objetivos de Governança do lMS e Sociedade 

Civil.

Comitê Saúde / RGB
Online (Meeting 

Google)
30/09/21

fortalecimento institucional da RGB, 

intercâmbio de informaçõse

Através de contato 

interinstitucional

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

6.3. Elaborar Agenda de Discussão sobre o 

tema Governança em Saúde para discussão 

junto às instâncias do MS

Comitê Saúde / RGB
Online (Meeting 

Google)
30/10/21

Para pautar as reuniões agendadas 

com as instâncias do MS

Reunião On line consolidando 

informações necessárias

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Saúde

Mauro Sparta e Nise 

Yamaguchi

6.4. Realizar reuniões agendadas 

apresentando a RGB e buscando alinhamento 

em ações conjuntas

Comitê Saúde / RGB
Online (Meeting 

Google)
30/12/21

Para pautar as reuniões agendadas 

com as instâncias do MS

Reunião On line consolidando 

informações necessárias

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB  -  

1.1.1 Pesquisa de boas práticas em 

questionarios (Benchmarking)

Clarissa Lima, Danila 

Duarte,  Rodrigo 

Fontenelle

virtual 18/11/2020
verificar o modelo mais adequado 

com a realidade da RGB
pesquisa em outros orgãos

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB - 

1.1.2 Validação com alta administração da 

pesquisa

Mariana Montenegro virtual 25/11/2020

Necessidade de apoio e alinhamento 

com as diretrizes da Alta 

Administração da RGB

reunião com a alta 

administração

Parceria com o Ministério da Saúde 

(canais de comunicação, 

alinhamento entre os objetivos de 

Governança do MS e Sociedade Civil 

e Discussão sobre o tema 

Governança em Saúde)

Programas  de Integridade  e Gestão 

de Riscos da RGB

6 - Relação RGB/Ministério da Saúde

1 -Estruturação do Programa de 

Integridade para a RGB



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1. Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB-  

1.1.3 Elaboração de formulário de pesquisa 

Danila Duarte virtual 30/11/2020
padronização e sistematização das 

perguntas de forma agil e efetiva
google forms

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB - 

1.1.4 Lançamento oficial da pesquisa

Danila Duarte e 

Mariana Montenegro
virtual 10/12/2020

Mais projeção engajar os voluntários a 

ter mais adesão para responder ao 

formulário na reunião presencial do 

final do ano da Rede

evento presencial "Café da 

manhã RGB" 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB - 

1.1.5 elaboração e gestão do plano de 

comunicação da pesquisa

Elise Brites, Danila 

Duarte
virtual 10/02/2021

Engajar as pessoas e ter mais adesão 

para responder ao formulário

Elaboração de lista de 

transmissão para os voluntários, 

gravação de video com o 

Ministro para gerar 

engajamento.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB -  

1.1.6 Acompanhar o recebimento das 

respostas

Clarissa e Danila 

Duarte
virtual 12/02/2021

Gerenciamento das respostas. 

Solicitar ao Marcelo Becker o acesso 

de  google forms.

google forms

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB - 

1.1.7 Elaboração do relatório final da pesquisa 

e apresentar para os coordenadores Comitê 

Anticorrupção e Compliance 

Clarissa Lima e Danila 

Duarte
virtual 15/03/2021

Consolidação dos resultados  e 

alinhamento com a coordenação do 

Comitê

Sistematização das conclusões 

de uma forma didática e 

apresentação à corordenação 

do Comitê Anticorrupção e 

Compliance 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 - Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB

1.1.8 Consolidação das sugestões da 

Coordenação do Comitê e apresentação do 

resultado  final ao Comitê Anticorrupção e 

Compliance  em reunião agendada para esse 

fim

Clarissa Lima e Danila 

Duarte
virtual 17/03/2021

Consolidação das sugestões feitas 

pelos Coordenadores  e apresentação 

da versão final a todos os integrantes 

do Comitê

apresentação na reunião 

ordinária do Comitê

Programas  de Integridade  e Gestão 

de Riscos da RGB

1 -Estruturação do Programa de 

Integridade para a RGB



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB - 

1.1.9 Elaborar uma campanha de divulgação 

do Resultado da pesquisa e validar com as 

coordenadoras

Danila Duarte virtual 26/03/2021

O resultado da pesquisa precisa 

chegar no maior número possível de 

colaboradores 

elaboração de um card e 

divulgação nos grupos de 

whatsapp, lista de transmissão 

e site

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.1 Realizar pesquisa de percepção da 

maturidade de Integridade na RGB

1.1.10 Apresentação do resultado da pesquisa 

à DIREX

Mariana Montenegro virtual 28/04/2021

Entrega do trabalho final ao órgão 

responsável pela deliberação dos 

assuntos institucionais da RGB.

 Apresentação da pesquisa na 

reunião ordinária da Direx.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.2 Elaborar o glossário/dicionário de 

integridade - 

1.2.1 Definir termos prioritários que serão 

incluidos no glossário 

Hevellyn virtual 13/11/2020
identificar quais são as principais 

dúvidas dos colaboradores
estudo bibliografico

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.2 Elaborar o glossário/dicionário de 

integridade- 

1.2.2 Alinhar com o Comitê de Gestão de 

Riscos quais fontes  estão sendo consultados e 

verificar se fontes adicionais, precisam ser 

consultadas para os conceitos de integridade

Hevellyn e Mariana 

Montenegro
virtual 18/11/2020

para uniformização de trabalho 

realizado de forma simultanea pelos 

dois Comites e evitar metodologias 

divergentes

reunião de brainstorming, 

reunião,troca de e-mails, 

pesquisa

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.2  Elaborar o glossário/dicionário de 

integridade- 

1.2.3 Elaborar uma proposta do 

glossário/dicionário de integridade e 

encaminhar para a coordenação do Comitê de 

Riscos.

Hevellyn virtual 01/12/2020

Para uniformização de trabalho 

realizado de forma simultanea pelos 

dois Comites e evitar metodologias 

divergentes. 

Elaboração de uma minuta com 

os termos relacionados a 

integridade. disponibilizar a 

minuta no whatsapp e no Trello

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.2 Elaborar o glossário/dicionário de 

integridade -  

1.2.4 Revisão da minuta consolidada no 

Comitê de Riscos e apresentação para 

coordenação do Comitê Anticorrupção e 

Compliance

 Jose Ilo, Hevellyn, 

Bruno Feroli
virtual 17/03/2021

O Comitê de risco consolidou o 

primeiro material encaminhado e  

incluiu outros termos e encaminhou 

para mais uma rodada de validação 

no Comite Anticorrupção e 

Complience

Validação da minuta entregue 

pela  Dacy 

Programas  de Integridade  e Gestão 

de Riscos da RGB

1 -Estruturação do Programa de 

Integridade para a RGB



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.2 Elaborar o glossário/dicionário de 

integridade -  

1.2.5 Entrega do glossario ao Comitê de Riscos 

e alinhamento com a RGB sobre a publicação 

parcial do documento

Mariana Montenegro 

E Vladia Pompeu
virtual 20/05/2020

Necessidade de apoio e alinhamento 

como Comitê de Riscos. Trata-se de 

uma ação transversal, uma vez que é 

de interesse de todos os Comitês da 

RGB

. entregou da minuta  ao 

Comitê de Administração da 

RGB

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.2 Elaborar o glossário/dicionário de 

integridade -  

1.2.6 Atualizar periodicamente o glossário com 

outros temas ligados a integridade 

Leonardo e Raul, 

Cristine
virtual 30/12/2021

evitar que o glossário se torne 

obsoleto e desinteressante por falta 

de atualização

pesquisa em organismos 

internacionais, nacionais, 

doutrina e outras fontes

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB - 

1.3.1 Reunião Comitê de Gestão de Riscos

 Bruno, João Gabriel 

Bezerra, Anna Dantas 

e Elise

virtual 16/03/2021

integração com o Comitê de gestão 

riscos para receber o trabalho de 

levantamento de riscos de 

integridade. Dacy explicará a 

metodologia que foi utilizada para o 

levantamento dos riscos

reunião virtual agendada para 

essa finalidade

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB - 

1.3.2 Revisar o levantamento de riscos 

encaminhado para o Comitê Anticorrupção e 

Compliance

José Ilo virtual 10/04/2021

Os critérios indicados para o 

levantamento precisam ser melhor 

explicitados

Revisão do material 

apresentado e 

encaminhamento de uma 

proposta

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB -  1.3.3 Analisar os riscos para  integridade 

levantados pelo Comite de Gestão de Riscos, 

propor controles  e alinhar as ações com os 

responsáveis pela a ação 1.3.3

Bruno, Anna Dantas, 

Elise Brites,  

Leonardo Fogaça e 

Hevellyn 

a definir 30/07/2021

devem ser estabelecidas as medidas

(controles) que a organização pode 

tomar para evitar, mitigar ou

transferir os seus riscos de 

integridade mais relevantes

Elaborar um  planilha de 

tratamento de riscos, que 

deverá integrar

o plano de integridade, 

demonstrando que o programa 

de

integridade está customizado às 

necessidades de seu órgão/

entidade.Encaminhar 

resultados para o Conselho de 

Ética;

Plano de integridade para a RGB

Programas  de Integridade  e Gestão 

de Riscos da RGB

1 -Estruturação do Programa de 

Integridade para a RGB



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB -  1.3.4 Elaborar um minuta de Plano de 

Integridade da RGB e apresentar aos 

coordenadores do Comitê

Bruno, Anna Dantas, 

Elise Brites, Cristine, 

João Gabriel Bezerra

a definir 17/07/2021

estabelecer um conjunto de 

mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e 

incentivo à denúncia de 

irregularidades e na aplicação efetiva 

de códigos de ética e de conduta, 

políticas e diretrizes com objetivo de 

detectar e sanar desvios, fraudes, 

irregularidades e atos ilícitos 

praticados contra a RGB.

O programa de integridade 

deve ser estruturado, aplicado e 

atualizado de acordo com as 

características e riscos 

levantados, a qual por sua vez 

deve garantir o constante 

aprimoramento e adaptação do 

referido programa, visando 

garantir sua efetividade.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB -

1.3.5 Consolidação das sugestões da 

Coordenação e apresentaçao para todos os 

integrantes do Comitê

Bruno, Anna Dantas, 

Elise Brites, Cristine, 

João Gabriel Bezerra

reunião ordinária 30/07/2021

dirimir eventuais dúvidas,  garantir a 

efetividade do Plano e alinhar com as 

diretrizes da alta admnistração

através de uma minuta que 

deverá ser encaminhada para as 

Coordenadoras

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB - 

1.3.6 Validação da minuta consolidada com a 

alta administração

José Ilo, Francisco 

Netto e João Gabriel 

Bezerra

a definir 16/08/2021

 o comprometimento da alta direção é 

fundamental para o bom 

funcionamento do programa e para 

que a RGB  estabeleça uma cultura de 

integridade em seu ambiente interno 

(“Tone at the Top”)

reunião realizada com esse 

proposito e veiculação da 

notícia na whatsapp e na 

internet  

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB - 

1.3.7 Lançamento do Programa e Publicação 

do Plano de Integridade 

Elise Brites a definir 24/08/2021

Gerar engajamento de todos os 

colaboradores da Rede no Programa 

de integridade. Lançaria o Programa 

na semana da Integridade da RGB

analisar a possibilidade de 

lançar na semana da 

integridade da RGB

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB -

1.3.8 Implementar o Monitoramento e 

Auditoria do Programa de Integridade

Anna Dantas virtual 02/08/2021

é importante buscar formas de 

melhorar continuamente o Programa. 

Além de tudo isso, para desenvolver 

um bom programa de Integridade, é 

importante analisar os objetivos e 

estratégias da RGB. Esta análise 

garante que as ações arquitetadas 

sejam especificamente voltadas para 

a realidade da RGB

verificar se existe software de 

controle no mercado

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

1.3 Elaborar um Plano de integridade para a 

RGB - 1.3.9 Políticas de WhatsApp e mídia 

social da Rede.

Rodrigo Amorim virtual 16/07/2021

Minuta de uma proposta da política 

que deverá ser incluida no whatsapp 

da RGB

Minuta de uma proposta da 

política que deverá ser incluida 

no whatsapp da RGB

Plano de integridade para a RGB

1 -Estruturação do Programa de 

Integridade para a RGB



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 
1.3.10 Revisão do código de conduta da Rede; Leonardo Fogaça virtual 20/08/2021

Minuta do novo Código de Conduta da 

RGB, com base no Estatuto e 

Regimentos internos

Minuta do novo Código de 

Conduta da RGB, com base no 

Estatuto e Regimentos internos

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.1  LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 

2.1.1 Apresentar o formulário/critérios para 

apresentação das iniciativas

Antônio Leonel e 

João Gabriel Pereira
Virtual 03/11/2020

seu público-alvo tenha acesso a 

informações, instrumentos formais e 

mecanismos relevantes sobre, bem 

como incentivará a aplicação das 

melhores práticas no âmbito das suas 

organizações, promovendo a troca de 

experiência entre as organizações 

públicas e privadas

Através de formulários on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE -  

2.1.2 Implementar espaço para divulgação das 

iniciativas no site da RGB

Vládia Pompeu Virtual 10/11/2020

Disponibilizar um local adequado, no 

site da RGB, onde ficarão disponiveis 

para consultas as iniciativas indicadas

Por meio de estrutura on line da 

RGB, com auxílio dos membros 

do Comitê. 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 

2.1.3 Elaboração de plano de comunicação e  

alinhar a iniciativa com o Comitê de Boas 

práticas

Danila Duarte Virtual 15/04/2021

Divulgar e estimular, da forma mais 

ampla prossivel, nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, a apresentações 

de iniciativas

Por meio da elaboração de 

cards e adequação da estrutura 

on line da RGB, com auxílio dos 

membros do Comitê. 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.1  LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 

2.1.4 Alinhamento do trabalho com o Comitê 

de Governança na prática

Danila Duarte, Elise 

Brites, Mariana 

Montenegro 

Virtual 18/04/2021

as ações propostas por ambos os 

Comitê são semelhantes. A ideia é 

unir esforços dos dois comites

Agendamente de reunião com o 

Comite de Governança na 

prática

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 

2.1.5 Apresentar o Plano de comunicação à 

Coordenação do Comitê

Danila Duarte Virtual 28/04/2021

Controle e monitoramento da entrega 

dessa ação e alinhamento com as 

diretrizes da RGB

Encaminhar uma proposta por 

whatsapp ou email

Publicação /BOAS PRÁTICAS EM 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE

Plano de integridade para a RGB

2 -  Consolidação de um banco de dados 

para a disseminação de boas práticas, 

experiências, links importantes e 

legislação sobre o tema

1 -Estruturação do Programa de 

Integridade para a RGB



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE -  

2.1.6 Definir um rodizio entre os integrantes 

do grupo para avaliar /revisar /elaborar 

cronograma de responsaveis e periodos

Francisco Netto, 

Cassio Augusto
Virtual 28/07/2021

Distribuir os trabalhos de análise das 

iniciativas dentre todos os integrantes 

do subgrupo. Encaminhar uma 

proposta de como funcionará o 

processo de rodízio entre os 

integrantes 

Encaminhar uma planilha com a 

sugestão de responsáveis e 

cronograma de execução. 

*Francisco Neto será resposável 

pelo primeiro.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 

2.1.7 Realizar campanha de incentivo a 

inclusão de novas iniciativas por toda a RGB

Danila Duarte virtual
Todos dia 15 de 

cada mês

manter o banco atualizado sempre 

com as boas práticas existentes 

nacionalmente e internacionalmente

através de cards que serão 

transmitidos nos comitês

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.1 LEVANTAR BOAS PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, COMPLIANCE - 

2.1.8 Realizar parcerias estratégicas para 

levantamento de boas práticas de integridade 

Francisco Netto, 

Rodrigo Fontenelle, 
definir 15/04/2021

Exitem organizações que já possuem 

banco de boas práticas ou acesso mais 

fácil a boas práticas ligados ao tema.

 Entrar em contato com a 

diretoria institucional da RBG, 

para a presentação da RGB para 

o CONACI (Conselho Nacional 

de Controle Interno)para 

formalizar uma parceria de 

apoio.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE -  

2.2.1 Definição de formulário/critérios para 

apresentação das normativos

João Gabriel Pereira virtual 10/11/2020

Organizar e uniformizar o 

procedimento para apresentação das 

normas que devem ser divulgadas no 

site da RGB

Através de formulários on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE -

2.2.2 Implementar espaço para divulgação dos 

normativos  no site da RGB

Vládia Pompeu virtual 10/11/2020

Disponibilizar um local adequado, no 

site da RGB, onde ficarão disponiveis 

para consultar as normas indicadas

Por meio de estrutura on line da 

RGB, com auxílio dos membros 

do Comitê. 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE - 

2.2.3 Elaboração de plano de comunicação e  

alinhar a iniciativa com o Comitê de Boas 

práticas

Danila Duarte virtual 18/04/2021

Divulgar e estimular, da forma mais 

ampla prossivel, nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, a apresentações 

de normas

Por meio de estrutura on line da 

RGB, com auxílio dos membros 

do Comitê. 

Publicação /BOAS PRÁTICAS EM 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE

2 -  Consolidação de um banco de dados 

para a disseminação de boas práticas, 

experiências, links importantes e 

legislação sobre o tema



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE - 

2.2.4 Apresentar o Plano de comunicação à 

Coordenação do Comitê

Danila Duarte virtual 28/04/2021

Distribuir os trabalhos de análise das 

iniciativas dentre todos os integrantes 

do subgrupo

Por meio da elaboração de 

cards e adequação da estrutura 

on line da RGB, com auxílio dos 

membros do Comitê

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE

2.2.5 Definir um rodizio entre os integrantes 

do grupo para avaliar /revisar /elaborar 

cronograma de responsaveis e periodos

Francisco Netto, 

Cassio Augusto
virtual 28/07/2021

com o objetivo de levantar 

periodicamente normativos  e 

insumos para o banco de dados

 Encaminhar uma proposta de 

como funcionará o processo de 

rodízio entre os integrantes 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE -  

2.2.6 Início do rodizio e acompanhamento da 

execução dos trabalhos 

Francisco Netto  e 

Jose Ilo 
virtual

Todos dia 15 de 

cada mês

início da execução do levantamento 

dos normativos de integridade a cada 

mês 

preenxer a tabela com os dados 

dos normativos levantados. 

Contar com o Apoio logístico da 

RGB

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.2 LEVANTAR NORMATIVOS LIGADOS A 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE

2.2 7 Realizar campanha de incentivo para a 

inclusão de novos normativos por toda a RGB

Danila Duarte Virtual
Todos dia 15 de 

cada mês

manter o banco atualizado sempre 

com normativos existentes 

nacionalmente e internacionalmente

através de cards que serão 

transmitidos nos comitê

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.3 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA 

APRESENTAÇÃO/DIVULGAÇÃO DAS 

INICIATIVAS  E NORMATIVOS -  

2.3.1 Selecionar as iniciativas/normas que 

devem ser divulgadas a apresentar 

mensalmente aos Coordenadores do Comite

Mariana Teles virtual
Todos dia 15 de 

cada mês

Disseminar as iniciativas/normas 

apresentadas e o trabalho 

desenvolvido pela da RGB

Levantamento dos dados dos 

formulários

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.3 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA 

APRESENTAÇÃO/DIVULGAÇÃO DAS 

INICIATIVAS  E NORMATIVOS -  

2.3.2 Organizar o evento para divulgação das 

iniciativas/normativos

Elise Brites virtual Bimestral

Disseminar as iniciativas/normas 

apresentadas e o trabalho 

desenvolvido pela da RGB

Webnários, lives, etc.

 capacitações ligadas a 

ANTICORRUPÇÃO, INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE 

Publicação /BOAS PRÁTICAS EM 

GOVERNANÇA INTEGRIDADE, 

COMPLIANCE

2 -  Consolidação de um banco de dados 

para a disseminação de boas práticas, 

experiências, links importantes e 

legislação sobre o tema



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.4 CRIAÇÃO DE UM SELO/PREMIO DE 

INTEGRIDADE DA RGB -  2.4.1 Elaborar projeto 

de Selo de Integridade e apresentar aos 

coordenadores do Comitê 

Bruno Feroli virtual 30/06/2021

definir o escopo do projeto com o 

objetivo de reconhecer para as 

organizações que se destacam na area 

de governança e integridade 

institucional, compreendendo 

iniciativas ligadas à ética, 

transparência, conformidade, 

responsabilidade social, 

sustentabilidade, prevenção à fraude 

e à corrupção.

através de benchmarking 

realizados com outras 

organizações e com a 

admnistração da RGB

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.4 CRIAÇÃO DE UM SELO/PREMIO DE 

INTEGRIDADE DA RGB

2.4.2 Reunião de alinhamento para tratar de 

definiçoes sobre o escopo do projeto

Bruno Feroli, 

Mariana 

Montenegro, 

virtual 05/05/2021
Reunião inicial para tratar de 

uniformização de ações
reunião on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO 

MUNICÍPIO

2.5.1  Utilizar as melhores práticas no 

município piloto  

José Junior, Fabiana 

Lima, Danila Duarte
virtual 20/06/2021

Escolher um município para ser piloto 

na implementação de um Programa 

de Integridade e aplicação das 

melhores práticas de compliance. 

Seria uma experiencia que poderia ser 

disseminada para outros entes 

federativos

reunião on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO 

MUNICÍPIO

2.5.2 Definição dos critérios para escolha do 

município

José Junior, Fabiana 

Lima, Danila Duarte
virtual 20/05/2021

Definição dos critérios para escolha 

do município
reunião on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO 

MUNICÍPIO

2.5.3 Apresentação da RGB, do  Comitê  e da 

proposta do projeto piloto para o município 

selecionado

Mariana e Vládia virtual 10/06/2021
Reunião com município para 

apresentação da proposta
reunião on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO 

MUNICÍPIO

2.5.4 Aprovação da escolha do município pela 

direção da RGB

José Junior, Fabiana 

Lima, Danila Duarte; 

Mariana, Vládia

virtual 20/06/2021
Aprovação do município pela direção 

da RGB
reunião on line

PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE 

NO MUNICÍPIO

ELO/PREMIO DE INTEGRIDADE DA 

RGB

2 -  Consolidação de um banco de dados 

para a disseminação de boas práticas, 

experiências, links importantes e 

legislação sobre o tema



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO 

MUNICÍPIO

2.5.5  Reunião com a alta administração do 

município

José Junior, Fabiana 

Lima, Danila Duarte
virtual 02/07/2021

Reunião com a alta administração do 

município para alinhamentos
reunião on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO 

MUNICÍPIO

2.5.6 Elaboração do termo de cooperação com 

o município e Definição da equipe e 

coordenação do projeto

José Junior, Fabiana 

Lima, Danila Duarte;  

Mariana, Vládia

virtual 15/07/2021

 Elaboraçao do termo de cooperação 

com o município com apoio do 

jurídico da RGB

reunião on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO 

MUNICÍPIO 

2.5.7 Assinatura do do termo de cooperação 

com o município (eventon line) e Elaboração 

do cronograma de implementação do projeto

José Junior, Fabiana 

Lima, Danila Duarte
virtual 31/07/2021

Formalização do termo de cooperação 

com o município com apoio do 

jurídico da RGB

reunião on line

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

2.5 PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO 

MUNICÍPIO

2.5.8  Início da implementação do piloto

José Junior, Fabiana 

Lima, Danila Duarte
virtual 05/08/2021

 Execução do projeto no município 

piloto
reunião on line

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.1 ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO 

RELACIONADO A INTEGRIDADE, 

ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE -  

3.1.1 Elaboração da lista dos temas mais 

relevantes e interlocução com o comite de 

capacitação 

Elise Brites, Fabiana 

Lima E Daniel Catelli
virtual 21/07/2021

Encaminhamento dos temas para a 

votação do grupo e estruturação dos 

eventos

Indicações de temas relevantes 

para votação no dia da reunião 

ordinária

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.1 ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO 

RELACIONADO A INTEGRIDADE, 

ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE -   

3.1.2 Definição de forma de execução (eventos 

internos/externos,;cursos/seminarios/palestra

s; virtual/presencial, etc)

Fabiana Lima e 

Daniel Catelli
Virtual 21/07/2021

determinar quem deveria ser treinado 

e em quais assuntos e a modalidade 

específica conciliando conteúdo e 

público alvo.

elaboração de uma planilha. 

agendar uma reunião virtual 

com a Camara de Capacitação e 

Evento

PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE 

NO MUNICÍPIO

2 -  Consolidação de um banco de dados 

para a disseminação de boas práticas, 

experiências, links importantes e 

legislação sobre o tema

3 - Promover a cultura de integridade no 

Brasil 



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.1 ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO 

RELACIONADO A INTEGRIDADE, 

ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE -  

3.1.3 Definição de cronograma e possiveis 

palestrantes/instrutores e apresentação aos 

coordenadores do Comitê

Elise Brites, Fabiana 

Lima e Daniel Catelli
Virtual 21/07/2021

concilar a agenda da RGB e utilizar os 

instrutores do banco de talentos 

disposto no item 4

encaminhar uma demanda para 

o Comite de eventos confirmar 

a possibilidade de realizar os 

eventos

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.1 ELABORAR UM PLANO DE CAPACITAÇÃO 

RELACIONADO A INTEGRIDADE, 

ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE -  

3.1.4 Definição do(s) responsável/coordenador 

do evento em contato com o Comitê de 

capacitação da RGB

Daniel Catelli Virtual 21/07/2021

integração entre as duas area 

possibilitando um divulgação 

coordenada e efetiva desse eventos

Confirmação com os 

integrantes do Comitê da 

reunião ordinária

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.2 CONSTRUIR INICIATIVAS DE 

COMUNICAÇÃO PARA DISSEMINAR  A 

CULTURA DE INTEGRIDADE NA RGB e 

EXTERNAMENTE - 

3.2.1 Treinamento sobre Código de Conduta da 

RGB

Elise Brites, Maurício 

Abijaodi e Clarissa 

Lima

Virtual 18/05/2021 - 

Passar conhecimentos técnicos e 

práticos para a construção e 

atualização de códigos de conduta e 

integridade adaptáveis a cada 

instituição. Necessário verificar se o 

código vigente passará por 

atualizações

Por meio de estrutura on line da 

RGB, com auxílio dos membros 

do Comitê. 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.2 CONSTRUIR INICIATIVAS DE 

COMUNICAÇÃO PARA DISSEMINAR  A 

CULTURA DE INTEGRIDADE NA RGB e 

EXTERNAMENTE -  

3.2.2 Criar pílulas de conhecimentos sobre 

integridade e compliance para serem 

disseminadas na RGB

Elise Brites, Anna 

Dantas, Rodrigo 

Amorim

virtual 21/07/2021

As pílulas de conhecimento são uma 

estratégia de treinamento em 

conteúdos curtos e objetivos, fáceis 

de serem absorvidos. O treinamento 

em pílulas de conhecimento se baseia 

nessa estratégia, obtendo, assim, 

resultados rápidos. Definir o scopo do 

trabalho 

criar o conteúdo e encaminhar 

periodicamente para 

administração da RGB. 

Estabelecer um rodízio entre os 

integrantes do Comitê

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.2 CONSTRUIR INICIATIVAS DE 

COMUNICAÇÃO PARA DISSEMINAR  A 

CULTURA DE INTEGRIDADE NA RGB e 

EXTERNAMENTE -

3.2.3 Criar manuais de como elaborar 

Programa de Integridade e Compliance para 

entes federativos, organizações pública e 

privadas

Elise Brites,  Maurício 

Abijaodi, Tatiana 

Camarão, Rodrigo  

Amorim 

virtual 21/07/2021

Fornecer orientações para criação de 

uma política de integridade, programa 

de integridade nos diversos entes 

federativos e organizações pública e 

privada

Levantar uma lista de 

necessidade de manualizações 

com os colaboradores da rede

3 - Promover a cultura de integridade no 

Brasil 



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.3 CONSTRUIR UM BANCO DE TALENTOS DA 

RGB LIGADOS A INTEGRIDADE -  

3.3.1 Elaborar um formulário para o 

cadastramento de todos os colaboradores no 

Banco de Talentos

Mariana Teles, 

Clarissa Lima
virtual 21/07/2021

 O objetivo é centralizar informações 

de profissionais que tenham interesse 

em atuar como tutores e instrutores 

em cursos e eventos presenciais e a 

distância (EaD) e

Apresentar a proposta na 

reunião ordinária de abril

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.3 CONSTRUIR UM BANCO DE TALENTOS DA 

RGB LIGADOS A INTEGRIDADE -  

3.3.2 Elaborar uma plano de comunicação para 

incentiva o preenchimento do formulário por 

todos os integrantes da RGB

Mariana Teles, 

Clarissa Lima
virtual 21/07/2021

Divulgar e estimular, da forma mais 

ampla prossivel de participação e 

utilização de talentos da RGB

criar cards com a admnistração 

da RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.3 CONSTRUIR UM BANCO DE TALENTOS DA 

RGB LIGADOS A INTEGRIDADE -  

3.3.3 Acompanhar e gerir o banco de talentos 

de integridade

Mariana Teles, 

Clarissa Lima
VIRTUAL Bimestral

Levantar periodicamente novos 

talentos e retirar os existentes 
Manter a planilha atualizada

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 

3.4 ESTUDAR A APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE 

LICITAÇÕES NO ASPECTO DA INTEGRIDADE

3.4.1 Criar um formulário de autoavaliação 

com critérios minimos para elaboração de um 

programa de integridade

Mauricio Abijaodi, 

Tatiana Camarão e 

Hevellyn

VIRTUAL 31/05/2021

A Nova Lei de Licitações traz a 

obrigatoriedade da implementação de 

Programa de Compliance. Como 

auxiliar as empresas a ter um 

programa de integridade.

 Criação de um formulário de 

autoavaliação 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 
4.1 Semana da Integridade RGB

Elise, Mariana 

Montenegro
DEFINIR 27/08/2020

Nessa semana seria apresentado o 

Programa de Integridade da RGB e 

seria convidado varias autoridades 

para falar do tema

Encaminhar o pedido de 

formulário de eventos para a 

Elise. 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê 

Anticorrupção e 

Compliance

Mariana Montenegro e 

Vladia Pompeu 
4.2. Dia do auditor interno Rodrigo Amorim VIRTUAL 30/11/2020

Alusivo ao dia do auditor, que é 

comemorado dia 20.11. O tema 

auditor interno e os desafios para o 

fortalecimento da Integridade Pública

Encaminhar o pedido de 

formulário de eventos para a 

Elise. 

3 - Promover a cultura de integridade no 

Brasil 

4 - Capacitações



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Severiano Costandrade e 

Edilberto

1.1 - Reunião geral com os membros da 

Comitê de Controle Externo da Rede 

Governança Brasil.

Proposta elaboração de material introdutório e 

autoinstrutivo, para curso sobre “Governança 

Pública, integridade, responsabilidade e 

responsividade, com apoio da Rede 

Governança Brasil, Atricon, CNPTC e IRB, para 

distribuição pelo sítio eletrônico do IRB para as 

Escolas de Contas.

Severiano, Edilberto, 

Sebastão, Júlio, 

Paulo, Cláudio, João 

e Renato

REUNIÃO em ambiente 

virtual
26/12/20

Organização de distribuição de tarefas 

para os membros da Cda Rede 

Governança Brasil

Realização de reuniões entre os 

membros.

Material: "Governança Pública, 

Integridade, Responsabilidade e 

Responsividade"

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.2 - Planejamento, Elaboração e Lançamento 

do edital para lançamento de obra digital 

coletivo: “Tribunais de Contas e Governança 

Pública: instrumentos, perspectivas e desafios”

Apoio: Atricon, CNPTC e IRB

Severiano, Edilberto, 

Sebastão, Júlio, 

Paulo, Cláudio, João 

e Renato

REUNIÃO em ambiente 

virtual
20/04/21

Editoração de obra coletiva digital 

catalogando e incentivando a 

utilização da Governança Pública 

pelos Tribunais de Contas com o 

apoio: Atricon, CNPTC e IRB

Lançamento de edital online 

para realização de obra coletiva

Livro digital "Tribunais de Contas e 

Governança Pública? Instrumentos, 

perspectivas e desafios"

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.3 - Reunião geral com os membros da 

Comitê de Controle Externo da Rede 

Governança Brasil

Severiano, Edilberto, 

Sebastão, Júlio, 

Paulo, Cláudio, João 

e Renato

REUNIÃO em ambiente 

virtual
11/02/21 Início das atividades voluntárias.

Realização de reuniões entre os 

membros.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.4 - Planejamento do Encontro Regional de 

Governança Pública e Desenvolvimento

Severiano, Edilberto, 

Sebastão

REUNIÃO em ambiente 

virtual
12/02/21

Para organizar o evento e ter claro os 

aspectos de: Tema, Palestrante, 

Público alvo, Comunicação, 

Marketing, etc..

Na reuinão on line elaborar o 

Plano de Ação do Encontro.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.5 - Divulgação do Encontro Regional de 

Governança Pública e Desenvolvimento

Severiano, Edilberto, 

Sebastão

REUNIÃO em ambiente 

virtual
22/02/21

Para dar ostensiva publicidade e 

alcançar o maior número possível de 

participantes

Conforme planejado no item 

1.4

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.6 - Encontro Regional de Governança Pública 

e Desenvolvimento

RGB e Severiano, 

Edilberto, Sebastão, 

Júlio, Paulo, Cláudio, 

João e Renato

REUNIÃO em ambiente 

virtual
22/03/21

Proposta realização de webnário com 

a presença do Ministro Augusto 

Nardes sobre Governança Pública e 

Desenvolvimento para a Região 

Centro Oeste

reliazação de webnário, com 

participação dos Tribunais de 

Contas

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.7 - Planejamento do  I Encontro Nacional 

virtual de Governança Pública,   Controle 

Externo e Sustentabilidade

Membros do Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
19/03/21

Para organizar o evento e ter claro os 

aspectos de: Tema, Palestrante, 

Público alvo, Comunicação, 

Marketing, etc..

Na reuinão on line elaborar o 

Plano de Ação do Encontro.

Encontro Regional de Governança 

Pública e Desenvolvimento

Encontro Nacional de Governança 

Pública, Controle Externo e 

Sustentabilidade

1 - Incentivar o aumento da adoção da 

Governança pelos Tribunais de Contas



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.8 - Divulgação do Encontro Regional de 

Governança Pública e Desenvolvimento

Membros do Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
22/03/21

Para dar ostensiva publicidade e 

alcançar o maior número possível de 

participantes

Conforme planejado no item 

1.7

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.9 - I Encontro Nacional virtual de Governança 

Pública,   Controle Externo e Sustentabilidade

Apoio: Atricon, CNPTC e IRB

Lançamento da obra online coletiva

Membros 
REUNIÃO em ambiente 

virtual
21/05/21

Realização de evento online, com 

participação dos membros da Rede 

Governança Brasil

A proposta é a realização de 

seis mesas temáticas com 

assuntos ligados a governança 

pública, sustentabilidade e 

Controle Externo.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.10 - Reunião geral com os membros da 

Comité de Controle Externo da Rede 

Governança Brasil.

 Membros da Comité 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil.

REUNIÃO em ambiente 

virtual
10/06/21

Avaliação, realinhamento e 

distribuição de tarefas para o segundo 

semestre.

Realização de reuniões entre os 

membros.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.11 - Planejamento do Webnário: Controle 

Externo, Governança e os desafios dos 

municípios brasileiros

Membros do Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
21/06/21

Para organizar o evento e ter claro os 

aspectos de: Tema, Palestrante, 

Público alvo, Comunicação, 

Marketing, etc..

Na reuinão on line elaborar o 

Plano de Ação do Encontro.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.12 - Divulgação do Encontro Regional de 

Governança Pública e Desenvolvimento

Membros do Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
19/07/21

Para dar ostensiva publicidade e 

alcançar o maior número possível de 

participantes

Conforme planejado no item 

1.11

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.13 - Webnário: Controle Externo, 

Governança e os desafios dos municípios 

brasileiros

Apoio: Atricon, CNPTC,  IRB e CMN

Tribunais de Contas, 

Atricon, CNTC e IRB

REUNIÃO em ambiente 

virtual
19/08/21

Realização de webnário sobre a 

relevância da governança pública e os 

desafios enfrentados pelos municípios 

no ano de 2021.

Realização de webnário com 

apoio da Atricon, CNPTC, IRB e 

CNN, com participação do 

Ministro Augusto Nardes

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.14 - Planejamento da Capacitação: 

Administração Pública, capacitação e 

instrumentos de desenvolvimento sustentável.

Membros do Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
21/06/21

Para organizar o evento e ter claro os 

aspectos de: Tema, Palestrante, 

Público alvo, Comunicação, 

Marketing, etc..

Na reuinão on line elaborar o 

Plano de Ação da Capacitação.

Encontro Nacional de Governança 

Pública, Controle Externo e 

Sustentabilidade

Webinário: Controle Externos, 

Governança e os desafios dos 

municípios brasileiros

Capacitação: Administração Pública, 

capacitação e instrumentos de 

desenvolvimento sustentável

1 - Incentivar o aumento da adoção da 

Governança pelos Tribunais de Contas



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto
1.15 - Divulgação da Capacitação

Membros do Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
19/07/21

Para dar ostensiva publicidade e 

alcançar o maior número possível de 

participantes

Conforme planejado no item 

1.14

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.16 - Capacitação para os membros da Rede 

Governança Brasil, ENAP, UFT, membros e 

servidores do Tribunais de Contas e sociedade 

em geral com o tema:

Administração Pública, capacitação e 

instrumentos de desenvolvimento sustentável.

Apoio: Atricon, CNPTC,  IRB, ENAP e UFT.

Membros da Rede 

Governança Brasil, 

ENAP, UFT, membros 

e servidores do 

Tribunais de Contas e 

sociedade. 

REUNIÃO em ambiente 

virtual
21/08/21

Realiazação de curso online sobre 

novas técnicas, instrumentos e 

ferramentas para a Administração 

Pública em prol do desenvolvimento 

sustentável.

atividade online, via plataforma 

meet, com apoio técnico do 

Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.17 - Reunião geral com os membros da 

Comitê de Controle Externo da Rede 

Governança Brasil.

Membros da Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
22/10/21

Avaliação, realinhamento e 

distribuição de tarefas para o segundo 

semestre.

Realização de reuniões entre os 

membros.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.18 - Planejamento do  I Encontro Nacional 

Virtual de Presidentes e membros dos 

Tribunais de Contas em prol da governança 

pública

Membros do Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
08/09/21

Para organizar o evento e ter claro os 

aspectos de: Tema, Comunicação e 

condução do Encontro

Na reunião on line elaborar o 

Plano de Ação do Encontro.

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.19 - Divulgação do Encontro Regional de 

Governança Pública e Desenvolvimento

Membros do Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
08/10/21

Para dar ostensiva publicidade e 

alcançar o maior número possível de 

participantes

Conforme planejado no item 

1.18

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.20 - I Encontro Nacional Online de 

Presidentes e membros dos Tribunais de 

Contas em prol da governança pública

Apoio: Atricon, CNPTC e  IRB.

Tribunais de Contas, 

Atricon, CNPTC e IRB

REUNIÃO em ambiente 

virtual
08/11/21

Realização de um encontro nacional 

online e assinatura de uma carta 

nacional em prol da governação 

pública pelos Tribunais de Contas

Organização e reaização do I 

Encontro Nacional Online de 

Presidentes e membros dos 

Tribunais de Contas em prol da 

governança pública

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

no Controle 

Externo

Sebastião Helvecio e 

Edilberto

1.21 - Reunião geral com os membros da 

Comitê de Controle Externo da Rede 

Governança Brasil.

Membros da Comitê 

de Controle Externo 

da Rede Governança 

Brasil

REUNIÃO em ambiente 

virtual
02/12/21 Encerramento das atividades anuais.

Realização de reuniões entre os 

membros.

Capacitação: Administração Pública, 

capacitação e instrumentos de 

desenvolvimento sustentável

Encontro Nacional dos Presidentes e 

membros dos Tribunais de Contas 

em prol da governança

Repositório de Boas Práticas de 

Governança nos âmbitos federal e 

estadual

1 - Incentivar o aumento da adoção da 

Governança pelos Tribunais de Contas



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

1.1. Apresentações de práticas de boa governança 

no âmbito Federal
Walter, Nardes e Telles Ambientes on-line 30/10/20

Levantamento de dados e alinhamento de 

conhecimento

Exposições virtuais de profisisonais 

experientes sobre o tema

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

1.2. Apresentações de práticas de boa governança 

no âmbito Estadual

Cris, Érika, Naiara, 

Luciana, entre outros
Ambientes on-line 30/11/20

Levantamento de dados e alinhamento de 

conhecimento

Exposições virtuais de profisisonais 

experientes sobre o tema

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

1.3. Consolidação de práticas de boa governança em 

repositório de arquivos (ex.: manuais, artigos, livros, 

sites, normativos, revistas, etc)

Todos do GT-Gov-Prat

Ambientes on-line 

(depende conversa e 

deliberação da Adm RGB)

31/10/21
Disponibilização de dados, informações e 

conhecimento sobre práticas de boa 

governança pública

Inserção de arquivos por meio de 

trabalho colaborativo dos membros 

do GT-Gov-Prat

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

2.1. Definição de procedimento para realização de 

mentoria em práticas de boa governança 

(protocolo)

Coordenadores fazem a 

proposição e busca 

consenso entre os 

membros GT-Gov-Prat

reuniões virtuais do GT-

Gov-Prat
30/09/21

Definição de protocolo de ação para 

realização de mentoria (sem receita de 

bolo)

Elaboração de um roteiro/fluxo e 

questionário para o o recebimento 

e realização da mentoria

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

2.2. Critérios de seleção/priorização de casos para 

realiação das mentorias

Coordenadores fazem a 

proposição e busca 

consenso entre os 

membros GT-Gov-Prat

reuniões virtuais do GT-

Gov-Prat
30/09/21

Definição clara/objetiva de processo 

seletivo no âmbito das mentorias

Elaboração de matriz de critérios 

com pesos

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

2.3. Realização de eventos de mentoria tendo como 

base a avaliação das práticas de boa governança

Qualificados da 

organização e da RGB 

que participarão do 

processo de mentoria

Ambientes on-line 

(Webinar)
31/12/21

Promoção de melhorias organizacionais 

com foco em práticas de boa governança 

pública para o público externo na RGB

Execução de Mentoria on-line

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

3.1. Elaboração de código de boas práticas de 

governança pública

Coordenação Luana e 

Flávia, bem como grupo 

de revisão 

Site da RGB (verificar 

replicações em sites de 

parceiros)

30/09/21
Redução de assimetria informacional dos 

gestores públicos

Descrição de problemas e suas 

respectivas soluções relacionadas 

com práticas de boa governança 

pública

 Mentoria em Práticas de Boa 

Governança

Código de práticas de boa 

governança

Repositório de Boas Práticas de 

Governança nos âmbitos federal e 

estadual

1 - Levantar as Práticas de Boa 

Governança

2 - Realizar eventos de Mentoria em 

Práticas de Boa Governança

3 - Implementar o código de práticas de 

boa governança



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

3.2. Confecção de "pílulas" de boas práticas de 

governança extraídas do código por meio de 

perguntas e respostas

Todos os membros do 

GT-Gov-Prat 

selecionados 

previamente com base 

no código

Ambientes on-line 

(YouTube e redes sociais)
20/12/21

Promover o código de práticas de boa 

governança pública

Vídeos (1 minuto), Banner, Teaser, 

entre outros

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

3.3. Divulgação ampla (acadêmica e técnica) sobre o 

código

Membros do - GT-Gov-

Prat

Presencial e Ambientes on-

line (academia e 

escritórios)

20/12/21
Publicizar o código de práticas de boa 

governança pública

Apresentações, reuniões, debates, 

entre outros

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

3.4. Realização de evento acadêmico sobre boas 

práticas de governança: Webinar em Boas Práticas e 

Governança: Teorias e Práticas em Liderança, 

Estratégia e Controle"

Coordenanção com o 

convite de acadêmicos
Ambientes on-line 31/12/21

Fomentar o debate teórico e prático sobre 

as boas práticas de governança

Webinar (aberto, ou seja, público 

interno e externo À RGB)

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Prática

Luana Lourenço e Welles 

Abreu

3.5. Realização de evento sobre boas práticas de 

governança: Webinar em Governança e Inovação no 

Setor Público

Coordenanção com o 

convite de acadêmicos
Ambientes on-line 31/08/21

Fomentar o debate teórico e prático sobre 

as boas práticas de governança

Webinar (aberto, ou seja, público 

interno e externo À RGB)

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

1.1 - Fazer contato com o Laboratórios de 

Inovação do (TCU ) para criar  o laboratório da 

RGB

Weskley e Walter RGB 31/05/21

Necessidade de ter um espaço 

apropriado para inovação, testes, 

criação, prototipação e disseminação 

de novas práticas e aplicação 

Visitas técnicas, parcerias

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

1.2 - Fazer contato com o Laboratórios de 

Inovação da OCDE-OPSI para parceria com o 

laboratório da RGB

Weskley e Walter OCDE 31/05/21

Estar em contato e troca de 

conhceimento constantes em 

referência sobre inovção em 

Governança e também nos posicionar 

com valor de nossas inovações  

Contato , Visita técnicas e 

parcerias 

Criar o laboratório  de Inovação da 

RGB

Código de práticas de boa 

governança

3 - Implementar o código de práticas de 

boa governança

1  - Implantar o Laboratório de Inovação 

da Rede Governança Brasil



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

1.3 -  Prototipar o Selo de Governança e 

Inovação no âmbito do Laboratório de 

Inovação da RGB em parceria com a AGU, TCU, 

CGU, ME, MI, MDR entre outros

Weskley e Walter RGB 31/05/21
Reconhecer as melhores inovações e 

práticas relacionadas ao tema

Definição de critérios e teste 

em organização-piloto

 Selo de Governança e Inovação no 

âmbito do Laboratório de Inovação 

da RGB

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

1.4 - Parceria com a Casa Civil para 

participação das discurssões e soluções do 

Centro de Governo, promover soluções, 

conhecimento e aprendizagem  

Weskley e Walter RGB 31/05/21

Estar dentro das discurssões de alto 

nível das práticas para o Centro de 

Governo e se tivermos valor, propor 

soluções e testes 

Através de Parceria com a Casa 

Cívil ( Centro de Governo)

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

1.5 - Prototipar, criar e testar tecnologias e 

inovações em Governança, atraves de 

parcerias com Universidades, organismos 

públicos e privados Nacionais e Internacionais  

Weskley e Walter RGB 31/07/21

Conhecer e criar novas tecnologias de 

Governaça para aplicação no setor 

público e privado 

Definição de critérios e teste 

em organização-piloto

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

1.6 Auxiliar através da inovação as 

particularidades de cada comitê e colocar o 

Lab RGB para experimentos e testes 

Weskley e Walter RGB 30/06/21

A Inovação já não uma escolha, ela é 

obrigatória em todas as áreas e temos 

o dever de apoiar os colegas em seus 

desafios, criação desingner service, 

prototipagem e testes 

Reunião, visitas tecnicas, testes, 

pilotos 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

1.7 Atuar junto ao Centro de Governo para 

apoiar em inicitivas inovadores em governança 

pública

Weskley e Walter RGB 10/11/21

A Inovação já não uma escolha, ela é 

obrigatória em todas as áreas e temos 

o dever de apoiar os colegas em seus 

desafios, criação desingner service, 

prototipagem e testes 

Reunião, visitas tecnicas, testes, 

pilotos 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

2.1 - Disseminar o curso da ENAP - 

CRIATIVIDADE E NOVAS TECNOLOGIAS NO 

SERVIÇO PÚBLICO

Weskley, Cristiano, 

Vandão						
RGB 20/11/21

O curso reúne diversas ferramentas 

que auxiliam a gestão e contribuem 

para aprimoramento da governança

Mensagem de divulgação

Divulgação do Curso do ENAP: 

Criatividade e Novas Tecnologias no 

Serviço Público

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

2.2 - Acompanhar trabalho de Peer Review de 

Centro de Governo pela OCDE

Weskley, Cristiano, 

Vandão						

Ministério da 

Economia
31/10/21

O trabalho resultará em diversas 

recomendações que alinham com as 

mais modernas práticas de 

governança pública

Reuniões

Relatório de diversas 

recomendações que alinham com as 

mais modernas práticas de 

governança pública

Criar o laboratório  de Inovação da 

RGB

2- Realizar atividades de prospecção 

metodológica e tecnológica, por meio da  

busca por novas tecnologias e processos, 

aplicáveis ao contexto de governança 

pública nacional							

							

1  - Implantar o Laboratório de Inovação 

da Rede Governança Brasil



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

2.3 - Realizar levantamento das principais 

referências metodológicas de governança 

pública (TCU, CGU, OCDE etc)

Weskley, Cristiano, 

Vandão						
Internet 31/05/21

Buscar referências do que já existe, a 

fim de disseminar no âmbito da RGB
Compartilhamento de arquivos

Banco de dados de Governança 

Pública

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

3.1 -  Realizar o Fórum Nacional de Inovação e 

Governança. 

Marli, Walter, 

Marinho
RGB 30/09/21

A inovação em governança deve ser 

tratada como requisito para otimizar 

as mudanças adaptativas e orientadas 

para o aprimoramento do 

sucateamento do que vemos hoje das 

políticas públicas, é fácil constar isso, 

pelo grande volume de recursos 

públicos que temos disponíveis e são 

mau aplicados e as condições que 

vivem a sociedade dona destes 

recursos ou seja, a inovação em 

governança contribuirá para a 

otimizar as mudanças que 

proporcionaram controle com ganhos 

de eficiência e eficácia, com base no 

aprendizado contínuo sobre o que 

funciona e o que não funciona e 

quando.

Não se faz inovação em 

governança pública, se não for 

por meio de top-dow, 

envolvendo todas as partes 

interessadas, que 

consequentimente em Bottom-

up, os demais agentes públicos 

seguem o fluxo. Disseminar de 

forma simples e desmestificada, 

em foruns, visita em loco, 

demostração da efetividade das 

mudanças e o mais importante, 

envolver as pessoas e 

demostrar a importãncia que 

ele tem na tranformação de um 

paradguima, já que a principal 

mudança não é teccnológica , 

mas cultural.  

Fórum Nacional de Inovação e 

Governança

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter
3.2 -  Realizar o Evento de Centro de Governo. 

Marli, Walter, 

Marinho
RGB 30/11/21

A inovação em governança deve ser 

tratada como requisito para otimizar 

as mudanças adaptativas e orientadas 

para o aprimoramento do 

sucateamento do que vemos hoje das 

políticas públicas, é fácil constar isso, 

pelo grande volume de recursos 

públicos que temos disponíveis e são 

mau aplicados e as condições que 

vivem a sociedade dona destes 

recursos ou seja, a inovação em 

governança contribuirá para a 

otimizar as mudanças que 

proporcionaram controle com ganhos 

de eficiência e eficácia, com base no 

aprendizado contínuo sobre o que 

funciona e o que não funciona e 

quando.

Não se faz inovação em 

governança pública, se não for 

por meio de top-dow, 

envolvendo todas as partes 

interessadas, que 

consequentimente em Bottom-

up, os demais agentes públicos 

seguem o fluxo. Disseminar de 

forma simples e desmestificada, 

em foruns, visita em loco, 

demostração da efetividade das 

mudanças e o mais importante, 

envolver as pessoas e 

demostrar a importãncia que 

ele tem na tranformação de um 

paradguima, já que a principal 

mudança não é teccnológica , 

mas cultural.  

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

4.1- Benchmark de Soluções adotadas em 

outros Paises

Bruno, Portela, 

Manoel, Fonseca, 

Ronan, Damasco

Conexão Remota 30/09/21
Identificar soluções inovadoras 

aplicáveis no Contexto Brasil

Pesquisa, levantamento e 

contatos internacionais.

Benchmark de Soluções no Brasil e 

no Exterior

2- Realizar atividades de prospecção 

metodológica e tecnológica, por meio da  

busca por novas tecnologias e processos, 

aplicáveis ao contexto de governança 

pública nacional							

							

4 -Identificar, apoiar, estimular, coordenar 

e disseminar o desenvolvimento da 

inovação em governança							

							

3 - Promover a inovação em governança, 

por meio de ações de estímulo à 

pesquisas e de orientação														



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

4.2- Benchmark de Soluções de Sucesso e 

práticas inovadoras adotadas Brasil

Bruno, Portela, 

Manoel, Fonseca, 

Ronan, Damasco

Conexão Remota 31/9/21

Identificar soluções inovadoras em 

Governança adotadas no Contexto 

Brasil e fomentar sua replicação

Pesquisa, levantamento e 

contatos internacionais.

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter
4.3- Datamining em inovação

Bruno, Portela, 

Manoel, Fonseca, 

Ronan, Damasco

Conexão Remota 30/09/21
Identificar soluções inovadoras 

Adotadas
Análise de Dados

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

5 -Promover parcerias com as empresas e 

instituições públicas e privadas, com 

vistas à modernização e inovação em 

governança							

							

5.1 - Elaborar proposta de ação replicável aos 

municípios para aumento da arrecadação de 

créditos fiscais.

Roberto, Pogo, 

David, Luduvice

Comitê Interministerial 

de Governança Pública 

(fase 1 - implantação)

31/08/21

Eficiência.Diagnóstico dos setores públicos 

afetados: 90% do congestionamento do 

Judiciário deriva de execuções fiscais; o 

índíce médio de execução do estoque de 

dívida ativa de municípios é de 1% a.a., 

com custo médio de R$ 8.000 por 

processo judicial e duração média de 8 

anos (fonte: publicação Justiça em 

Números CNJ – 2019).

Por seu turno, esse grande volume de 

execuções fiscais também acaba por ser a 

principal causa dos baixíssimos índices de 

eficiência da própria cobrança da 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANO: (I) 

Aumento da eficiência da cobrança da 

Dívida Ativa (recuperação dos créditos 

públicos); (II) Redução significativa da 

quantidade de ações de execuções fiscais 

ajuizadas mensalmente por municípios; 

(III) Aumento da eficiência do serviço 

público de prestação jurisdicional dos 

Tribunais de Justiça brasileiros.

Recebimento dos planos específicos 

de cada município para 

implantação ou manutenção do 

protesto eletônico, por T.I própria 

ou por licitação (pregão eletrônico);

Remessa da verba “carimbada” 

para o município específico, através 

de rubrica própria no FPM – Fundo 

de 

Recebimento das prestações de 

contas mensais dos municípios, 

acerca da aplicação dos recursos no 

objeto específico do plano 

organizacional e do cumprimento 

do cronograma e das metas de 

implantação ou manutenção;

Monitoramento das metas, com 

possibilidade de sobrestamento da 

remessa de recursos pela rubrica do 

FPM.

Parcerias com as empresas e 

instituições públicas e privadas, com 

vistas à modernização e inovação 

em governança

Benchmark de Soluções no Brasil e 

no Exterior

4 -Identificar, apoiar, estimular, coordenar 

e disseminar o desenvolvimento da 

inovação em governança							

							



2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

6.1 - Planejar o método para a definição e 

aplicação das tecnologias, bem como o 

cronograma de reuniões 

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL

 Os órgãos de controle já possuem 

uma imensidão de dados que 

poderiam ser trabalhados de forma a 

se obter as informações necessárias 

para estabelecimento de um modelo 

de maturidade adequado.  Utilizar as 

tecnologias disruptivas, como a 

Inteligência Artificial, Machine 

Learning, Blockchain e análise e 

cruzamento de dados, para obter 

informações necessárias para criação 

e manutenção de modelos de 

maturidade em Governança Pública, 

não sobrecarregando os municípios 

com questionários e fornecimento de 

dados diversos e repetidos. Usar as 

tecnologias para aumentar a 

qualidade dos dados coletados, de 

forma a refletir corretamente a 

realidade.

REUNIÃO ON LINE.                                                                                                                  

FOCO: Utilizar tecnologias como 

IA e Análise de dados (preditiva 

e descritiva) para se obter 

informações a partir de dados já 

existentes nos órgãos de 

controle, na Internet e em redes 

sociais.

Parceria com Universidades, 

centros de pesquisa e inovação 

e grandes player do mercado

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

6.2 - Divulgar no comitê o método e a proposta 

de utilização
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL Para conhecimento do Comitê. REUNIÃO ON LINE

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

7.1 - Planejar o método, escopo inicial, POC e 

cronograma para aplicação do Analytics
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL 30/07/21

A LGPD e a nova Lei de Licitações 

estão em vigor. Com a LGPD, todas as 

instituições públicas e privadas que 

tratam dados pessoais devem se 

adaptar de forma a fazer o tratamento 

de acordo com os princípios e 

motivações definidos na legislação. 

Quando à nova Lei de Licitações, há 

mudanças significativas que devem 

ser amplamente divulgadas e a 

conformidade deve ser verificada, 

tanto por órgãos de controle externo, 

quanto pelo controle interno e até o 

controle social.

REUNIÃO ON LINE.                                                                                                                  

FOCO: Usar Analytics para 

verificar a conformidade de 

instituições públicas à LGPD e à 

Nova Lei de Licitações.                                                  

Parceria com Universidades e 

centros de pesquisa e inovação. 

Parceria com grandes players 

do mercado

Eventos para divulgação de 

casos de sucesso 

Identificação e disponibilização 

de soluções já existentes na 

Admistração Pública e trabalhar 

para o compartilhamento para 

outros órgãos públicos, sem 

custo

Identificação e 

desenvolvimento de cursos 

sobre o tema, para toda a 

administração pública (parceria 

com ENAP)

7 - Propor ferramentas analytics para 

monitorar o compliance à LGPD e à Nova Lei 

de Licitações

6 - Utilizar tecnologias disruptivas para 

coletar informações necessárias para a 

criação de modelos de maturidade em 

Governança Pública.     

Promoção de uso de tecnologias



2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

7.2 - Divulgar no comitê o método e a proposta 

de utilização do Analytics para verificar a 

conformidade de instituições públicas à LGPD e 

à Nova Lei de Licitações

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL 30/11/21 Para conhecimento do Comitê. REUNIÃO ON LINE

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

8.1 - Planejar o método, escopo inicial, POC e 

cronograma para uso do Data Science
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL 30/07/21

Com a Ciência de dados é possível 

fazer cruzamentos com bases de 

dados, redes sociais, internet, dados 

não estruturados para que se possa 

obter informações e tendências. 

Assim, a Administração Públicas pode 

direcionar seus esforços na correção 

de ações, políticas públicas para 

melhorar a efetividade de tais ações.

REUNIÃO ON LINE.                                                                                                                  

FOCO: Usar a Ciência de Dados 

como ferramenta para 

identificar e mapear pontos de 

atenção na Gestão Pública.                                             

Busca e divulgação de cursos 

sobre o tema;

Parceria com universidades e 

ENAP;

Eventos de divulgação de boas 

práticas.

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

8.2 - Divulgar no comitê o método e a proposta 

de utilização da Ciência de Dados como 

ferramenta para identificar e mapear pontos 

de atenção na Gestão Pública

Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL 30/11/21 Para conhecimento do Comitê. REUNIÃO ON LINE

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

9.1 - Planejar o método, escopo inicial, e 

cronograma
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL 30/07/21

Os problemas públicos são 

extremamente complexos e o 

envolvimento de todos os atores 

impactados é uma ótima maneira de 

se conseguir soluções melhores. 

Nesse contexto, a cocriação e a 

coprodução podem ser instrumentos 

valiosos para a busca de soluções 

inovadoras e eficazes. Contudo, esses 

instrumentos necessitam de 

plataformas para estimular a sua 

execução. Além das plataformas 

físicas, as virtuais podem ser uma 

excelente opção para estimular esses 

instrumentos, criando uma rede de 

governança pública colaborativas.

REUNIÃO ON LINE.                                                                                                                  

FOCO: Plataforma digitais para 

estimular a Governança Pública 

colaborativa são um 

instrumento necessário para 

que a metodologia de cocriação 

e coprodução possam ajudar a 

Administração Pública na busca 

de soluções inovadoras para os 

complexos problemas públicos.                                                                      

Criação de espaços virtuais, 

apps e redes sociais públicas

Parcerias com universidades e 

centros e laboratórios de 

inovação

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

8.2 - Divulgar no comitê o método e a proposta 

de utilização 
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL 30/11/21 Para conhecimento do Comitê. REUNIÃO ON LINE

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação

Weskley Rodrigues dos 

Santos e Walter

10 - Utilização do IA na aplicação da 

Jurimetria

10.1 - Planejar o método, escopo inicial, POC e 

cronograma
Pedro Vieira / 

Fabio Xavier
AMBIENTE VIRTUAL 15/02/22

Existe uma lacuna na esfera do Direito 

de se utilizar a probabilidade, 

estatística e análise preditiva. O uso 

da IA para identifcar as tendências e 

acelerar os processos na esfera do 

Direito é hoje uma possibilidade 

concreta o que resultará em mais 

celeridade, padronização, 

transparência e efetividade, todos 

elementos contidos na Governança.

REUNIÃO ON LINE

9 - Estimular a criação de plataformas de 

cocriação e coprodução para incentivar a 

Governança Pública Colaborativa

8 - Disseminar uso de data science nos dados 

públicos para mapear Gaps de gestão pública

7 - Propor ferramentas analytics para 

monitorar o compliance à LGPD e à Nova Lei 

de Licitações

Promoção de uso de tecnologias



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.1 - Levantamento de Metodologias de gestão 

de riscos

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Internet 30/03/21
Aproveitar as metodologias já 

existentes como base

Buscar dentro do setor público 

as metodologias já existentes

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.2 - Seleção das metodologias a serem 

utilizadas  

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Reunião on line 16/04/21 Selecionar as melhores e mais simples
Utilizar as mais adequadas 

como benchmarking 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.3 - Desenvolvimento da etapa Identificação 

do Risco

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Word 30/04/21

Os riscos são a base de toda a 

metodologia,  assim, precisam ser  

identificados

Desenvolver a melhor e mais 

simples forma do gestor 

identificar os riscos do seu 

processo

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.4 - Desenvolvimento da etapa Classificação 

do Risco 

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Word 31/05/21

É necessário avaliar os riscos, 

classificando-os e definindo os mais 

críticos ordenando-os por criticidade

Desenvolver a melhor e mais 

simples forma do gestor 

classificar os riscos do seu 

processo

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.5 - Desenvolvimento da etapa Resposta ao 

Risco 

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Word 11/06/21

Os gestores precisam conhecer quais 

as respostas podem dar aos riscos 

identificados. Definindo planos de 

ação, se necessário

Definir as respostas aos riscos 

que podem ser escolhidas pelo 

gestor, e explicá-las

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.6 - Desenvolvimento da etapa 

Monitoramento

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Word 09/07/21

Apresentar opções de monitoramento 

para que o gestor possa definir a que 

melhor se adequa a sua realidade e ao 

seu processo/controle

Definir as formas de 

monitoramento e como o 

gestor poderá implementá-la

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.7 - Desenvolvimento da etapa Comunicação 

e Reporte

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Word 30/07/21

Os riscos relevantes devem ser 

comunicados aos gestores da 

organização

Apresentar as caracteristicas 

que devem possuir uma boa 

comunicação e um bom reporte

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 1.8 - Consolidar o manual

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Word 31/08/21
Reunir as etapas acima criando um 

documento simples e objetivo

Fazer o encadeamento das 

diversas etapas da gestão de 

riscos e consolidá-la em um só 

documento.

 Manual de Gestão de Riscos da RGB1 - Desenvolver Metodologia para a RGB



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.9 - Aprovar o manual no Comitê de Gestão 

de Riscos

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Comitê de Gestão de 

Riscos
03/09/21

Para que possa ser submetido à 

administração da RGB
Aprovar internamente o manual

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

1.10 - Apresentação do manual de Gestão de 

Riscos da RGB

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Diretoria Executiva 10/09/21
A aprovação torna o manual um 

documento da RGB

Aprovar o manual no nível 

estratégico da RGB

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

2.1 - Buscar colaboradores com conhecimento 

em cursos virtuais

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Internet 30/06/21
O comitê de gestão de risco pode não 

ter profissional com perfil

Convidar participantes da RGB 

ou não que tenham 

conhecimento em cursos 

virtuais

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.2 - Estabelecer forma de cooperação 

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Word 31/07/21

Definir a forma de cooperação 

principalmente se o colaborador não 

for da RGB

Definir como se dará a 

cooperação

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.3 - Definir o melhor formato para o curso

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Word, internet 31/07/21

A construção do curso e deste plano 

de ação depende do seu formato 

escolhido

Buscar os formatos existentes e 

ver o que melhor se adequa a 

realizada do setor público 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.4 - Buscar parcerias para gravação do curso

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

setor público 30/08/21
A RGB não possui a estrutura 

necessária para gravação do curso

Verificar os órgão que possuem 

a estrutura necessária

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.5 - Selecionar apresentador

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

RGB 30/09/21
Evitar que o apresentador não tenha 

perfil

Verificar dentre os que se 

disponibilizaram, o que melhor 

se adequa

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.6 - Definir roteiro

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

word 30/09/21 Padronizar o processo
Definindo como será construido 

o curso
Curso virtual sobre gestão de riscos

 Manual de Gestão de Riscos da RGB1 - Desenvolver Metodologia para a RGB

2 - Criar um curso virtual sobre gestão de 

riscos



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.7 - Gravar o curso

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Ambiente de gravação 30/10/21
Transformar o roteiro em um curso a 

distância

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.8 - Editar o curso

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Ambiente de gravação 18/11/21 Retirar falhas da gravação

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro

2.9 - Sensibilizar os entes da importância do 

tema/curso

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Internet 30/11/21
Mostrar a importância do tema e do 

curso aos municípios e estados

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.10 - Lançamento do curso

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Internet 30/11/21 Tornar o curso oficial da RGB

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

e Gestão de Riscos
Dacy Ribeiro 2.11 - Disponibilizar o curso

Bruno,Dacy, Fabiana, 

Flavia, Felipe, 

Fontenelle, José Ilo e 

Marcelo  

Internet 14/12/21
Possibilitar que todos os servidores 

conhecam acesso ao curso

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.1-  Assegurar condições para atuação 

Isonomica.

a. Reunir dados e analisar a estrutura da 

ANTAQ;

Baranov; Disney; 

Quintella; Sucena

VIDAL.

Reunião On lIne 01/05/21

Avaliar se a ANTAQ apresenta 

condições para tomada de decisão 

técnica e imparcial.

analisar as como está estruturada a 

ANTAQ para entender os mecanismos 

se estão presentes os requisitos para 

tomada de decisão técnica e imparcial

analise do arcabouço normativo 

(regimento das agencias e leis 

autorizativas)

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.1-  Assegurar condições para atuação 

Isonomica.

b. Reunir dados e analisar a alocação do 

quadro de pessoal das ANTAQ e dos recursos 

orçamentários.

Baranov; Disney; 

Quintella; Sucena

VIDAL.

Reunião On lIne 01/05/21

Avaliar se a ANTAQ apresenta 

condições para tomada de decisão 

técnica e imparcial

analisar as como está guarnecida e 

estruturada a ANATQ para viabilizar 

sua atuação técnica e imparcial

analise dos regimentos internos 

e quadro de pessoal

Diagnóstico e Plano de Ação que 

auxiliem a transparência e 

sistematize os processos da ANTAQ

Curso virtual sobre gestão de riscos
2 - Criar um curso virtual sobre gestão de 

riscos

1 - Desenvolver ferramentas que auxiliem 

a transparência e sistematize os processos 

da ANTAQ



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.1-  Assegurar condições para atuação 

Isonomica.

c.  Recomendar alterações nos pontos onde 

existem discrepâncias no que se refere à 

estrutura e ao quadro de pessoal, inclusive 

sobre o processo de preenchimento de cargos 

comissionados e análise sobre a composição 

das diretorias colegiadas (pluralidade do 

colegiado).

Baranov; Disney; 

Quintella; Sucena

VIDAL.

Reunião On lIne 01/05/21

Avaliar se a ANTAQ apresenta 

condições para tomada de decisão 

técnica e imparcial

comparação de estrutura e pessoal 

entre Agências para identificar 

discrepâncias e poder recomendar 

aperfeiçoamentos dos processos de 

tomada de decisão técnica e imparcial

elaboração de documento 

comparativo entre as agencias, 

ressaltando os pontos 

discrepantes

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.2-  Assegurar transparencia dos processos, 

assim como a ética em relação as necessidades 

da sociedade.

a. Analisar quais as possibilidades de 

participação social nos processos de tomada 

de decisão da ANTAQ

Baranov; Disney; 

Quintella; Sucena

VIDAL.

Reunião On lIne 01/06/21

Evitar atuação política e não técnica, 

assim como ingerencia de outros 

orgãos/entedidades

analisar como estão estrutrados os 

processos de participação social, que 

constituem importante mecanismo 

para incentivar a atuação técnica e 

imparcial da ANTAQ

listar os processos possíveis de 

participação social na tomada 

de decisão da Agencia

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.2-  Assegurar transparencia dos processos, 

assim como a ética em relação as necessidades 

da sociedade.

b. Analisar e comparar as regras que norteiam 

a participação social a ANTAQ, especialmente 

quanto à quantidade de informação, forma de 

apresentação, meio de divulgação, de forma a 

buscar, sempre, processos mais amigáveis e, 

portanto, mais democráticos. Avaliação das 

contibuições e respostas devidas e integração 

dos comentários à proposta.

Baranov; Disney; 

Quintella; Sucena

VIDAL.

Reunião On lIne 01/06/21

Evitar atuação política e não técnica, 

assim como ingerencia de outros 

orgãos/entedidades

comparação, entre as Agências, de 

como estão distribuídos os processos 

de participação social e como estão 

estruturados

analisar os normativos 

respectivos dos processos para 

entender como estão 

estruturados

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.2-  Assegurar transparencia dos processos, 

assim como a ética em relação as necessidades 

da sociedade.

c. Definir recomendações sobre transparência 

em Agências de Regulação;

Baranov; Disney; 

Quintella; Sucena

VIDAL.

Reunião On lIne 01/06/21

Evitar atuação política e não técnica, 

assim como ingerencia de outros 

orgãos/entedidades

Listar recomendação de 

aperfeiçoamento para as Agências 

para fortalecimento e valorização da 

participação social como ferramenta 

para evitar deciões que não sejam 

baseadas em critérios técnicos e 

isonômicos

elaboração de documento 

comparativo entre as agencias, 

ressaltando os pontos 

discrepantes

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.3-  Assegurar que a atuação e a formação de 

regulação atenda as necessidade da sociedade 

no contexto e prazo.

a. Diálogo com especialistas em Ánalise de 

Impacto Regulatório para assegurar critérios e 

dados técnicos;

Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/08/21

Garantir que as Agências pratiquem 

análises de impacto regulatório como 

forma de buscar a adequação de seus 

atos com as necessidades da 

sociedade

entendimento das melhores práticas 

para estruturação de processos de 

análise de impacto regulatório ex-

ante e ex-post

entrevistas com lista pré 

acordada de especialistas por 

setor/modal

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.3-  Assegurar que a atuação e a formação de 

regulação atenda as necessidade da sociedade 

no contexto e prazo.

b. Diagnóstico do Comitê de Infraestrutura e 

Logística: elaboração de benchmark, a partir 

dos inputs dos especialistas colhidos na etapa 

a;

Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/08/21

Garantir que as Agências pratiquem 

análises de impacto regulatório como 

forma de buscar a adequação de seus 

atos com as necessidades da 

sociedade

adapatação das melhores práticas 

identificadas na etapa anterior para as 

Agências, levando em conta os dados 

das fases 1.1 e 1.2

elaboração de benchmark sobre 

análise de impacto regulatório 

ou adoção de algum já existente

Diagnóstico e Plano de Ação que 

auxiliem a transparência e 

sistematize os processos da ANTAQ

1 - Desenvolver ferramentas que auxiliem 

a transparência e sistematize os processos 

da ANTAQ



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.3-  Assegurar que a atuação e a formação de 

regulação atenda as necessidade da sociedade 

no contexto e prazo.

c. Comparação dos processos adotados pelas 

Angências em relação ao Benchmark Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/08/21

Garantir que as Agências pratiquem 

análises de impacto regulatório como 

forma de buscar a adequação de seus 

atos com as necessidades da 

sociedade

análise comparativa das Agências 

após a avaliação individualizadas 

feitas na etapa anterior

elaboração de documento 

comparativo entre as agencias, 

ressaltando os pontos 

discrepantes

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.3-  Assegurar que a atuação e a formação de 

regulação atenda as necessidade da sociedade 

no contexto e prazo.

d. Propor que se desenvolva rotina de 

avaliação continua das regulações emitidas de 

forma a buscar possíveis otimizações, 

basaeando-se nas mudanças de realidade do 

mercado; 

Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/08/21

Garantir que as Agências pratiquem 

análises de impacto regulatório como 

forma de buscar a adequação de seus 

atos com as necessidades da 

sociedade

proposiçõa de aperfeiçoamentos 

baseados na análise comparativa, de 

forma a incentivar a prática de análise 

de impacto regulatório nas Agências

elaboração de proposta para 

criação/melhoria dos fluxos de 

processos

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

a. Analisar processos específicos - 

ANTAQ/novas contratações para exploração 

de instalações portuárias, ANTT/Novo modelo 

de exploração de rodovias + processo de 

prorrogação antecipada, ANAC/Concessões de 

aeroportos, ANA/Regulação-Benchmark 

Federal - Saneamento 

Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/09/21

Análise de processos específicos para 

concretizar as propostas elaboradas 

nas fases acima, como forma de 

garantir atuação técnica e imparcial 

das Agências

identificação de processos prioritário 

nas Agências para 

entender/contribuir se as melhores 

práticas foram/serão adotadas

estruturar sub grupos de 

trabalho para cada modal/setor 

para análise dos processos 

eleitos

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

b. Entrevistas com Stakeholders para levantar 

possíveis dificuldades encontradas por 

investidores em relação a Estabilidade 

Regulatória; Verificar quais aspectos que mais 

impactam na estabilidade regulatória dos 

processos sob análise;

Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/09/21

Análise de processos específicos para 

concretizar as propostas elaboradas 

nas fases acima, como forma de 

garantir atuação técnica e imparcial 

das Agências

entendimento com especialistas sobre 

desafios a serem enfrentados em cada 

processo específico para que as 

decisões sejam tomadas de forma 

imparcial e técnica

entrevistas com lista pré 

acordada de stakeholder por 

setor/modal

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

c. Diagnóstico do Comitê de Infraestrutura e 

Logística referenciando-se nos preceitos de 

Governança e definição de escopo;

Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/09/21

Análise de processos específicos para 

concretizar as propostas elaboradas 

nas fases acima, como forma de 

garantir atuação técnica e imparcial 

das Agências

análise pelo comitê se as melhores 

práticas estão sendo/foram adotadas 

nos casos concretos

análise da aderencia das 

medidas adotadas vis-à-vias os 

desafios identificados

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

d. Elaboração de Plano de Ação detalhado em 

relação ao escopo definido no Diagnóstico;

Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/09/21

Análise de processos específicos para 

concretizar as propostas elaboradas 

nas fases acima, como forma de 

garantir atuação técnica e imparcial 

das Agências

elaboração de plano de ação para 

melhoria dos aspectos identificados 

pelo diagnóstico feito na etapa 

anterior

elaboração de plano para 

remediação dos problemas 

identificados

Diagnóstico e Plano de Ação que 

auxiliem a transparência e 

sistematize os processos da ANTAQ

1 - Desenvolver ferramentas que auxiliem 

a transparência e sistematize os processos 

da ANTAQ



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

d. Elaboração de Plano de Ação detalhado em 

relação ao escopo definido no Diagnóstico;

e. Propor melhorias na política de longo prazo 

e fortalecimento da continuidade e efetividade 

do que foi planejado;

Baranov; Cerquinho; 

Disney; Quintella; 

Sucena

VIDAL; Xavier.

Reunião On lIne 01/11/21

Análise de processos específicos para 

concretizar as propostas elaboradas 

nas fases acima, como forma de 

garantir atuação técnica e imparcial 

das Agências

proposição para as Agências, com 

priorização de temas, para melhoria 

do processo analisado

elaboração de documenoto a 

ser apresentado para as 

Agências com sumário das 

medidas contidas no Plano de 

Ação

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.1-  Assegurar atuação técncia e imparcial.

a. Reunir e analisar dados sobre a estrutura 

organizacional da ANA;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/04/21

Analisar se ANA possui estrutura 

deliberativa que impede a captura do 

regulador

Para levantar material suficiente para 

verificar o nível de transparência e 

adequação da governança

Levantamento (através do site 

da ANA e diário oficial) e análise 

da estrutura organizacional 

através do arcabouço 

normativo, em especial: (i) Lei 

das agências reguladoras; (ii) Lei 

de criação da ANA; (iii) 

Regimento interno; (iv) demais 

normativos relevantes

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.1-  Assegurar atuação técncia e imparcial.

b. Analisar os dados reunidos através da 

atividade "a" para identificar o perfil da 

Diretoria da ANA para desempenho das suas 

competências;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/05/21

Analisar se ANA possui estrutura 

deliberativa que impede a captura do 

regulador

Para verificar a adequação do perfil 

técnico às atividades sob competência 

da ANA 

Análise: (1)  do arcabouço 

normativo, em especial: (i) Lei 

das agências reguladoras; Lei de 

criação da ANA; (ii) Regimento 

interno; (iii) demais normativos 

relevantes; (2)

dos CVs dos 5 Diretores para 

verificar experiência e formação 

técnica, pluralidade da 

composição (carreira pública, 

academia e setor regulado).

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.1-  Assegurar atuação técncia e imparcial.

c.  Recomendar alterações nos pontos onde 

existem discrepâncias no que se refere à 

estrutura organizacional e ao perfil dos 

diretores da ANA.

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/07/21

analisar se ANA possui estrutura 

deliberativa que impede a captura do 

regulador

A fim de melhorar a transparência e 

adequação da estrutura 

organizacional, tendo em vista os 

objetivos institucionais da ANA

Elaboração de documento 

contendo as propostas de 

melhorias, a ser apresentado às 

autoridades competentes 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.2-  Assegurar transparencia dos processos, 

assim como a ética em relação às necessidades 

da sociedade.

a. Levantar e analisar quais são as 

possibilidades de participação social nos 

processos de tomada de decisão da ANA;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/04/21

Evitar atuação política e não técnica, 

assim como ingerência de outros 

órgãos/entidades

A fim de verificar se a ANA é 

permeável à participação social e em 

que nível

Listar as previsões de  

participação social nas tomadas 

de decisão da ANA.

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.2-  Assegurar transparencia dos processos, 

assim como a ética em relação às necessidades 

da sociedade.

a. Levantar e analisar quais são as 

possibilidades de participação social nos 

processos de tomada de decisão da ANA;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/05/21

Evitar atuação política e não técnica, 

assim como ingerência de outros 

órgãos/entidades

Verificar se as informações 

necessárias para o entendimento da 

sociedade estão sendo 

disponibilizadas de forma clara pela 

ANA

Comparando os normativos dos 

processos de transparência com 

o feedback da sociedade

Diagnóstico e Plano de Ação que 

auxiliem a transparência e 

sistematize os processos das 

Agencia Nacional de Águas

Diagnóstico e Plano de Ação que 

auxiliem a transparência e 

sistematize os processos da ANTAQ

1 - Desenvolver ferramentas que auxiliem 

a transparência e sistematize os processos 

da ANTAQ

2 - Desenvolver ferramentas que auxiliem 

a transparência e sistematize os processos 

das Agencia Nacional de Águas



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.2-  Assegurar transparencia dos processos, 

assim como a ética em relação às necessidades 

da sociedade.

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/07/21

Evitar atuação política e não técnica, 

assim como ingerência de outros 

órgãos/entidades

Para aumentar o grau de credibilidade 

e efetividade da empresa perando a 

sociedade e o mercado

Elaboração de documento 

comparativo entre as agencias, 

ressaltando os pontos 

discrepantes

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.3-  Assegurar que a atuação e a formação de 

regulação atenda as necessidade da sociedade 

no contexto e prazo. 

a. Diálogo com especialistas em Ánalise de 

Impacto Regulatório para assegurar critérios e 

dados técnicos;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/04/21

Garantir que as demandas de 

mercado sejam atendidas de acordo 

com o comportamento das demandas 

de mercado

Para fundamentalizar anlalises com o 

devido embasamento técnico

Entrevistas com lista pré 

acordada de especialistas por 

setor/modal

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.3-  Assegurar que a atuação e a formação de 

regulação atenda as necessidade da sociedade 

no contexto e prazo.

b. Diagnóstico do Comitê de Infraestrutura e 

Logística: elaboração de benchmark, a partir 

dos inputs dos especialistas colhidos na etapa 

a;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/06/21

Garantir que as demandas de 

mercado sejam atendidas de acordo 

com o comportamento das demandas 

de mercado

Para registrar de maneira estruturada 

e organizada, o ponto de vista 

técninco do que será trabalhado

Elaboração de benchmark sobre 

análise de impacto regulatório 

ou adoção de algum já 

existente. Utilização de 

Brainstorm com os demais 

integrantes do grupo.

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.3-  Assegurar que a atuação e a formação de 

regulação atenda as necessidade da sociedade 

no contexto e prazo.

c. Comparação dos processos adotados pelas 

Angências em relação ao Benchmark

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/09/21

Para verificar, dentre as possíveis 

semelhanças, o que pode ser 

aproveitado do Garantir que as 

demandas de mercado sejam 

atendidas de acordo com o 

comportamento das demandas de 

mercado

trabalho de analise de outras 

Agências

Elaboração de documento 

comparativo entre as agencias, 

ressaltando os pontos 

discrepantes

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.3-  Assegurar que a atuação e a formação de 

regulação atenda as necessidade da sociedade 

no contexto e prazo.

d. Propor que se desenvolva rotina de 

avaliação continua das regulações emitidas de 

forma a buscar possíveis otimizações, 

basaeando-se nas mudanças de realidade do 

mercado; 

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/12/21

Garantir que as demandas de 

mercado sejam atendidas de acordo 

com o comportamento das demandas 

de mercado

Para garantir que a visão de mercado 

será permanentemente levada em 

consideração

Elaboração de proposta para 

criação/melhoria dos fluxos de 

processos

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

a. Analisar processos específicos, com foco na 

Regulação-Benchmark Federal do Saneamento 

Básico;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/05/21

Evitar retrabalho e perda de valor, 

atrasando o desenvolvimento do pais

Verificar o alinhamento entre o que 

foi proposto está sendo seguido de 

forma a manter a política pública

Estudando material dos demais 

itens, e comparando com as 

expectativas de mercado

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

b. Entrevistas com Stakeholders para levantar 

possíveis dificuldades encontradas por 

investidores em relação a Estabilidade 

Regulatória; Verificar quais aspectos que mais 

impactam na estabilidade regulatória dos 

processos sob análise;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/07/21

Evitar retrabalho e perda de valor, 

atrasando o desenvolvimento do pais

 Para levantar possíveis dificuldades 

encontradas por investidores em 

relação a Estabilidade Regulatória

Entrevistas com lista pré 

acordada de stakeholder por 

setor/modal Diagnóstico e Plano de Ação que 

auxiliem a transparência e 

sistematize os processos das 

Agencia Nacional de Águas

2 - Desenvolver ferramentas que auxiliem 

a transparência e sistematize os processos 

das Agencia Nacional de Águas



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

c. Diagnóstico do Comitê de Infraestrutura e 

Logística referenciando-se nos preceitos de 

Governança e definição de escopo;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/09/21

Evitar retrabalho e perda de valor, 

atrasando o desenvolvimento do pais

Para registrar de maneira estruturada 

e organizada, o ponto de vista 

técninco do que será trabalhado

Através de apresentação e 

técnica de Brainstorm entre os 

integrantes do comitê

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

d. Elaboração de Plano de Ação detalhado em 

relação ao escopo definido no Diagnóstico;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/12/21

Evitar retrabalho e perda de valor, 

atrasando o desenvolvimento do pais

Para registrar de maneira estruturada 

e organizada os passos a serem 

trabalhados

Elaboração de documento 

propositivo com aprovação em 

conjunto 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.4-  Assegurar política de atuação de longo 

prazo, desvinculada as mudanças politicas.

e. Propor melhorias na política de longo prazo 

e fortalecimento da continuidade e efetividade 

do que foi planejado;

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line 01/02/22

Evitar retrabalho e perda de valor, 

atrasando o desenvolvimento do pais

Para garantir a continuidade da 

política de longo prazo já consolidada

Elaboração de documentação 

propositiva e apresentação para 

validação da ANA

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.5-  Assegurar que as Normas de Referência 

da ANA criem incentivos para a melhoria da 

qualidade regulatória das Agências 

Reguladoras Infranacionais (estaduais, 

consorciadas e municipais)

Etapa I - Entendento o Setor

a. Analisar estado da arte da regulação 

infranacional e o papel da regulação no 

cumprimento do novo marco regulatório 

nacional

Alceu; André Facó; Thomaz. Reunião on-line 01/04/21

A regulação do setor de saneamento 

ocorre na ponta (agências 

infranacionais), porém a ANA é quem 

pauta a ação destas agências.

Compreender o papel das agências 

reguladoras infranacionais e suas 

fragilidades em relação a governança 

regulatória

Ao final da Etapa I - elaborar 

documento de contexto

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.5-  Assegurar que as Normas de Referência 

da ANA criem incentivos para a melhoria da 

qualidade regulatória das Agências 

Reguladoras Infranacionais (estaduais, 

consorciadas e municipais)

Etapa I - Entendento o Setor

b. Analisar a perspectiva da regulação sob a 

ótica dos prestadores de serviços

Alceu; André Facó; Thomaz. Reunião on-line 01/05/21

A regulação do setor de saneamento 

ocorre na ponta (agências 

infranacionais), porém a ANA é quem 

pauta a ação destas agências.

Avaliar sob a perspectiva dos 

prestadores de serviços, quais os 

entraves para a melhoria da qualidade 

da regulação infranacional, bem como 

o papel de supervisão da ANA

Ao final da Etapa I - elaborar 

documento de contexto

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.5-  Assegurar que as Normas de Referência 

da ANA criem incentivos para a melhoria da 

qualidade regulatória das Agências 

Reguladoras Infranacionais (estaduais, 

consorciadas e municipais)

Etapa I - Entendento o Setor

c. Analisar o papel da ANA e sua agenda 

regulatória

Alceu; André Facó; Thomaz. Reunião on-line 01/06/21

A regulação do setor de saneamento 

ocorre na ponta (agências 

infranacionais), porém a ANA é quem 

pauta a ação destas agências.

Entender o papel e a estrutura da ANA 

para cumprimento da agenda 

regulatória (2021-2022), bem como 

definir para quais normas a RGB irá se 

posicionar, cujo foco será a melhoria 

da governança da regulação 

infranacional 

Ao final da Etapa I - elaborar 

documento de contexto

Diagnóstico e Plano de Ação que 

auxiliem a transparência e 

sistematize os processos das 

Agencia Nacional de Águas

2 - Desenvolver ferramentas que auxiliem 

a transparência e sistematize os processos 

das Agencia Nacional de Águas



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.5-  Assegurar que as Normas de Referência 

da ANA criem incentivos para a melhoria da 

qualidade regulatória das Agências 

Reguladoras Infranacionais (estaduais, 

consorciadas e municipais)

Etapa II - Contribuindo com a Agenda 

Regulatória

d.  Analisar e emitir contribuições para o 

aperfeiçoamento da minuta de norma de 

"Modelo organizacional das agências 

reguladoras infranacionais, transparência e 

accountability".

Alceu; André Facó; Thomaz. Reunião on-line 01/07/21

A regulação do setor de saneamento 

ocorre na ponta (agências 

infranacionais), porém a ANA é quem 

pauta a ação destas agências.

Considerando que o atendimento às 

normas da ANA é condição para 

acesso a recursos da União, esta 

norma poderá trazer claros incentivos 

a melhoria da governança das 

agências reguladoras infranacionais

Elaborar texto com 

contribuições

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.5-  Assegurar que as Normas de Referência 

da ANA criem incentivos para a melhoria da 

qualidade regulatória das Agências 

Reguladoras Infranacionais (estaduais, 

consorciadas e municipais)

Etapa II - Contribuindo com a Agenda 

Regulatória

e.  Analisar e emitir contribuições para o 

aperfeiçoamento da minuta de norma de "a 

definir a partir da discussão do item 1.5-a".

Alceu; André Facó; Thomaz. Reunião on-line 01/12/21

A regulação do setor de saneamento 

ocorre na ponta (agências 

infranacionais), porém a ANA é quem 

pauta a ação destas agências.

a definir a partir da discussão do item 

1.5-a

Elaborar texto com 

contribuições

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.5-  Assegurar que as Normas de Referência 

da ANA criem incentivos para a melhoria da 

qualidade regulatória das Agências 

Reguladoras Infranacionais (estaduais, 

consorciadas e municipais)

Etapa II - Contribuindo com a Agenda 

Regulatória

f.  Analisar e emitir contribuições para o 

aperfeiçoamento da minuta de norma de "a 

definir a partir da discussão do item 1.5-b".

Alceu; André Facó; Thomaz. Reunião on-line 01/12/21

A regulação do setor de saneamento 

ocorre na ponta (agências 

infranacionais), porém a ANA é quem 

pauta a ação destas agências.

a definir a partir da discussão do item 

1.5-b

Elaborar texto com 

contribuições

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê 

Infraestrutura e 

Logística

José Luís Vidal e 

Leonardo Cerquinho

1.5-  Assegurar que as Normas de Referência 

da ANA criem incentivos para a melhoria da 

qualidade regulatória das Agências 

Reguladoras Infranacionais (estaduais, 

consorciadas e municipais)

Etapa II - Contribuindo com a Agenda 

Regulatória 

g.  Analisar e emitir contribuições para o 

aperfeiçoamento da minuta de norma de "a 

definir a partir da discussão do item 1.5-c".

Alceu; André Facó; Thomaz. Reunião on-line 01/12/21

A regulação do setor de saneamento 

ocorre na ponta (agências 

infranacionais), porém a ANA é quem 

pauta a ação destas agências.

a definir a partir da discussão do item 

1.5-c

Elaborar texto com 

contribuições para a minuta de 

norma de referência

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

1.1 - Pesquisar dados e índices sobre educação 

brasileira

Dr. Adriano, Dr. Lúcio 

Filho, Professora 

Cintia 

WEB 19/10/21 Para construir o documento

Cada membro pesquisa e 

reporta suas consultas por meio 

de documento único

Apresentação no Fórum sobre 

educação em 3 e 4 de dezembro/21 

de pesquisa sobre dados e índices 

sobre a educação brasileira de forma 

consolidade/sistematizada 

Diagnóstico e Plano de Ação que 

auxiliem a transparência e 

sistematize os processos das 

Agencia Nacional de Águas

2 - Desenvolver ferramentas que auxiliem 

a transparência e sistematize os processos 

das Agencia Nacional de Águas

1 - APRESENTAR PROPOSTA DE MELHORIA 

PARA EDUCAÇÃO NO BRASIL 



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

1.2 - Debater, resumir e consolidar dados 

obtidos

Todos os membros 

do comitê
REUNIÃO ON LINE 19/10/20 Para registrar os dados obtidos

Cada membro relata os seus 

achados. 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites
1.3 - Debater, resumir e consolidar obtidos

Dr. Adriano, Dr. Lúcio 

Filho, Professora 

Cintia e Elise Brites

REUNIÃO ON LINE 23/10/20 Para registrar os dados obtidos
Cada membro relata os seus 

achados. 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

1.4 - Reunir os resultados em um único 

documento
Dr. Adriano REUNIÃO ON LINE 03/11/20 Registrar apenas o que for relevante 

Adriano e Elise irão registrar os 

dados relevantes. 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

1.5 - Realizar reunião para apresentação dos 

dados sistematizados em documento do 

Comitê

Dr. Adriano e Elise 

Brites, coim 

membros do Comitê

REUNIÃO ON LINE 05/11/20

Oportunizar transparência e obter o 

aval da alta administração quanto ao 

conteúdo

Por meio da minuta de 

rascunho para apreciação da 

Alta Gestão da RGB

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites
1.6 - Ajustar dados e fazer alterações Elise Brites REUNIÃO ON LINE 19/11/20

Realizar alterações requeridas pela 

alta gestão
Por meu da minuta final

Apresentação no Fórum sobre 

educação em 3 e 4 de dezembro/21 

de pesquisa sobre dados e índices 

sobre a educação brasileira de forma 

consolidade/sistematizada 

1 - APRESENTAR PROPOSTA DE MELHORIA 

PARA EDUCAÇÃO NO BRASIL 



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

1.7 - Entregar documento completo e revisado 

(com resumo dos principais pontos)

Todos os membros 

do comitê
REUNIÃO ON LINE 23/11/20

Para iniciar os preparativos e obter 

informações de como promover essa 

capacitação sobre Governança

Reunião por videoconferência 

com a coordenação geral

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

1.8 - Participar do Fórum sobre educação em 3 

e 4 de dezembro. 
Adriano e Elise

Via sistema de 

comunicação whatsapp
04/12/20

Para organizar as ações a serem 

realizadas em âmbito de pré-

produção.

Reunião on line e/ou por troca 

de mensagens. 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

2.1 - Solicitar apoio à coordenação geraL da 

RGB na organização de capacitação aos 

membros do Comitê de Educação

Adriano, Elise, Lúcio 

e Regina

Por reunião on line ou 

Whatsapp
12/01/2021

Para concretizar a organização do 

evento, convidando os palestrantes, 

confirmando horário, disponibilidade 

e tema a ser abordado

Reunião on line e/ou por troca 

de mensagens. 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

2.2 - Explanação da delimitação do conceito do 

evento, definição de horário e data.

Adriano, Elise, Lúcio 

e Regina

Por reunião on line ou 

Whatsapp
08/02/2021

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites
2.3 -Planejamento e execução do evento

Ministro Nardes

(caso haja 

disponibilidade)

REUNIÃO ON LINE 10/02/2021
Unificar os conhecimentos sobre 

governança e a RGB
Por meio de palestra

Apresentação no Fórum sobre 

educação em 3 e 4 de dezembro/21 

de pesquisa sobre dados e índices 

sobre a educação brasileira de forma 

consolidade/sistematizada 

1 - APRESENTAR PROPOSTA DE MELHORIA 

PARA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

2 - Realizar evento sobre governança em 

educação com os gestores de municípios



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

2.4 - Bloquear agenda para realização do 

evento

Adriano, Elise, Lúcio 

e Regina

Por reunião on line ou 

Whatsapp
10/02/2021

Para evitar outras atividades em 

mesma data e horário

Reunião on line e/ou por troca 

de mensagens. 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

2.5 - Realizar as atividades de produção 

(sistema de transmissão, marketing/confecção 

do flyer de divulgação/ Redes Sociais e et.)

Representante do 

Comitê de 

Capacitação e Elise

Por reunião on line ou 

Whatsapp
15/02/2021

Para evitar outras atividades em 

mesma data e horário

Reunião on line e/ou por troca 

de mensagens. 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

2.6 - Elaboração de LayOut para certificado 

virtual, o qual gerará evidência do 

treinamento/capacitação

Representante do 

Comitê de 

Capacitação, 

Responsável pelo 

Marketing e Elise

Por reunião on line ou 

Whatsapp
15/02/2021

Para registrar o treinamento/ 

capacitação interna da RGB

Reunião on line e/ou por troca 

de mensagens. 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

2.7 - Realização do Fórum para os membros do 

Comitê  de Educação da RGB, prefeitos e 

secretários de educação novos

Prof. Lúcio Filho, com 

a participação de 

outros palestrantes

REUNIÃO ON LINE 30/04/2021
Unificar os conhecimentos sobre 

governança e a RGB
Por meio de palestra

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

2.8 - Passar avaliação para feedback dos 

participantes. 

Responsável indicado 

pelo Comitê de 

Capacitação e Elise

E-mail dos 

participantes
30/04/2021

Para avaliar os pontos fortes e fracos 

do evento e organização.  Além disso, 

para obter ideias para novas 

necessidades. 

Formulário no dia do evento a 

ser disponibilizado via Chat. 

Certifcado condicionado ao 

preenchimento. 

Evento de Curta Duração obre 

governança em educação com os 

gestores de municípios

2 - Realizar evento sobre governança em 

educação com os gestores de municípios



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

2.9 - Enviar certificados digitais, guardando 

uma cópia no Banco de Dados da Rede para 

registro. 

Responsável indicado 

pelo Comitê de 

Capacitação

E-mail dos 

participantes
30/04/2021

Gerar evidência da Capacitação 

oferecida, bem como base cadastral 

para futuros membros

Via e-mail (digital)

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

3.1 -Agendar reunião para distribuição de 

tarefas
Adriano e Elise por whatsapp 13/01/2021

Para engajar a equipe do Comitê, com 

o intuito de concretizar a ação.

Por meio de agendamento e 

comunicado via Whatsapp

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

3.2 - Realizar a reunião e verificar voluntários  

para cada ação
Adriano e Elise REUNIÃO ON LINE 15/05/2021

Para identificar os voluntários e 

registrar seus nomes em cada ação. .

Por meio da realização da 

reunião on line.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

3.3 - Estabelecer parceria com o IGCP, 

Instituição de Ensino Superior, ENAP ou outra 

instituição indicada pela RGB, para 

operacionalizar o curso a distância

Regina e Elise REUNIÃO ON LINE 16/05/2021
Garantir estrutura necessária para a 

promoção da capacitação

Por meio de convites às 

instituições indicadas

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

3.4 - Definir instrutor e  conteúdo do curso em 

governança direcionado a gestores de IFES

Lúcio, Adriano, 

Regina, Elise
REUNIÃO ON LINE 17/05/2021

Garantir estrutura de pessoal e 

ementa do curso

Convidar profissionais 

capacitados para ministrar os 

cursos

Curso de Curta Duração a distância  

sobre contribuir para a melhoria da 

governança das instituições públicas 

de ensino superior

Evento de Curta Duração obre 

governança em educação com os 

gestores de municípios

2 - Realizar evento sobre governança em 

educação com os gestores de municípios

3 - Contribuir para a melhoria da 

governança das instituições públicas de 

ensino superior



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

3.5 - Capacitar os gestores de IFES, por meio 

de curso de curta duração a distância

A definir REUNIÃO ON LINE 18/05/2021
Promover melhoria na Governança 

dessas instituições

Promover divulgação do evento

Coordenar a realização do 

evento

Emitir certificado

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.1 -Agendar reunião para distribuição de 

tarefas
Adriano e Elise por whatsapp 13/01/2021

Para engajar a equipe do Comitê, com 

o intuito de concretizar a ação.

Por meio de agendamento e 

comunicado via Whatsapp

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.2 - Realizar a reunião e verificar voluntários  

para cada ação
Adriano e Elise REUNIÃO ON LINE 17/05/2021

Para identificar os voluntários e 

registrar seus nomes em cada ação. .

Por meio da realização da 

reunião on line.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.3 - Realizar uma reunião para organização 

das atividades e dividir tarefas com 

voluntários

A definir REUNIÃO ON LINE 17/05/2021
Para organizar os trabalhos a serem 

realizados

Por meio da realização da 

reunião on line.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.4 - Elaborar perguntas formatadas e 

uniformes para entrevistas com dirigentes de 

instituições públicas de ensino fundamental, 

médio e superior.

A definir REUNIÃO ON LINE 07/06/2021
Para coletar dados de maneira 

uniforme 

Por meio da realização da 

reunião on line.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.5 - Conceber uma lista e realizar o 

agendamento com os dirigentes de 

instituições públicas de ensino fundamental, 

médio e superior. 

A definir
Telefone/ e-mail/ 

REUNIÃO ON LINE
30/06/2021

Com o intuito de reqalizar o 

agendamento e entrevistar os 

dirigentes com data e hora marcadas. 

Por meio do agendamento via 

telefone, e-mail e on line;.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.5 - Realizar entrevistas com dirigentes de 

instituições públicas de ensino fundamental, 

médio e superior

A definir REUNIÃO ON LINE 25/09/2021

Para consolidar os conhecimentos em 

documento único e realizar sua 

publicação.

Convidar os dirigentes de 

instituições públicas de ensino 

fundamental, médio e superior 

para entrevista

Registrar a entrevista em algum 

veículo de comunicação da RGB

Iniciar banco de dados para 

identificar necessidade outras 

ações do Comitê de Educação

Curso de Curta Duração a distância  

sobre contribuir para a melhoria da 

governança das instituições públicas 

de ensino superior

 Artigo com base na experiência 

obtida por meio dos trabalhos do 

Comitê de Educação e Entrevistas 

3 - Contribuir para a melhoria da 

governança das instituições públicas de 

ensino superior

4 - Elaborar artigo de modo a compartilhar 

as experiências do Comitê de Educação da 

RGB



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.6 - Criar um grupo de trabalho para redigir 

artigo
A definir REUNIÃO ON LINE

Selecionar membros do grupo com 

maior disponibilidade para redigir o 

artigo

Convidando os membro do 

comitê a participarem do grupo 

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.7 - Elaborar artigo com base na experiência 

obtida por meio dos trabalhos do Comitê de 

Educação

A definir REUNIÃO ON LINE 28/11/2021
Consolidar informações coletadas 

durante os anos de 2020 e 2020

Redação realizada em modo 

compartilhado

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

na Educação

Adriano Freire e Elise 

Brites

4.8 - Entregar o artigo com base na 

experiência obtida
A definir REUNIÃO ON LINE 10/12/2021

Para registrar todo conteúdo coletado 

e gerar evidências do trabalho junto a 

RGB

Entrega de documento digital 

ao Embaixador da RGB

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

1.1 - Deliberar sobre a missão e o plano de 

ação

Danilo /Alexandra/ 

Jaqueline
Reuniões virtuais 23/03/21

Estabelecer o planejamento 

estratégico e prosseguir com a 

abertura oficial 

Por meio de análises e 

contribuições dos membros

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

1.2 Instituir um manual prático de 

contribuições para os membros do comitê
Cirlene e Elise Reuniões virtuais 08/07/21

Orientar os membros em relação ao 

cumprimento dos objetivos e da 

missão

Levantamento dos documentos 

importantes sobre a RGB que 

devem ser conhecidos pelos 

membros do Comite

 Manual prático de contribuições 

para os membros do Comitê Pessoas

 Artigo com base na experiência 

obtida por meio dos trabalhos do 

Comitê de Educação e Entrevistas 

4 - Elaborar artigo de modo a compartilhar 

as experiências do Comitê de Educação da 

RGB

1 - Oficializar o Comitê de Governança de 

Pessoal



4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen
1.3 - Emitir Certificados Alexandra e Elise Site RGB 30-abr.-21 

Oficializar os membros inclusive junto 

aos seus órgãos de origem.

Por meio de modelo pré-

existente.

 Certificados aos membros inclusive 

junto aos seus órgãos de origem

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

1.4 Elaborar material que fala de cada membro 

do comitê.
Cirlene Site 15/06/21

Divulgar o comitê junto a RGB e 

formar um Networking.

Construção em conjunto com 

MKT
Networking entre os mebros da RGB

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen
1.6 Dialogar sobre o cerimonial de abertura 

Coordenadores dos 

Comitês 
Reunião On-line 29/03/21 Organizar uma Cerimônia

Por meio das experiências 

anteriores

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

1.7  Produzir Vídeo para apresentação do 

Comitê 

Coordenadores dos 

Comitês  e Cirlene
Site 06/04/21

Mecanismo de integração e 

comunicação
Divulgação nos grupos e site

Vídeo para apresentação do Comitê 

Pessoas

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

2 - Implementar ações integrativas entre 

os Comitês
2.1 Organizar as dinâmicas para as reuniões

O membro do comitê 

escalado para dirigir 

os trabalhos

Encontros virtuais 06/06/21
para criar um maior envolvimento dos 

membros do Comitê

designando o membro com 

antecedência 
DiNãmicas para reuniões da RGB

1 - Oficializar o Comitê de Governança de 

Pessoal



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

3.1 - Obter apoio para trabalhar em 

cooperação com o Comitê de Eventos RGB
Alexandra Reunião On-line 15/05/21 obter Apoio para a ideia

Por meio das intervenções dos 

coordenadores

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

3.2 - Buscar Parcerias-chaves para o 

desenvolvimento do Evento por meio da UFCG 

E CNM

Prof. Luiz 

Fernando/Alexandr

a/Daniel Catelli

Reunião on-line e 

presenciais
30/06/21

Articular com os órgãos públicos na 

esfera Municipal, Estadual e Federal.

A UFCG - 

infraestrutora/professores e 

discentes. CMN - Articulação 

com os munípios para a 

mobilização dos gestores na 

area de GP

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen
3.3 Elaborar o Projeto do Evento

Regina 

Luna/Alexandra/Elo

á Junqueira

Por meio de 

especialistas .
02/05/21

Possuirmos material para fazermos 

visitar e construirmos parceiro

Por meio de material on-line e 

pasta.

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen
3.4 Desenvolver Identidade visual do evento

Elise /Rayvon 

Soares/Cirlene
Agência 02/05/21

Importante construir uma identidade 

para o evento

Por meio de uma agência de 

Publicidade

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

3.5 Desenvolver a programação Científica do 

Evento 

Paulo Alves/thiago 

bergman/ Paulo 

Marques 

soares/Jaqueline 

Jacobsen

Comitê de Governança 

de Pessoal/UFCG
30/05/21

Trata-se de parceria com uma 

universidade da Região.

Rodas de Conversas com 

especialistas , mini cursos e 

trabalhos científicos ou 

exposição de boas práticas

 FÓRUM: GOVERNANÇA DE PESSOAL 

NO SERTÃO PARAIBANO

3 - REALIZAR O FÓRUM: GOVERNANÇA DE 

PESSOAL NO SERTÃO PARAIBANO



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê Governança 

em Gestão de 

Pessoas

Alexandra Vieira e 

Jaqueline Jacobsen

3.6 Inserção de entregas sociais "canteiros RGB 

- DA GOVERNÇA A ESPERANÇA"

Alexandra e 

Jaqueline e Comitê 

Sustentabilidade

Nas cidades 

consideradas "polos" 

na região - Patos, 

Sousa e Cajazeiras.

20/10/21
A Rede de Governança Brasil deixaria 

sua marca por meio de um Fórum.

Construindo um canteiro verde 

em cada cidade.

Construção um canteiro verde em 

cada cidade da RGB

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
1.1 - Reunir para inauguração do Comitê e 

apresentar os atuais membros voluntários

Embaixador da RGB e 

Voluntários inseridos 

até a data

Plataforma Zoom da 

RGB
09/03/21

Atendimento à fala do Embaixador da 

RGB e apresentar os atuais 

integrantes

Apresentação dos integrantes, 

via plataforma Zoom, on-line, às 

17 horas

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
1.2 - Establecer primeiras conversas para 

alinhamento dos propósitos do Comitê
Membros do Comitê Plataforma WattsApp 16/03/21

Construção do nivelamento da 

Agenda do Comitê
Tratamento das informações

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
1.3 - Escolha de coordenadores voluntários por 

Casas Legislativas nas 3 esferas

Todos os membros 

do Comitê

Plataforma Zoom da 

RGB
06/04/21

Necessidade de liderança do Comitê e 

entrega das atribuições estatutárias

Deliberação e aclamação do 

Dalmo e Danilo, aguardando a 

UNALE para manifestação 

quanto ao representante 

estadual

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
1.4 - Levantar necessidades do comitê, 

principalmente na construção do Plano de 

Ação da RGB

Tdoos os membros 

do Comitê

Plataforma Zoom da 

RGB
06/04/21

Definição de estratégias e 

colaboração de acordo com a 

experiência dos membros do 

Comitê

Depoimentos e coleta de 

sugestões

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
1.5 - Definir estrutura de informações a ser 

coletada

Ana Carla, Hélder, 

Venicio, Dalmo, 

Florian, Mariana, 

Elissa, Alzira e Luís 

Kimaid e demais 

voluntários

Reuniões internas em 

ambiente à livre 

escolha

15/06/21

Definir quais são os dados relevantes 

para elaboração do diagnostico do 

ambiente de Governança das casa 

legislativas brasileiras

Prospecção inicial do ambiente 

legislativo de Governança 

seguido de brain storm. 

Reuniões internas 26/04 1/5 a 

15/5

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
1.6 - Coletar informações para diagnose e 

escopo da pesquisa

Venicio, Dalmo, 

Florian, Mariana, 

Elissa, Alzira e Luís 

Kimaid

Reuniões internas em 

ambiente à livre 

escolha

25/06/21
Reunir dados e definir o engajamento 

dos atores na concretude do objetivo

Ferramentas de busca e filtros 

documentos digitais. Reuniões 

internas 1/5 a 15/5

Banco de Dados  inerentes ao 

Legislativo em fontes confiáveis e 

transparentes

1 - ANÁLISE DE CENÁRIOS 

3 - REALIZAR O FÓRUM: GOVERNANÇA DE 

PESSOAL NO SERTÃO PARAIBANO



2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
1.7 - Levantar e Inserir dados por mineração 

em sites das Casas Legislativas

Todos os membros 

do Comitê

Reuniões internas em 

ambiente à livre 

escolha

01/08/21
Tratar dados inerentes ao Legislativo 

em fontes confiáveis e transparentes

Ferramentas de consolidação 

de dados. Reuniões Internas. 

1/5 a 31/5

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando

1.8 – Enviar, por meio da presidência da 

ALAGOV, Ofício de apresentação do 

Comitê a todas as casas legislativas do 

país.

Coordenadores 

junto à presidência 

da ALAGOV

Plataforma 

WattsApp

07/06/21

Tornar o Comitê  acessível a todas 

as casas legislativas que 

necessitem crescer em relação à 

Governança 

Envio de Ofício

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando

1.9 – Criar o Fórum de Governança das 

Assembleias Legislativas
Dalmo com o apoio 

de todos os 

membros do 

Comitê 

Plataforma Zoom da 

RGB

05/07/21

Criar canal de interação com as 

Assembleias Legislativas, podendo 

ouvi-las em suas necessidades e 

apresentar a elas informações 

úteis sobre a Governança.

Realização de reunião de 

lançamento do Fórum

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando

1.10 – Criar o Fórum de Governança das 

Câmaras de Vereadores
Danilo com o apoio 

de todos os 

membros do 

Comitê 

Plataforma Zoom da 

RGB

05/07/21

Criar canal de interação com as 

Câmaras de Vereadores, podendo 

ouvi-las em suas necessidades e 

apresentar a elas informações 

úteis sobre a Governança.

Realização de reunião de 

lançamento do Fórum

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
2.1 - Estruturar a massa crítica com os riscos da 

ausência da política de governança nos 

legislativos

Ana Carla, Dalmo, 

Helder, Florian, Luís 

Fernando, Luís 

Kimaid

Reunião virtual 25/06/21

Planejamento das ações necessárias 

para a adoção de critérios da prática 

de governança nos legislativos

Leitura das propostas e 

formulação de textos, de forma 

colaborativa, em debate em 

pequeno grupo

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
2.2 - Divulgar a massa crítica com os riscos da 

ausência da política de governança nos 

legislativosd

Ana Carla, Dalmo, 

Helder, Florian, Luís 

Fernando, Luís 

Kimaid

Reunião virtual 01/08/21

Planejamento das ações necessárias 

para a adoção de critérios da prática 

de governança nos legislativos

Leitura das propostas e 

formulação de textos, de forma 

colaborativa, com todos os 

membros do Comitê

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
2.3 - Levantar a produção legislativa de 

interesse da Governança em âmbito federal, 

estadual, distrital e municipal

Todos os membros
Reunião virtual e 

buscadores da Internet
10/09/21

O conhecimento das matérias 

legislativas de interesse da 

Governança permite gerar conceitos 

para as boas práticas de governança

Pesquisação de normas 

jurídicas efetivadas pela 

Governança nos níveis federal, 

estadual, distrital e municipal

Banco de Dados  inerentes ao 

Legislativo em fontes confiáveis e 

transparentes

 CARTILHA DE GOVERNANÇA DOS 

LEGISLATIVOS e Boas Práticas

 2 - PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

BOAS PRÁTICAS LEGISLATIVAS DE 

GOVERNANÇA

1 - ANÁLISE DE CENÁRIOS 



2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
2.4 - Escolher as boas práticas legislativas de 

Governança no Brasil e no exterior
Todos os membros

Reunião virtual e 

buscadores da Internet
10/09/21

O sentido é eleger as melhores 

práticas legislativas de Governança no 

Brasil e no Exterior

Eleição exemplificadas de 

Governança nos Legislativos

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
3.0 – Elaboração coletiva da estrutura da 

Cartilha (Sumário) 
Todos do Comitê Reunião virtual 08/07/21

Disponibilizar a estrutura da 

Cartilha como orientadora das 

demais etapas.

Realização de reunião dos 

membros do grupo

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
3.1 - Consolidar dados confiáveis para dotar 

textos e imagens no esboço da Cartilha

Elissa, Venicio, Luís 

Kimaid, Mariana, 

Alzira, Dalmo, Danilo

Google Drive 15/09/21
Criação de infográficos, imagens e 

textos, de forma colaborativa

Inserção de dados, imagens e 

informações

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando 3.2 - Apresentar textos para formar a Cartilha Todos do Comitê Google Drive 15/09/21
Necessidade de formatação da 

Cartilha
Esforço individual

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando 3.3 - Validar formato da Cartilha Todos do Comitê Reunião virtual 30/09/21 Buscar consenso Deliberação

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando 3.4 - Divulgar a Cartilha DIREX
Meios disponívels da 

RGB
15/11/21

Tornar pública a Cartilha de 

Governança dos Legislativos
Mídias e Eventos

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
4.1 - Divulgar o Plano de Integridade para as 

Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa 

do DF

Mariana e demais 

membros 

interessados

Reunião virtual interna 30/08/21

Adoção de critérios para implantação 

e implementação do Programa de 

Integridade nas Casas Legislativas 

subnacionais

Estabelecimento de um road 

map para divulgação

Disseminação da prática da política 

de integridade

 CARTILHA DE GOVERNANÇA DOS 

LEGISLATIVOS e Boas Práticas

 2 - PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

BOAS PRÁTICAS LEGISLATIVAS DE 

GOVERNANÇA

 3 - ELABORAÇÃO DA CARTILHA DE 

GOVERNANÇA DOS LEGISLATIVOS

4 - EVENTOS E CAPACITAÇÃO



2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando
4.2 - Apresentar em Eventos o Plano de 

Integridade 

Mariana e demais 

membros 

interessados

Âmbito nacional, a 

depender da agenda 

do Embaixador da RGB, 

da presidente da 

UNALE, do presidente 

da ALAGOV

21/08/21
Disseminação da prática da política de 

integridade
Realização de Eventos

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

Comitê Governança 

no Poder 

Legislativo

Luis Fernando 4.3 Criar o Dia da Integridade - 21/08
EMBAIXADOR, DIREX, 

COMITÊS

Âmbito nacional, a 

depender da agenda 

do Embaixador da RGB, 

da presidente da 

UNALE, do presidente 

da ALAGOV

21/08/21 MARCO HISTÓRICO Realização de Eventos Dia da Integridade - 21/08

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
1.1 - Apontamentos sobre a cartilha Comitê 15/04/2021

Exposição oral e visual na 

reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
1.2 - Alterações na cartilha (caso necessário) Comitê 30/04/2021

Alterando a cartilha a partir das 

anotações dos pontos 

levantados em reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
1.3 - Apresentação final da cartilha ao comitê Comitê 15/05/2021

Exposição oral e visual na 

reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

2.1 - Levantamento de ideias sobre os tipos 

de ações serão realizadas para 

conscientização

Comitê 15/05/2021

Exposição oral na reunião e 

elaboração de ata para constar 

as ideias sugeridas

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

2.2  - Elaboração dos materiais para 

conscientização
Comitê 15/05/2021

Elaboração de cartilhas, 

palestras, treinamentos, cursos, 

publicações e demais materiais 

que forem escolhidos para 

conscientizar

Ações de conscientização sobre 

LGPD

Cartilha de LGPD para RGB

Disseminação da prática da política 

de integridade

4 - EVENTOS E CAPACITAÇÃO

1 - Criação de Cartilha de LGPD para RGB

2 - Criação de ações de conscientização 

sobre LGPD



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
2.3  - Apresentação dos Materiais Comitê 30/05/2021

Exposição oral e visual na 

reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

3.1 - Apresentação do projeto de adequação, 

equipe responsável, metodologia, 

cronograma, escolha da estrutura de 

governança e gestão da área de privacidade e 

proteção de dados pessoais 

Comitê 15/05/2021
Exposição oral e visual na 

reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
3.2 - Envio do plano de comunicação Comitê/RGB 15/05/2021

P&B irá encaminhar plano de 

comunicação editável para RGB 

inserir o nome de cada 

cliente/fornecedor e 

encaminhar

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

3.3 - Início do projeto com preenchimento de 

formulário de atividade de tratamento

Integrantes e 

colaboradores
30/05/2021

Preenchimento de formulário 

em word

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

3.4 - Elaboração de planilha de fluxos de 

dados pessoais inserindo a nota de risco de 

cada atividade, recomendações, diagnóstico

Comitê 15/06/2021

Compilando as informações dos 

formulários em planilha excel, 

diagnóstico em documento PDF 

com as recomendações

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

3.5 - Revisar minutas de contratos, políticas e 

sugerir cláusulas de proteção de dados 

pessoais

Comitê 15/06/2021

Analisando os contratos e 

políticas sugerindo a inserção 

de cláusulas (se necessário)

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
3.6 - Alterações no site (se necessárias) Comitê 15/06/2021

Analisando a interface do site 

da RGB e sugerindo as 

alterações

Ações de conscientização sobre 

LGPD

 Adequação à LGPD da RGB

2 - Criação de ações de conscientização 

sobre LGPD

3 - Adequação à LGPD da RGB



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
3.7 - Nomeação do Encarregado (DPO) RGB 30/06/2021

A RGB deverá selecionar o 

Encarregado, podendo ser uma 

pessoa física ou jurídica, sendo 

seu contato divulgado 

publicamente

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

3.7 - Implementação das sugestões e 

recomendações

P&B 

Compliance/RGB
30/07/2021

Após discutir as recomendações 

e sugestões de alterações de 

fluxos a RGB precisará 

implementá-las internamente

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
3.8 - Monitoramento

P&B 

Compliance/RGB
30/10/2021

Avaliando as implementações 

realizadas

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

4.1 - Reunião para informar comitê sobre 

audiência pública
Comitê 30/04/2021

Exposição oral na reunião e 

anotação das ideias

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

4.2 - Montar documentação para audiência 

pública
Comitê 15/04/2021

Elaborar os documentos a partir 

das ideias obtidas na reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
4.3 - Aprovação Comitê 15/05/2021

Exposição oral e visual na 

reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
4.4 - Participação na audiência pública Comitê 30/05/2021

Exposição oral e visual na 

reunião

 Adequação à LGPD da RGB

Participação em Audiência pública

3 - Adequação à LGPD da RGB

4 - Audiência pública



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia

5.1 - Discussão sobre os pontos necessários na 

palestra
Comitê 15/06/2021

Exposição oral na reunião e 

anotação das ideias

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
5.2 - Montar apresentação Lucas Paglia 30/06/2021

Elaborar os documentos a partir 

das ideias obtidas na reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
5.3 - Apresentar internamente Comitê 30/06/2021

Exposição oral e visual na 

reunião

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

em Lei Geral de 

Proteção de Dados 

– LGPD

Bruno Ferola e Lucas 

Paglia
5.4 - Realização da palestra Comitê 30/06/2021

Em uma live aberta ao público 

recapitulando o que foi feito e 

lançando o comitê

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

1.1 - Produzir o Portfólio de Produtos e 

Serviços em espanhol, com identidade visual 

enfocada na América Latina

Elise                          

Diretoria  de 

Relações 

Institucionais               

Macleuler                  

Diretoria de Relações 

Internacionais                      

e Agência

Agência 31/05/2021
Para divulgação internacional da 

Alagov

Reuinão entre a Diretoria de 

Relações Institucionais e a 

Agência. Após, a validação será 

pela Diretoria de Relações 

Internacionais

Portfólio de Produtos e Serviços em 

espanhol, com identidade visual 

enfocada na América Latina

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

1.2 - Elaborar apresentação e vídeo em 

espanhol da Alagov 

Elise                          

Diretoria  de 

Relações 

Institucionais               

Macleuler                  

Diretoria de Relações 

Internacionais                      

e Agência

Agência 30/06/2021
Para divulgação internacional da 

Alagov

Reuinão entre a Diretoria de 

Relações Institucionais e a 

Agência. Após, a validação será 

pela Diretoria de Relações 

Internacionais

Apresentação e vídeo em espanhol 

da Alagov 

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

1.3 - Deliberar sobre adesão da Alagov à Carta 

do Pacto Global (ONU)
DIREX Reunião on-line 31/05/2021

Para identifcar a viabilidade ou não da 

adesão e o que isso repercute em 

benefícios para a Sociedade e para a 

ALAGOV

Estudo individual e posterior 

discussão on-line com os 

membros da Diretoria Executiva

adesão da Alagov à Carta do Pacto 

Global (ONU)

Palestra sobre LGPD5 - Palestra sobre LGPD

1 - Propor ações e estratégias de 

intercâmbio e divulgação internacional da 

ALAGOV (material de divulgação em 

inglês e espanhol). 



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

2.2 - Definir a expansão inicial da Alagov nos 

seguintes países: Argentina, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Equador, México e Peru

Diretoria de Relações 

Internacionais e 

Comitê de Relações 

Internacionais

Reunião on-line 30/04/2021
Para apoiar a definição de instituições 

e atores a serem contactados

Reunião Diretoria de Relações 

Internacionais e Comitê de 

Relações Internacionais

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

2.3 - Efetuar mapeamento de instituições 

cooperantes na América Latina, com base nos 

temas e países prioritários

Comitê de Relações 

Internacionais (a 

designar)

Reunião on-line 31/05/2021
Para apoiar a realização de contatos 

com atores relevantes

Estudo individual e posterior 

discussão on-line do Comitê de 

Relações Internacionais

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

2.4 - Efetuar contatos com as instituições 

mapeadas, nos países priorizados (exceto EFS)

Comitê de Relações 

Internacionais (a 

nomear)

Reunião on-line 15/12/2021
Para iniciar a expansão da Alagov na 

região

Contatos do Comitê de Relações 

Internacionais com 

representantes das instituições 

mapeadas

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

2.5 - Efetuar contatos com Entidades de 

Fiscalização Superior da Organização das EFS 

da América Latina e do Caribe (Olacefs), nos 

países priorizados

Macleuler         

Diretoria de Relações 

Internacionais 

Reunião on-line 15/12/2021

Para iniciar a expansão da Alagov no 

âmbito da comunidade de controle da 

região

Contatos da Diretoria de 

Relações Internacionais com 

representantes das EFS dos 

países priorizados

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

3.1 - Estabelecer pontos focais nos países 

priorizados (foco nas instituições mapeadas e 

nas EFS)

Diretoria de Relações 

Internacionais e 

Comitê de Relações 

Internacionais

Reunião on-line 15/12/2021

Para facilitar o desenvolvimento de 

redes nacionais de governança na 

região

Contatos da Diretoria de 

Relações Internacionais e do 

Comitê de Relações 

Internacionais com as 

instituições e atores mapeados

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

3.2 - Estabelecer sinergias entre os temas e 

países priorizados com o processo de adesão 

do Brasil à OCDE

Comitê de Relações 

Internacionais (a 

designar)

Reunião on-line 15/12/2021
Para apoiar o processo de adesão do 

Brasil na OCDE

Contatos do Comitê de Relações 

Internacionais com as 

instituições e atores mapeados

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

3.3 - Iniciar processo de adesão da Alagov à 

Olacefs

Embaixador da 

Alagov e Diretoria de 

Relações 

Internacionais

Reunião on-line 15/12/2021
Para conferir à Alagov o status de 

membro associado da Olacefs

Contados do Embaixador da 

Alagov e da Diretoria de 

Relações Internacionais com os 

órgãos diretivos da Olacefs

 Expansão inicial da Alagov nos 

seguintes países: Argentina, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, 

México e Peru

3 - Promover e orientar a interlocução da 

ALAGOV junto a organismos e instituições 

internacionais, primando pelos princípios 

da associação

2 - Prospectar oportunidades de 

cooperação da ALAGOV com organismos 

internacionais, associações estrangeiras e 

outras instituições públicas e privadas 

sediadas no exterior



3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

3.4 - Acompanhar o desenvolvimento do 

primeiro piloto de expansão da Alagov na 

Argentina

Diretoria de Relações 

Internacionais e 

Comitê de Relações 

Internacionais

Reunião on-line 15/12/2021

Para apoiar a nova rede, compartilhar 

boas práticas e lições aprendidas e 

usar a experiência piloto para outras 

iniciativas de criação de redes 

nacionais de governança na região

Reuniões on-line de 

acompanhamento com o ponto 

focal na Argentina

3 - Intensificar a atuação 

da Rede por intermédio 

da sensibilização da alta 

administração que 

governa o País;

Comitê Relações 

Internacionais

3.5 - Apoiar organização do Congresso 

Internacional de Governança

Diretoria de Relações 

Internacionais e 

Comitê de Relações 

Internacionais

Reunião on-line 31/10/2021

Para colaborar com a Diretoria de 

Relações Institucionais na organização 

da parte internacional do Congresso 

de 2021

Sugestão de temas, 

participantes e palestrantes; 

envio de convites para 

instituições a atores da região

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

1.1. Realizar lives sobre a prática da 

governança e da gestão digital nos órgãos do 

Sistema de Justiça

Coordenador da 

ação: Luiz Antônio 

Garcia

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, 

etc.)

BIMESTRAL

Disseminar e alinhar o conhecimento 

sobre essas tecnologias entre os 

órgãos do Sistema de Justiça

Contactar profissionais que 

possam realizar os debates de 

forma gratuita e por meio 

virtual

lives sobre a prática da governança e 

da gestão digital nos órgãos do 

Sistema de Justiça

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

1.2. Realizar o 1º Congresso de Governança 

Colaborativa entre os Órgãos do Sistema de 

Justiça Brasileiro

Coordenador da 

ação: Thiago Martini

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, 

etc.)

03/12/2021

Fomentar a cultura da governança 

colaborativa entre os órgãos do 

Sistema de Justiça

Buscar colaboradores que 

possam ministrar as palestras 

de forma gratuita, bem como 

parcerias para que a plataforma 

digital (Zoom, Meet, Teams, 

etc) seja disponibilizada de 

forma igualmente gratuita.

1º Congresso de Governança 

Colaborativa entre os Órgãos do 

Sistema de Justiça Brasileiro

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

2.1. Criar uma rede de compartilhamento de 

pareceres  com sistematização por áreas do 

Direito, mediante convênios para 

compartilhamento de bases. (ou uma Wiki 

doSistema de Justiça?)

Coordenador da 

ação: Ibraim Rocha
Hospedar em nuvem 03/12/2021

Para pontencializar o caráter nacional 

do Sistema de Justiça por meio da 

atuação preventiva, coordenada e 

colaborativa sobre os temas jurídicos 

abordados pelos órgãos do Sistema de 

Justiça, especialmente na área 

consultiva 

Prever no Termo de 

Cooperação a ser assinado 

entre os órgãos do Sistema de 

Justiça a elaboração coletiva 

dessa ferramenta

Rede de compartilhamento de 

pareceres  com sistematização por 

áreas do Direito, mediante 

convênios para compartilhamento 

de bases NA NUVEM

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

2.2. Acompanhar e articular a participação 

dos órgãos que integram as Funções 

Essenciais à Justiça na elaboração e 

implantação da política nacional de 

governança judicial que o CNJ elaborará, para 

replicação, no que for compatível, nos demais 

órgãos do Sistema de Justiça

Coordenador da 

ação: Evandro Costa 

Gama

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, 

etc.)

30/06/2021

Fomentar a governança colaborativa e 

coordenada entre os órgãos do 

Sistema de Justiça

Por meio de acompanhamento 

e articulação com os órgãos do 

Sistema de Justiça

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

2.3. Propor ao CNJ a criação em sua estrutura 

de um Escritório de Jurimetria e análise de 

riscos sistêmicos de conflitos, a fim de 

coordenar um sistema integrado e 

colaborativo de jurimetria entre os órgãos do 

Sistema de Justiça

Coordenador da 

ação: Euler Alencar e 

Pamella Edokawa

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, 

etc.)

30/06/2021

Subsidiar a compreensão e a gestão 

coordenada e colaborativa dos 

acervos processuais trabalhados pelos 

órgãos do Sistema de Justiça, de 

forma a reduzí-lo de maneira mais 

célere e com efetividade, além de 

prevenir litígios, identificando, por 

exemplo, aqueles oriundos de 

deficiências da própria estrutura 

administrativa dos entes federativos

Por  meio do Termo de 

Cooperação a ser assinado pelo 

CNJ, PGR, AGU, DPU, OAB, PGEs 

e PGMs

Termo de Cooperação com o CNJ, 

PGR, AGU, DPU, OAB, PGEs e PGMs

 Expansão inicial da Alagov nos 

seguintes países: Argentina, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, 

México e Peru

2 - Promover a Atuação em Rede 

Colaborativa dos Órgãos do Sistema de 

Justiça

3 - Promover e orientar a interlocução da 

ALAGOV junto a organismos e instituições 

internacionais, primando pelos princípios 

da associação

1 - Induzir a mudança cultural no Sistema 

de Justiça 



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

2.4. Elaborar e fomentar a aprovação de 

normativo que determine o uso de pareceres 

e súmulas vinculantes dos órgãos de 

assessoramento e representação judicial para 

toda a administração do ente federativo, 

seguindo o exemplo da AGU 

Coordenador da 

ação: Evandro Costa 

Gama

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, 

etc.)

03/12/2021

Estabelecer um maior alinhamento 

entre os órgãos do Sistema de Justiça 

e os órgãos do Poder Executivo, além 

de prevenir conflitos e ilegalidades

Elaboração coletiva dos 

membros do Comitê em 

parceria com os órgãos do 

Sistema de Justiça

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

2.5. Elaborar e fomentar a aprovação de 

normativo que determina as situações em 

que os representantes judiciais dos entes 

federativos estão autorizados a não contestar 

ou não recorrer, seguindo modelo já existente 

na PGFN

Coordenador da 

ação: Evandro Costa 

Gama

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, 

etc.)

03/12/2021

Evitar o prolongamento de ações 

judiciais em que já há jurisprudência 

consolidada de Tribunais Superiores, 

decisões definitivas em recursos 

repetitivos, Súmulas vinculantes ou 

Declaração de Inconstitucionalidade 

em sede de Controle Difuso

Elaboração coletiva dos 

membros do Comitê em 

parceria com os órgãos do 

Sistema de Justiça

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

2.6. Fomentar o uso de Câmaras de 

Conciliação de Conflitos entre os entes 

federativos e de suas autarquias e fundações

Coordenador da 

ação: Evandro Costa 

Gama

No CNJ ou via 

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, 

etc.)

03/12/2021

Evitar que conflitos entre os entes 

federativos e destes com suas 

autarquias e fundações cheguem ao 

Poder Judiciário, além de promover 

maior colaboração entre eles 

Prever essa iniciativa no Termo 

de Cooperação a ser assinado 

entre os órgãos do Sistema de 

Justiça e a elaboração coletiva 

dessa ferramenta, bem como a 

sua apresentação no 1º 

Congresso de Governança 

Colaborativa entre os Órgãos do 

Sistema de  Justiça Brasileiro

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

3.1. Criar um Conselho (ou Grupo),  por meio 

virtual, para a troca de experiências e 

disseminação de boas práticas de governança 

no Sistema de Justiça, com wiki ou outra 

ferramenta para registro das boas práticas

Coordenador da 

ação: Flávio Feitosa

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, 

etc.) e armazenamento 

em nuvem

TRIMESTRAL

Compartilhar boas práticas de 

governança e promover a sua 

disseminação

Prever sua elaboração coletiva 

no Termo de Colaboração a ser 

assinado pelos órgãos do 

Sistema de Justiça, com 

encontros em plataforma digital 

(Zoom, Meet, Teams, etc.)

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê Governança 

no Sistema 

Judiciário

Evandro Gama e Luis 

Garcia

3.2. Firmar parceria formal com o CNJ, PGR, 

AGU, DPU, PGE e PGM com o propósito de 

encampar e disseminar as iniciativas em prol 

da Governança Colaborativa no Sistema de 

Justiça

Coordenador da 

ação: Flávio Feitosa
No CNJ ou Virtual 30/06/2021

Ajudar o CNJ, PGR, AGU, DPU, OAB, 

PGEs e PGMs a divulgar e implantar as 

iniciativas relacionadas com a 

Governança Colaborativa nos órgãos 

do Sistema de Justiça

Elaboração e assinatura de 

Termo de Colaboração

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio

1.1 - Levantar todos os eventos propostos por todos 

os Comitês

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom 30/05/21
Para ter a Visualização dos eventos em 

2021 e planejá-los com antecedência e 

qualidade

Levantamento junto aos Comitês

Eventos RGB para os prefeiros

Termo de Cooperação com o CNJ, 

PGR, AGU, DPU, OAB, PGEs e PGMs

2 - Promover a Atuação em Rede 

Colaborativa dos Órgãos do Sistema de 

Justiça

3 - Fomentar a Governança Colaborativa 

entre os Órgãos do Sistema de Justiça por 

meio da disseminação de boas práticas

1 - Centralizar, Organizar e Comunicar os 

eventos da RGB



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio
1.2 - Organizar os eventos em calendários mensais

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom 31/12/21
Para oferecer uma visão mensal da 

realização dos eventos

Por meio de reuniões virtuais do 

Comitê e da RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio

1.3 - Desenvolver um fluxo ou check list de trabalho 

para alinhamento do papel do nosso Comitê e dos 

demais

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom 30/05/21
Para propiciar uma visão do fluxo de 

trabalho

Por meio de reuniões virtuais do 

Comitê e da RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio
1.4 - Identificar redundâncias em temas e datas

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom 30/06/21
Para evitar que eventos sejam agendados 

na mesma data

Por meio de reuniões virtuais do 

Comitê e da RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio

1.5 - Alinhar com a RGB as prioridades e os 

reagendamentos

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom 31/12/21
Para propiciar a o alinhamento da 

realização de eventos à RGB

Por meio de reuniões virtuais do 

Comitê e da RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio

1.6 - Comunicar aos Comitês e a RGB o 

planejamento de eventos para o ano

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom 30/05/21
Para dar publicidade ao planejamento dos 

eventos

Por meio de reuniões virtuais do 

Comitê e da RGB

Eventos RGB para os prefeiros

1 - Centralizar, Organizar e Comunicar os 

eventos da RGB



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio

1.7 - Desenvolver fluxo para o planejamento anual 

de eventos e para demandas emergentes

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom 30/05/21 Para organizar o planejamento de eventos
Por meio de reuniões virtuais do 

Comitê e da RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio
1.8 - Elaborar agenda da RGB

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom A definir
Para disponibilizar a todos os membros da 

Rede

Por meio de reuniões virtuais do 

Comitê e da RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio

1.9 - Desenvolver estratégia de Comunicação dos 

eventos para o público interno e externo

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Ambiente virtual Zoom 30/05/21
Para comunicar os eventos nas redes 

sociais da RGB

Por meio de reuniões virtuais do 

Comitê e da RGB

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

Comitê de Eventos
Andreia Rego e Eduardo 

Paracencio

1.10. Desenvolver indicadores para melhor 

monitoramento dos eventos e dos esforços da rede 

(ação nova).

Eduardo Paracêncio e 

Andrea Rego em 

Coordenação com a 

Diretoria Institucional

Grupo Comitê de Eventos 31/07/21

Para avaliar os resultados alcançados dos 

eventos e os impactos de excessos de 

iniciativas e se estamos atingindo nossa 

missão. 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.1 - Elaboração de eventos nos regionais - 

piloto será no Ceara 

Comite de 

capacitação, 

Diretoria 

Institucional, Comitê 

de Eventos, Comitê 

de Governança nos 

Municipios e Comitê 

do Legislativo. 

Ceará 26/08/21

Para apresentar aos Prefeitos a 

cartilha de Governança Municipal e 

fomentar a implementação das boas 

práticas de governança no municipio. 

Realizada reuniões para tratar 

do evento de lançamento no 

Ceará no mês de março,  abril, 

maio e junho. O evento está 

planejado para agosto, serão 

realizadas reuniões mensais 

com a particpação dos comitês 

para  definições do formato e 

realização do evento no Ceará.  

As reuniões acontecerão até do 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.2 Planejamento dos Eventos Regionais -  2ª 

rodada - PARANÁ 

Comite de 

capacitação, 

Diretoria 

Institucional, Comitê 

de Eventos, Comitê 

de Governança nos 

Municipios e Comitê 

do Legislativo. 

AMBIENTE VIRTUAL 

ZOOM
30/08/21 Para planejar o evento no Paraná REUNIÃO ON LINE

Eventos RGB para os prefeiros

1 - Centralizar, Organizar e Comunicar os 

eventos da RGB

 1 - Capacitar Prefeitos sobre o conteúdo 

da Cartilha Governança Pública Municipal



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 
1.3 - Evento Regional -  2ª rodada - PARANÁ 

Comite de 

capacitação, 

Diretoria 

Institucional, Comitê 

de Eventos, Comitê 

de Governança nos 

Municipios e Comitê 

do Legislativo. 

Paraná 30/09/21

Para apresentar aos Prefeitos a 

cartilha de Governança Municipal e 

fomentar a implementação das boas 

práticas de governança no municipio. 

Conforme a estrutura e 

metodolgoia defindas nas 

reuniões do item 1.2 

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.4 Planejamento dos Eventos Regionais -  3ª 

rodada -MINAS GERAIS

Comite de 

capacitação, 

Diretoria 

Institucional, Comitê 

de Eventos, Comitê 

de Governança nos 

Municipios e Comitê 

do Legislativo. 

AMBIENTE VIRTUAL 

ZOOM
30/10/21

Para planejar o evento em Minas 

Gerais
REUNIÃO ON LINE

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.5 - Evento Regional -  3ª rodada - MINAS 

GERAIS

Comite de 

capacitação, 

Diretoria 

Institucional, Comitê 

de Eventos, Comitê 

de Governança nos 

Municipios e Comitê 

do Legislativo. 

Minas Gerais 30/11/21

Para apresentar aos Prefeitos a 

cartilha de Governança Municipal e 

fomentar a implementação das boas 

práticas de governança no municipio. 

Conforme a estrutura e 

metodolgoia defindas nas 

reuniões do item 1.4

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.6 - Planejamento da Mentoria gratuita para 

os Prefeitos

Embaixador, Cris, 

Henrique, Douglas e 

Elise

AMBIENTE VIRTUAL 

ZOOM
29/05/21

Para definir a estrutura, metodologia 

do evento e grupos de prefeitos para 

os primeiros os eventos de 2021.

Reuinão on line

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.7 - Mentoria gratuita para os Prefeitos - 1ª 

TURMA 

Embaixador, Comitê 

de Capacitação e 

Comitê de 

Governança nos 

Municípios

AMBIENTE VIRTUAL 

ZOOM
29/06/21

Levar orientação aos Prefeitos para 

implentarem a governança em seus 

municipios. 

Transmissão ao vivo via RGB em 

plataforma ZOOM. Apoio da 

Diretoria Institucional, Comitês 

de Capacitação e Governança 

nos Municípios

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.8 - Definição do escopo do Projeto Bolsas de 

cursos do IGCP 

Comitê de 

Capacitação e equipe 

IGCP

AMBIENTE VIRTUAL 

ZOOM
30/03/22

Para definir os cursos, método de 

distribuição, critérios de escolha das 

prefeituras, calendários e etc...

REUNIÃO ON LINE

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.9 - Execução do projeto Bolsas de cursos do 

IGCP 

Prefeituras 

selecionadas 
Plataforma EAD IGCP 30/11/22

Levar cursos gratuitos através das 

boas práticas de governança aos 

prefeitos. 

Distruibuição de cursos em EAD 

gratuítos para as prefeituras 

selecionadas após a mentoria 

realizada pela RGB com apoio 

do IGCP e acesso gratuito a 

plataforma. 

Eventos RGB para os prefeiros

 1 - Capacitar Prefeitos sobre o conteúdo 

da Cartilha Governança Pública Municipal



5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.10 - Planejamento das próximas rodadas de 

eventos regionais 

Comite de 

capacitação, 

Diretoria 

Institucional, Comitê 

de Eventos, Comitê 

de Governança nos 

Municipios e Comitê 

do Legislativo. 

AMBIENTE VIRTUAL 

ZOOM
14/01/21

 Para definir os Estados e o 

Cronograma. O Foco é passar pelos 22 

estados na qual a RGB está presente. 

Objetivo é até 2024  ter realizado 

eventos em 22 eventos nesse mesmo 

formato. 

REUNIÃO ON LINE

5 - Induzir a mudança 

cultural em todas as 

esferas pela aplicação 

definitiva da 

Governança Pública.

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

1.11 - Realização dos eventos regionais - 22 

Estados até 2024.

Comite de 

capacitação, 

Diretoria 

Institucional, Comitê 

de Eventos, Comitê 

de Governança nos 

Municipios e Comitê 

do Legislativo. 

19 estados 30/12/24

Para apresentar aos Prefeitos a 

cartilha de Governança Municipal e 

fomentar a implementação das boas 

práticas de governança no municipio. 

Conforme cronograma definido 

no item 1.10 e utilizando o 

método consolidado nas 

rodadas 1 e 2, Paraná e Minas 

Gerais.

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 
 2.1 - Planejamento do Workshop Interno RGB Comitê de Capacitação 

AMBIENTE VIRTUAL 

ZOOM

Para nivelar o conhecimento em 

governança dos voluntários da RGB 

Reunião online para definição de 

grade curricular, palestrantes, 

forma de abertura, data, estrutura, 

divulgação e certificados

4 - Unificar a teoria da 

Governança Pública 

entre os colaboradores 

da REDE;

Comitê de 

Capacitação

Cristiane Nardes  e 

Robson Loureiro 

 2.2 - Workshop para nivelamento de conhecimento 

em governança 
Comitê de Capacitação Virtual 30/11/21

Para nivelar o conhecimento em 

governança dos voluntários da RGB 
Conforme item 2.1 

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.1 - Realizar coleta diária da REDE com 

categorização das informações
Ariene e Pryscilla

ON LINE (Meeting 

Google)
DIÁRIO

Facilitar a consolidação das 

informações anuais
No site e redes socias da Rede

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.2 - Receber informações que não estão 

publicadas no site, Redes Socias e Plano de 

Ação do PE da REDE, principalmente quanto 

aos eventos que integrantes da REDE 

participem, nessa condição

Voluntários da REDE
ON LINE (Meeting 

Google)
MENSAL

Para compoisção do Relatório Anula - 

não ocorrer falta de informações

Envio de email para 

Ariene/Pryscilla/Dougals com as 

informaçõe: A) o que é/ 

descrição, B) fotos/imagens; C) 

benefícios e D) participantes

Relatório Anual de Gestão RGB

Workshop Interno RGB 

Eventos RGB para os prefeiros

1 - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO ANUAL DA REDE 2021

 1 - Capacitar Prefeitos sobre o conteúdo 

da Cartilha Governança Pública Municipal

2 -  Capacitar a própria RGB



2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.3 - Realizar benchmark para atualização do 

modelo a ser empregado no Relatório de 

Gestão de 2021.

Ariene e Pryscilla web e word 31/03/21

Atualização do modelo atual, 

melhorando a disposição das 

informações de forma mais visual e 

atrativo

Pesquisa em site de 

organizações e empresas

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.4 - Definir Modelo a ser empregado em 2021 

e validar.

Ariene, Douglas e 

Pryscilla , Gestão 

Rede

word e ON LINE 

(Meeting Google)
31/03/21

Validação do formato do Relatório de 

Gestão Anual;

Criação de draft do relatório de 

Gestão 2021 e apresentação em 

reunião para validação.

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.5 - Solicitar a confecção de artes (capa, 

cabeçalho, rodapé e demais imagens que 

comporão o RG) pelo web designer da REDE

Ariene, Douglas e 

Pryscilla
ON LINE (e-mail) 30/11/2021

Elaboração de apresentação para 

avaliar o que foi planejado no PE e o 

que foi entregue.

Divulgação interno e externo a Rede 

das ações realizadas.

Envio de email para web 

designer da REDE; 

Acompanhemtno do retorno 

das mesmas, validação ou 

solicitação de ajuste e inserção 

no RG 

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.6 - Consolidar as informações pertinentes ao 

1º semestre para apresentar versão parcial do 

Relatório de gestão para acompanhamento 

das atividades da REDE

Ariene, Douglas e 

Pryscilla

ON LINE (Meeting 

Google)
31/07/21

Elaboração de apresentação para 

avaliar o que foi planejado no PE e o 

que foi entregue.

Divulgação interno e externo a Rede 

das ações realizadas.

Consolidação das informações 

do 1º semestre no relatório e 

em apresentação.

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.7 - Consolidar informações e apresentar a 

versão final do Relatório anual

Ariene, Douglas e 

Pryscilla

ON LINE (Meeting 

Google)
30/11/2021

Elaboração de apresentação para 

avaliar o que foi planejado no PE e o 

que foi entregue.

Divulgação interno e externo a Rede 

das ações realizadas.

Consolidação das informações 

do 1º semestre no relatório e 

em apresentação.

Relatório Anual de Gestão RGB
1 - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO ANUAL DA REDE 2021



2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.8 -  Revisar e aprovar os dados Comitê ADM ON LINE (e-mail) 30/11/2021
Revisão de informações faltantes ou 

possíveis erros para correção

Repasse do relatório para 

validação.

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

3.1 - Definir data de divulgação e entrega do 

Relatório de Gestão parcial e anual de 2021

GT Relatório de 

Gestão e Comitê 

ADM

ON LINE (Meeting 

Google)
30/11/2021

Para definição da data final da coleta 

das informações, finalização do 

Relatório e estratégias de divulgação

Reunião com o GT Relatório de 

Gestão e Comitê ADM

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

3.2 - Orçar junto a gráfica custo para impressão 

do Relatório Anual de Gestão

GT Relatório de 

Gestão e Comitê 

ADM

ON LINE (Meeting 

Google)
31/07/21

Para verificar a viabilidade de 

disponibilização do conteúdo 

impresso.

Repasse do GT Relatório de 

Gestão para o Comitê ADM de 

versão finalizada

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

3.3 - Elaborar proposta de Divulgação do 

Relatório de Gestão 2021 com cronograma

GT Relatório de 

Gestão e Comitê 

ADM

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para apresentar para o Comitê ADM, 

para o Comitê de Eventos e para o 

Conselho ADM.

Para disttribuição de forma 

organizada

Reunião on line com os 

membros do GT Relatório de 

Gestão e Comitê ADM. As datas 

do cronograma serão 

ESTIMADAS, pois dependem da 

elaboração de cada cartilha e 

impressão.

2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

3.4 - Definir a lista de destinatários do 

Relatório de Gestão 2021 impressa/digital

GT Relatório de 

Gestão e Comitê 

ADM

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para visualizar a quantidade de 

destinatários e basear a quantidade a 

ser impressa

Reunião on line com os 

membros do GT Relatório de 

Gestão e Comitê ADM

Relatório Anual de Gestão RGB

Relatório de Gestão Anual RGB

1 - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO ANUAL DA REDE 2021

2 - PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO  (DIGITAIS E/OU IMPRESSAS)



2 - Fomentar os 

trabalhos da REDE de 

forma colaborativa, 

focando em resultados 

prósperos à sociedade 

brasileira;

GT Produção do 

Relatório Anual de 

Gestão da RGB

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

3.5 - Definir o modelo de envio do Relatório de 

Gestão 2021 (impressa/digital) para 

autoridades

GT Relatório de 

Gestão e Comitê 

ADM

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para elaborar o cronograma de envio, 

bem como a definição do recurso 

financeiro.

Reunião on line com os 

membros do GT Relatório de 

Gestão e Comitê ADM

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.2 - Elaboração do Projeto de publicação das 

Cartilhas em 2021
TCE-MS TCE-MS 15/01/21

Para ter de forma organizada o Plano 

de Projeto

Utilizando as técnicas de 

elaboração de Projetos do PMI

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.2 - Elaborar o Cronograma  2021 GT CARTILHA
ON LINE (Meeting 

Google)
15/01/21

Para monitoramento de todas as 

ações e datas para que cumpramos 

com êxito o Lançamento das Cartilhas 

em 2021

Reunião on line com os 

membros do GT Cartilha

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.3 - Elaborar a Campanha de Divulgação de 

Lançamento das Cartilhas em 2021
GT CARTILHA

ON LINE (Meeting 

Google)
28/05/21

Para dar ostensivo conhecimento, 

comunicaçao e publicidade
Reunião com Especialista 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

1.4 - Elaborar o Mapa Brasil de Maturidade GT CARTILHA
ON LINE (Meeting 

Google)
30/11/22

Para se ter um panorama Brasil obtido 

através de dados estruturados 

declaratórios dos municípios. Irá 

aulizar na tomanda de decisão e 

definição da estratégia de cursos e 

implantação da governança.

Utilizando a tabulação do 

diagnóstico, estatística gráfica e 

técnica de WEB

Relatório de Gestão Anual RGB

Cartilhas de temas relacionados à 

governança

2 - PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO  (DIGITAIS E/OU IMPRESSAS)

1 - DEFINIÇÃO E ELABORAÇAO DAS 

CARTILHAS DA RGB



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

2.1 - Definir a lista de destinatários que 

receberão a cartilha impressa
GT CARTILHA

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para visualizar a quantidade de 

destinatários e basear a quantidade a 

ser impressa

Reunião on line com os 

membros do GT Cartilha 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

2.2 - Definir a lista de destinatários que 

receberão a cartilha digital
GT CARTILHA

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para visualizar a quantidade de 

destinatários e definir a estratégia de 

envio da Ação 4.5

Reunião on line com os 

membros do GT Cartilha 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

2.3 - Elaborar proposta de Divulgação das 

Cartilhas
GT CARTILHA

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para apresentar para o Comitê ADM, 

para o Comitê de Eventos e para o 

Conselho ADM

Reunião on line com os 

membros do GT Cartilha 

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

2.4 - Definir o modelo de envio das cartilhas 

impressas
GT CARTILHA

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para elaborar o cronograma de envio, 

bem como a definição do recurso 

financeiro.

Reunião on line com os 

membros do GT Cartilha

1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

2.5 - Definir o modelo de envio das cartilhas 

digitais
GT CARTILHA

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para elaborar o cronograma de envio, 

bem como a definição do recurso 

financeiro.

Reunião on line com os 

membros do GT Cartilha

Cartilhas sobre governança
2- DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS 

CARTILHAS DIGITAIS E IMPRESSAS



1- Aprimorar a 

Governança e a gestão 

pública por meio da 

disseminação das boas 

práticas de governança 

na União, Estados, 

Municípios e DF;

GT Cartilha 

Governança 

Douglas Avedikian, 

Ariene Castro, Pryscilla 

Araujo e Isabel Loureiro

2.6 - Elaborar o cronograma de envio das 

cartilhas
GT CARTILHA

ON LINE (Meeting 

Google)
30/10/21

Para disttribuição de forma 

organizada

Reunião on line com os 

membros do GT Cartilha. As 

datas do cronograma serão 

ESTIMADAS, pois dependem da 

elaboração de cada cartilha e 

impressão.

Cartilhas sobre governança
2- DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS 

CARTILHAS DIGITAIS E IMPRESSAS


