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Às quinze horas e trinta minutos do dia treze do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu‐se, nos
termos da Portaria nº 118, de 28 de maio de 2019, o Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria
de Estado de Jus ça e Cidadania  do Distrito Federal, com o intento precípuo de retomar a  discussão
acerca  das  estratégias  de  consecução  dos  projetos  definidos  como  estratégicos  e  prioritários  pela
Excelen ssima Senhora Secretária de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito Federal.

Na ocasião, abriu os trabalhos a Subsecretária de Administração Geral, Alinne Carvalho Porto, eis que o Sr.
Secretário‐Execu vo não se achava presente, em razão de estar em reunião externa. 

Iniciaram‐se as trata vas com a apresentação do Centro Integrado de Cidadania, por parte do Sr. Vicente,
Engenheiro Civil  e  Assessor Especial  da  Secretaria Execu va.  Cuida‐se  de ideia  ainda aventada e não
levada a efeito, por isso, fora apresentada tão‐somente a maquete do projeto e as respec vas plantas
baixas. O desiderato prevê a reunião, em único local sico, de todos os serviços da Secretaria que forem
passíveis de execução conjunta, sem que haja prejuízos aos usuários. A ideia central é a implantação e
construção do Centro em logradouro próximo a Águas Claras e Areal.

Após a apresentação, a Subsecretária de Administração Geral explicou a todos que ainda é um projeto, o
qual  ainda  terá  de ser  devidamente instruído  por  intermédio  de Processo‐SEI,  de  maneira  que  seja
avaliada a real possibilidade de sa sfação da inicia va, inclusive no tocante a questões orçamentárias. O
Subsecretário de Assuntos Funerários, José Carlos Medeiros de Brito, sugeriu que a inicia va do Centro
Integrado de Cidadania seguisse os moldes do que ocorreu no CIOB, quando da realização de grandes
eventos em Brasília (ocasião em que houve a integração de múl plas polí cas públicas em único espaço, e
atuação  plenamente  integrada).  A  Subsecretária  de  Administração  Geral  sugeriu  que,  em  reunião
subsequente, fossem feitas sugestões ao projeto com pauta principal.

Após,  passou‐se  a  palavra  ao  Controlador  Setorial  de  Jus ça,  Alisson  Melo  Rios,  o  qual  tratou  da
necessidade de implantação da gestão de riscos nos projetos desta Secretaria. Acerca do tema, restou
decidido que será gerado Processo‐SEI e disponibilizado a todas as áreas, para as devidas trata vas. Ainda
sobre a temá ca, haverá a ins tuição de grupo de trabalho específico para tratar da gestão de riscos, o
qual  realizará  a  compilação  das  sugestões  dos  subsecretários  e  da  implantação  efe va  do  tema  no
contexto dos projetos.

Logo após,  passou‐se  a palavra  ao Subsecretário de Gestão  Estratégica,  Projetos e  Tecnologia,  Emilio
Evaristo de Sousa, o qual realizou acompanhamento do andamento dos projetos estratégicos de todas as
áreas. Passou‐se sucessivamente a palavra então ao Subsecretário de Enfrentamento às Drogas, Juvenal
Araújo Júnior, ao Subsecretário de Polí cas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, Diego Moreno de
Assis  e  Santos,  ao  Subsecretário  de  Modernização  do  Atendimento  Imediato  ao  Cidadão  –  NA
HORA,  Tiago  Santana,  ao  Subsecretário  do  Sistema  Socioeduca vo,  Demon ê  Alves  Ba sta  Filho,
ao  Subsecretário  de  Assuntos  Funerários,  José  Carlos  Medeiros  de  Brito  e  à  Chefe  da  Assessoria
Parlamentar, Adriana Castanheira, os quais realizaram breve exposição dos projetos em realização.

Ao final, não se designou data para a próxima reunião do Comitê Interno de Governança Pública, a qual
ficará a cargo da convocação do Sr. Secretário‐Execu vo.
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Eu, DFSF, no teor do §2º da Portaria nº 118, de 28 de maio de 2019, redigi a presente ata de reunião, a
qual segue firmada por todos os presentes.
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