
What? Why? Where? Who? When? How? How much?

O que? (Projeto) 
Por que? 

(Justificativa) 
Onde? Quem? Quando? Como? Quanto? Situação 

Melhoria de 

infraestrutura da sede

A infraestrutura atual 

não atende as 

condições de 

conforto, segurança e 

acessibilidade em 

seus ambientes para 

atender aos 

trabalhadores e 

profissionais

Todos os setores do 

CRMV-PE, 

priorizando os 

setores de cadastro e 

registro PF, PJ, 

protocolo e portaria. 

Geraldo da Vieira - 

Assessoria da 

Presidência 

• 1ª etapa:  

junho a 

dezembro/22

•2ª etapa: 

julho/22 a 

julho/23

• 3ª etapa: 

julho/23 a 

julho/24                                  

• Previsão orçamentária

• Licitação do projeto arquitetônico, 

estrutural, licenças.

• Licitação de execução da obra

• Aprovação da diretoria e plenária

• Execução da obra da 1ª etapa

• Envio do projeto ao Prodes

• 1ª etapa: RS 300.000,00

• 2ª etapa: RS 50.000,00

• 3ª etapa: RS 

1.800.000,00

Melhoria das 

ferramentas de 

comunicação interna 

Frequentes 

problemas de "ruído" 

ou a falta de 

informação durante o 

desenvolvimento das 

atividades do 

Conselho, nos fazem 

entender que não se 

produz nada 

coletivamente sem 

comunicação. E a 

qualidade dessa 

comunicação vai 

definir a qualidade do 

produto/serviço 

prestado. 

CRMV-PE - todos os 

setores 

Bruno Takahashi - 

Assessor de 

Comunicação

Agosto/22 a 

Dezembro/22 

• Definir formalmente a ferramenta de 

comunicação oficial, formatos, 

periodicidade, assuntos que podem ser 

comunicados e regras de uso de acesso 

(horários de acesso, o que é permitido na 

plataforma)

• Facilitar a divulgação das informações 

entre os setores para que todos os 

envolvidos no processo (setor) falem uma só 

voz.

• Otimizar os meios de comunicação entre a 

diretoria, assessores e servidores

• Definir a forma de envio da comunicação

• Definir a forma de ciência por parte dos 

destinatários.

• Realizar reuniões períodicas (a cada dois 

meses)

• Criar o setor de comunicação (físico)

• Criar listas de transmissão por e-mail e 

Whatsapp

R$ 100 a R$ 150 mil 

EIXOS 

DIRECIONADORES /              

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

FERRAMENTA 5W2H

5W 2H
StatusDESCRIÇÃO DOS EIXOS 

DIRECIONADORES 

Modernização e 

melhorias 

INFREAESTRUTURA E 

PROCESSOS INTERNOS 



Melhoria dos canais de 

atendimento 

Em função do alto 

índice de 

reclamações em 

relação ao 

acesso/comunicação 

com o Conselho 

buscando a satisfação 

da sociedade por 

meio da melhoria dos 

canais de 

atendimento. Assim 

como, a valorização 

profissional e 

também da 

sociedade por parte 

de todos os setores 

que compõem o 

CRMV-PE - todos os 

setores 

Vládima Santos - 

Ouvidora

Agosto/22 a 

junho/23

• Identificar os pontos críticos (telefonia, 

internet, contratações de novos profissionais 

e também estagiários, sistema operacional 

do e-mail, arquivo e estrutura.

• Cotação orçamentária

• Concurso público

• Licitação

• Planejamento de execução

R$ 500.000,00 a R$ 1 

milhão 

Implementação de 

sistema informatizado 

(Suap) 

O projeto 

inicialmente será de 

difícil implementação 

em se tratar de que 

hoje é tudo manual e 

enfrentará 

resistência. Porém 

trará segurança com 

a definição de prazos, 

acessos e 

acompanhamento 

dos processos por 

toda a equipe, além 

de mgarantir o 

controle de 

documentos e dados. 

Sistema 

CFMV/CRMVs

CFMV, Leonardo Leite / 

Pedro David e Breno

Junho/22 a 

Agosto/22

• Chegada do pessoal do CFMV 

• Fechar o Conselho por uma semana para 

treinamento e implementação do sistema

• Acompanhamento do proccesso pelo NAR

• Designar assessores para atendimento e 

demandas emergenciais - um responsável de 

cada setor

• Esclarecimento de dúvidas serão feitos 

pelos assessores de TI e destes ao NAR

• Definir multiplicadores de conhecimento: 

Breno, Victória, Gabriel, Jéssica e Ricardo.

Custos de deslocamento e 

diárias para os 4 (quatro) 

conselheiros que não 

residem em Recife. 

Modernização e 

melhorias 

INFREAESTRUTURA E 

PROCESSOS INTERNOS 



Trabalho em equipe 

visando resultados 

O trabalho em equipe 

promove a 

valorização de todos 

os envolvidos, 

porque não tem 

dono. As demandas 

coletivas podem 

resultar numa 

produção equânime 

de bons resultados 

para o mesmo 

objetivo. Além disso, 

promove uma ligação 

entre os funcionários 

e pertencimento ao 

local de trabalho 

passando a produzir 

mais harmonia por 

meio da contribuição 

entre setores, 

respeitando cada 

frente colaborativa e 

desenvolvendo e 

definindo metas em 

equipe.         

CRMV-PE 
Vladima Santos - 

Ouvidora / Presidente

A partir de 

junho/22 -  ação 

contínua 

• Implementar mais oficinas de treinamento

• Atividades coletivas fora do trabalho.

• Instituição de grupo de trabalho

• Job rotation

• Qualificar por meio de cursos, workshops, 

palestras motivacionais.

• Desenvolver planejamento com ideias 

palpaveis a curto prazo.

• Promover reconhecimento em equipe

Gastos com palestrantes, 

cursosm deslocamento de 

envolvidos - orçamento a 

ser previsto 

Melhoria do fluxo de 

trabalho 

Diante da 

necessidade de 

definição das 

atribuições dos 

setores visando 

identificar os pontos 

críticos para 

melhorar a 

produtividade interna 

e a prestação de 

serviços aos 

profissionais, 

empresas e 

sociedade. 

Em todos os setores 

do CRMV-PE

Maria Luiza - Secretaria 

Geral

Outubro/22 a 

Março/23

• Envolver os assessores e demais servidores 

do CRMV-PE, estabelecendo grupos de 

trabalho.

• Definir as atribuições dos setores, de 

acordo com o organograma

• Identificar o fluxo de trabalho identificando 

os pontos chave de entraves do processo.

• Propor alteração nos fluxos.

sem custo 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL E 

DESENVOLVIMENTO 

Revisão de Processos e 

integração



Elaboração de 

estratégias voltadas 

para valorização 

profissional 

Para que o 

profissional tenha 

uma melhor 

visibilidade da 

atuação do Conselho 

em prol da profissão, 

trazendo o 

profissional para 

perto do CRMV-PE.  

CRMV-PE 
Vladima Santos - 

Ouvidora

Julho/22 - ação 

contínua 

• Através de ações como: divulgação em 

mídias sociais e outdoor, em suas datas 

comemorativas.

• Envio de cartões de felicitações de 

aniversário;

• Agradecimentos por tempo de 

contribuição.

• Promover ações de aproximação com o 

CRMV-PE

R$ 10.000,00

Revisão das Comissões

Necessidade de 

definição de 

objetivos e metas das 

comissões assessoras 

e a adequação das 

demandas do 

mercado e dos temas 

legais da Medicina 

Veterinária e 

Zootecnia. 

CRMV-PE
Safira Valença - Vice-

Presidente

Outubro/22 a 

outubro/23

• Identificar as comissões existentes e seus 

componentes

• Revisão do modus operandi das comissões 

e da produção realizada.

• Avaliar as contribuições das comissões para 

o CRMV-PE

• Readequar as comissões às demandas e 

temas atuais

• Rever objetivos e metas das comissões - 

definir

• Convidar e nomear os 

componentes/especialistas nos diferentes 

temas e publicar as portarias

• Comunicação dos atos das comissões 

internamente e externo.

sem custo 

Atualização da base de 

dados do CRMV-PE

Para que hajam 

formas de 

comunicação 

confiavéis com os 

profissionais e 

empresas.  

Setores de cadastro e 

fiscal                                                         

Gutemberg Felix - 

Assessor Técnico

Início imediato - 

processo 

contínuo 

• Criar formas de atualização cadastral (além 

da presencial)

• Verificar se os dados estão atualizados e se 

podem ser facilmente acessados gerando 

relatórios que permitam a tomada de 

decisão.

• Marcar dados no cadastro que estão 

desatualizados, não funcionais ou endereço 

errado.

• Criar resolução com regras e periodicidade 

obrigatória de atualização.

• Criar validade de certificados, documentos, 

RT para forçar atualização períodica.

• Realizar parceria com outros orgão, como a 

Receita Federal.

• Atualização anual no momento da 

cobrança de anuidade.

• Aproveitar o momento de cadastro do RT 

para forçar atualização.

Podem haver custos de 

correspondência, 

convênio com correios, 

receita federal. 

Valorização e 

reconhecimento das 

classes 

MEDICINA VETERINÁRIA 

E ZOOTECNIA 



Geração de 

relacionamento/vínculo 

com entidades de 

ensino da Medicina 

Veterinária e Zootecnia, 

docentes e alunos

A identificação de 

profissionais que 

desconhecem suas 

atribuições legais e 

deveres gerando 

transtornos, conflitos 

no Conselho e para a 

sociedade de modo 

geral fazendo com 

que seja necessário 

consolidar o CRMV-

PE como orgão 

regulatório e 

consultivo da 

categoria, estando 

mais próximo das 

instituições, 

ampliando 

conhecimento por 

meio dos cursos e 

facilitando o contato. 

Sede do CRMV-PE e 

nas entidades de 

ensino 

Geraldo da Vieira - 

Assessoria da 

Presidência 

Julho/22 - ação 

contínua 

• Ministrar cursos de responsabilidade 

técnica na sede e nas entidades de ensino, 

também online.

• Veicular chamadas (vídeos cutos, cards) 

nas redes sociais esclarecendo/respondendo 

as principais dúvidas identificadas no dia-a-

dia.

• Ir nas entidades de ensino esclarecer 

dúvidas sobre o papel do Conselho na 

sociedade, bem como, seus deveres, 

obrigações e direitos dos profissionais.

R$ 20.000,00 a R$ 

50.000,00 para materiais 

gráficos, combustível e 

outros. 

Investimento em 

educação continuada 

Investimento que 

trará benefícios para 

o Conselho ao 

trabalhar com 

profissionais 

qualificados 

minimizando 

irregularidades 

cometidas por estes 

assegurando a saúde 

pública, bem como, a 

necessidade de 

aprimoramento 

profissional para 

acompanhamento 

das novas tecnologias 

para uma melhor 

inserção no mercado 

de trabalho. 

Sede do CRMV-PE e 

nas entidades de 

ensino 

Fátima Queiroz / Safira 

Valença (VP)  

Junho/22 a 

Dezembro/22 

• Promover cursos itinerantes.

• Ministrar cursos, palestras e seminários.

• Ir nas entidades de ensino esclarecer 

dúvidas sobre o papel do Conselho na 

sociedade, bem como, seus deveres, 

obrigações e direitos dos profissionais.

• Promover parcerias com as instituições de 

ensino públicas e privadas por meio da 

assinatura de convênios.

R$ 100 a R$ 200 mil 

Valorização e 

reconhecimento das 

classes 

MEDICINA VETERINÁRIA 

E ZOOTECNIA 



Elaboração de plano de 

fiscalização para o 

estado de Pernambuco. 

Porque o plano atual 

é deficiente. Uma vez 

que o estado possui 

185 munícipios e só 

existem 2 fiscais para 

fiscalizar todo o 

estado. 

Estado inteiro
Gutemberg Felix - 

Assessor Técnico

De julho a 

dezembro/22

• Desenvolver o plano

• Implentação do plano

• Avaliação de resultados

• Corrigir eventuais entraves

R$ 100.000,00

Implementação de 

tecnologias digitais para 

maior celeridade e 

qualidade das ações. 

Para modernização 

do mundo do 

trabalho se requer 

novas ferramentas 

que tornem as 

demandas mais 

produtivas. 

CRMV-PE
Leonardo Leite - 

Assessor de TI

De Maio a 

Junho de 2022

• Implementação de uso de tablets

• Implementação de um sistema de controle 

de produção.

• Treinamento para usar o sistema

• Elaboração do fluxo de acompanhamento 

para utilização e devolução de 

equipamentos.

• Dar publicidade a nova forma de 

fiscalização por meio de ferramentas digitais 

visando a valorização do CRMV e de sua 

equipe.

não informado 

Realização de ações 

conjuntas com órgãos 

fiscalizadores

Ampliação das áreas 

de atuação da 

fiscalização e 

abrangência do 

conselho

134 munícipios do 

estado de 

Pernambuco 

Gutemberg Felix - 

Assessor Técnico
ago/22

• Entrar em contato com outros órgãos

• Firmar parcerias, tais como Anagro, 

Ministério da Agricultura, MPU, Vigilância 

Sanitária, SEDS, Ibama, Depoma e outros

• Firmar acordos de cooperação técnica

Custos com diárias, 

passagens, combustível 

dos envolvidos do cRMV-

PE 

Fortalecimento do 

CRMV-PE como orgão 

consultivo e 

deliberativo 

Para estabelecer 

contato e se colocar à 

disposição de órgãos 

federais, estaduais e 

municipais, deixando 

clara a posição deste 

conselho como órgão 

consultivo e 

deliberativo. 

Empresas, 

universidades, 

entidades 

deliberativas, ONGs, 

entidades 

governamentais 

Maria Elisa - Presidente
Início imediato - 

ação contínua 

• Promover fóruns de discussão

• Promover contato com demais entidaes da 

administração pública

• Promover ações em todas as esferas de 

governo e entidades de classe

Despesas com diárias, 

viagens, locação de 

equipamento e outros 

que precisam ser 

quantificados 

IMAGEM 

INSTITUCIONAL 

Fortalecimento e 

ampliação das 

estratégias de 

comunicação 

Expansão e Eficiência FISCALIZAÇÃO 



Fortalecimento da 

imagem do CRMV-PE 

como fonte de 

informação e porta-voz.  

Para sensibilizar o 

meio externo de que 

o papel do conselho 

vai além da 

fiscalização, agindo 

também como 

consultor aos três 

poderes e demais 

entidades. 

CRMV-PE Maria Elisa - Presidente
Início imediato - 

ação contínua 

• Promover ação nas redes sociais, mídias 

externas, e-mkt, rádio e Tv.

• Promover podcasts no Spotify

• Promover reportagens educativas

• Elaborar listas de transmissão

• Promover licitação para material gráfico

Orçamento para licitação 

a ser feito 

IMAGEM 

INSTITUCIONAL 

Fortalecimento e 

ampliação das 

estratégias de 

comunicação 


