
Prezados Senhores (as) 

 

Estamos concluindo o Relatório do Planejamento Estratégico do ano de 2013, gostaríamos de 

externar o nosso agradecimento e o empenho de cada setor que se esforçou e procurou atingir 

as metas definidas nas oficinas realizadas em 2012.  

 

Conforme informado na reunião de apresentação dos dados do Planejamento Estratégico – 

2013, no dia 24/02/2014, no auditório da sede, estamos divulgando as informações e índices 

alcançados. Sabemos que a cada ano nossa responsabilidade aumenta, pois mais do que 

atingir as metas, temos que avançar no nosso conceito de planejamento, otimizando recursos 

para que os objetivos sejam alcançados com o menor orçamento possível, sem o 

comprometimento da qualidade almejada.      

 

Com relação ao Planejamento Estratégico de 2014, esperamos contar com o mesmo empenho 

das equipes que participaram das reuniões setoriais, e na medida do possível, ampliarmos as 

informações com relação aos trabalhos desenvolvidos, nos tornando polos de disseminação 

das ações empreendidas, dando uma maior visibilidade aos trabalhos que são realizados 

dentro e fora do Órgão em prol do cidadão do Distrito Federal.  

 

Toda a equipe da Coordenação de Planejamento – COPLAN, que está à frente dos trabalhos 

do Planejamento Estratégico, se coloca à disposição, e caso haja alguma crítica ou sugestão, 

solicitamos nos encaminhar pelos diversos canais de comunicação disponíveis no órgão ou 

comparecer pessoalmente à COPLAN. 

 

Acreditamos na força de trabalho dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem 

do Distrito Federal, sem os quais não é possível chegar aos resultados pretendidos. Somos 

parte de um sistema maior e precisamos estar motivados em fazer o nosso melhor, só assim 

conseguiremos alcançar e demonstrar o que há de especial em cada um de nos.   

 

Entendemos que só teremos um Estado eficiente e eficaz se fizermos uso dos métodos 

adequados e com certeza o Planejamento Estratégico é uma das ferramentas que o gestor 

público pode usar para encontrar o melhor caminho a ser trilhado em direção a um Estado 

melhor e que atinja às expectativas de sua população.  

 

Um grande abraço a todos.  

 

 Atenciosamente,  
 
 
 

Engº Rui Corrêa Vieira 

Coordenador de Planejamento 

COPLAN/DER-DF 


