Ata da 2º Reunião do Comitê Único, Gestor Regional e
Orçamentário de Primeiro Grau
Data: 22 de janeiro de 2016
Local: Plenário das Câmaras Cíveis Reunidas, TJPA.
Hora: 13:05h
Participantes:
Membros do Comitê - Lúcio Barreto Guerreiro, Cristiano Magalhães Gomes, José
Coriolano da Silveira, Maurício Crispino Gomes, João Joaquim Cardoso Neto.
Equipe técnica – Karla Loren Lopes Gonçalves, Valéria Fontelles e Kalyna Rocha.

1-DISCUSSÕES
Às 13h05, o Juiz Lúcio Guerreiro abriu a reunião, apresentando a pauta e orientando os
presentes sobre os pontos a serem discutidos.
Karla Loren explicou a demanda do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao requerer a
Presidência a apresentação de relatório de acompanhamento do Plano de Priorização do
1º Grau até o dia 02/02/2016. Ponderou que o Plano de Priorização está alinhado ao Plano
de Gestão da Presidência e que a equipe do Departamento de Planejamento, Gestão e
Estatística (DPGE), com o intuito de contribuir para o preenchimento do formulário,
extraiu o demonstrativo situacional das ações do Sistema de Monitoramento de
Planejamento do TJPA (SIMPLAN). Esclareceu sobre o papel do Comitê em monitorar
os resultados alcançados, avaliar e auxiliar na captação das necessidades e fomentar
projetos e/ou ações de priorização do 1º Grau, ressaltando a análise de
possibilidade/necessidade de aprimoramento das informações contidas no relatório pelo
Comitê.
O Juiz Cristiano Magalhães fez suas colocações sobre os trabalhos a serem desenvolvidos
pelo Comitê e o papel do Departamento nesse contexto, o que foi esclarecido pela Karla
Loren, e posteriormente ratificado pela Valéria Fontelles, que atuação do Departamento
é de facilitador, prestando informações que auxiliem o desempenho dos trabalhos, quando

necessário. Karla Loren e Valéria Fontelles sugeriram que membros do Comitê tivessem
acesso ao SIMPLAN para acompanhamento das ações.
Juiz Lúcio Guerreiro esclareceu sobre as dificuldades de influência e acompanhamento
do plano, uma vez que foi constituído após a elaboração do Plano de Gestão 2015-2017,
mas que o compromisso estava firmado para atuarem da melhor forma possível no
processo de gestão.
Um outro ponto mencionado, foi quanto a complementação da Resolução nº 07/TJPA, no
que tange a inclusão de representantes das associações de magistrados e servidores para
compor o Comitê, ambos sem direito a voto. O pedido encontra-se na Comissão de
Organização Judiciária.
Com relação a criação do canal de comunicação do Comitê, Karla Loren apresentou uma
sugestão de conteúdo a ser disponibilizado nos portais do Tribunal que foi aprovada pelo
Comitê.

2 - DELIBERAÇÕES


Definiu que a secretária do Comitê será a servidora Jéssica de Bosi e Araújo.



Aprovou as sugestões apresentadas pelo Departamento de Planejamento, Gestão
e Estatística para o preenchimento do formulário a ser encaminhado ao CNJ.



Solicitou retificar as informações quanto à participação de representantes de
classe. Neste caso, informar que está sendo providenciado pelo Tribunal a
indicação.



Definiram que as reuniões do Comitê serão trimestrais.



Providenciar reunião com os responsáveis pelas ações, relacionadas a priorização
do 1º Grau, para que apresentem aos membros do Comitê os resultados para
monitoramento.



Encaminhar material de apoio para leitura e/ou deliberações antecipadamente a
reunião para otimização dos trabalhos.



Encaminhar link do canal de comunicação para avaliação dos membros do
Comitê.



Encaminhar uma cópia a todos os membros do Comitê do Relatório de
Acompanhamento de Priorização do 1º Grau.

