PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Ata da 1º Reunião do Comitê Único, Gestor Regional e Orçamentário de
Primeiro Grau

Data: 09 de outubro de 2015
Local: Sala de reunião da Presidência, 2º andar do prédio sede
Hora: 11h
Participantes:
Componentes do Comitê - Sílvio César dos Santos Maria, Lúcio Barreto Guerreiro,
André Luiz Filo-Creão Garcia da Fonseca, José Coriolano da Silveira, Maurício
Crispino Gomes, Caroline Valiati da Rocha, João Joaquim Cardoso Neto e Luciana
Vieira de Souza Caliari.
Equipe técnica – Ana Lúcia Lobato, Raquelita Athias, Karla Loren, Gleison Gomes,
Kalyna Rocha, Lucina Sá e Jéssica de Bosi.

1. DISCUSSÕES

Às 11h22, o Juiz Lúcio Guerreiro abriu a reunião ao dar as boas-vindas aos
participantes e expor o objetivo de estarem reunidos.
Passada a palavra aos participantes que se apresentaram.
Diante do questionamentos levantados pelos participantes quanto a atuação do
Comitê Único, a equipe técnica esclareceu sobre as competências do Comitê
segundo as Resoluções nº 194 e 195 CNJ, sua participação e apoio na execução e
acompanhamento dos instrumentos de planejamento. Contextualizou, de forma
cronológica, o momento de criação dos instrumentos e como eles se comunicam.
Expôs que o acompanhamento das ações do Plano de Priorização do 1º Grau,
constantes também no Plano de Gestão, são acompanhadas pelo Sistema de
Monitoramento de Planejamento (Simplan) e que os percentuais apresentados,
foram dele extraídos. É possível acessar o Sistema pelo endereço:
http://simplan/login?back_url=http%3A%2F%2Fsimplan%2F.

2. DELIBERAÇÕES



O Comitê impulsionará o desenvolvimento do Plano de Priorização apresentado.
O Comitê Solicitará a todos os gestores das Ações de Priorização do Primeiro Grau
que apresentem, em 20 (vinte) dias, Relatório de suas atividades, destacando as
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práticas que vêm contribuindo para o sucesso da ação, assim como as dificuldades
eventualmente enfrentadas.
O Comitê criará canal direto com os servidores e magistrados representados, com
vistas a informar, colher sugestões e participar os trabalhos que serão
desenvolvidos.
O Comitê estabelecerá canal interno de comunicação.
O Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística elaborará lista dos contatos
de todos os responsáveis por ações do Plano de Priorização, contendo os campos
ação, nome, telefone e endereço de e-mail de cada responsável e encaminhará ao
Comitê para providências.
Será requisitado ao Presidente um servidor para secretariar os trabalhos do Comitê.
A próxima reunião ocorrerá quando o grupo estiver de posse dos resultados
apurados que foram solicitados a partir dos ofícios.

