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Local: Sala de Audiência da 2'Vara da infância e Juventude de Belém
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Danielle de Cassia Silveira Buhmhelm

TJPA (coordenadora)

francisco.mota@tiDa.ius.br

"Andrey Magalhães Barbosa

TJPA (membro)

andrev.barfaosa@tipa.lus.br

Antônio Francisco Gll Barbosa

TJPA (membro)

antonio.qll@tÍDa.lus.br

Marcos Neiivan Pureza da Costa

TJPA (membro)

marco$.costa@tipa.ius.br

Francisco Mateus da Costa Mota

TJPA (membro)

Francisco.mota@tipa.ius.br
mateuscmota@qmail.com

Lauro Fontes Júnior

AMEPA

lauro.junior@tipa.ius.br

SINDOJUS/PA

helder.brito@tipa.ius.br
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1. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA LOA/2018 E DELIBERAÇÃO DE SUGESTÕES E PROPOSTA A SEREM
APRSENTADASAOTJE/PA;
2. OUTRAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

1 - Foi viabilizado pela equipe de Informática do Tribunal de Justiça a realização de
videoconferência com os membros Antônio Francisco Gll Barbosa (Nova Timboteua) e Lauro
Fontes Júnior (Parauapebas), através do sistema Teams, entretanto houve falha no link de
comunicação em razão da Instabilidade na taxa de transmissão de dados nas cidades de Nova
Pontos Discutidos

Timboteua e Parauapebas, pelo que restou prejudicada a participação dos Juizes Antônio Gll
Barbosa e Lauro Fontes Júnior. Os demais membros participaram de forma presencial;
2 - Não foram concluídas as avaliações das ações e programas da LOA/20Í8, pelo que restaram
rejudicadas nesta oportunidade deliberações das sugestões e propostas a serem encaminhas ao

Poder Judiciário do Estado do Pará

Comitê Único,Gestor Orçamentário de is Grau
TJE/PA, acerca da LDO e LOA/2019, em razão da necessidade de ser avaliada previamente a
proposta orçamentaria do TJE/PA para 2020;

^ ■

.■.'í-í ?

:.í'fíí.íi.vV:,W , . . ■

' Responsável

. 'Rraz6;FÍnaf

Deliberações:

• ERRATA - Por equivoco, constou na Ata de Reunião do dia 28/06/2019, a informação de
14^ (décima quarta) Reunião do comitê gestor, quando na realidade tratou-se da 20^
(vigésima) Reunião do Comitê Gestor.
O
- Oficiar a Presidência relatando a dificuldade de realizar a reunião do comitê através de

Coordenação

07/08/2019

- Oficiar a Secretaria de Planejamento solicitando que seja apresentada ao Comitê, até Coordenação

07/08/2019

videoconferência, noticiando as dificuldades técnicas na presente data;

dia 16/08/2019, as propostas orçamentarias para o ano de 2020 e PPA, solicitando, ainda,
a participação da referida secretaria na próxima reunião do Comitê;

■ Oficiar à Presidência solicitando seja viabilizada a participação dos magistrados Coordenação

07/08/2019

membros do comitê e representante de classe nas reuniões do comitê, nos termos do
art. 5°, §§ 2° e 3°, da Resolução 194/CNJ.
A próxima reunião ordinária será no dia 23/08/2019, às 09h, a ser realizar na Sala de
Audiências da 2^ Vara da Infância e Juventude de Belém - Anexo II

Comitê

Nada mais havendo, lida e aprovada por todos os presentes, encerrei a esta ata. aue vai oor mim.
pelo Magistrado, devidamente assinada.
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Cassia Silveira Buhifiheim

Antônio Francisco Gil Barbosa
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Andpey Magalhaes^rbosa

Marcos Nerívan Pureza da Costa

Francisco Mateus da Costa Mota

Lauro Fontes Júnior

