
1. Dados da Reunião
Data Hora marcada Hora início Hora término Local

25/04/2017 14:00 as 15:00 14:20 15:50 Sala de Reunião da Presidência do TJBA

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Apresentação das considerações e necessidades
03 Apresentação do Rito da RLA
04 Portfólio de Projetos
05 Definição das ações para próxima RLA
06 Definição da data da próxima RLA
07 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor

01 Igor Caires Seplan

02 Pedro Vivas Seplan

03 Alexsandro Silva Seplan

04 Cristina Cunha Seplan

05 José Romilson Mascarenhas Seplan

06 Marcela Rangel DPG

07 Olga Alves DPG

08 Cícero Moura DPG

09 Roberto Cabral COJE

10 Lara Brasil COJE

11 Alvamari Valle SEJUD

12 Marcos Bacellar SEJUD

4. Tópicos da Ata 

Abertura 

Igor Caires fez a abertura da reunião informando o objetivo dessa primeira RLA como sendo o de alinhamento entre as
áreas e o planejamento estratégico, bem como consolidar a cultura de trabalho com projetos. E mostrou a porposta de rito
para as próximas RLA´s e os presentes aprovaram.

Igor Caires explicou a necessidade de realizar 2 RLA´s antes da próxima RAE. Acrescentou a necessidade da presença de
Dr.  Paulo  Chenaud  e  Carlos  Alberto  e  solicitou  a  contextualização  com  os  respectivos  para  prevenir  conflito,
constrangimentos ou acareações.

Alvamari mencionou a participação de Carlos Alberto na construção dos indicadores.

Roberto também mencionou a participação de Dr. Paulo na construção dos indicadores.

Pedro Vivas apresentou os slides e ressaltou a importância da prepararão da RAE.

Igor Caires informou a revisão dos números de 2014 a 2016. os números serão apresentados e reuniões serão marcadas
para análise dos dados de 1º grau, 2º grau e COJE para que a mesma seja uma comemoração de resultados alcançados e
não de cobrança. Ainda em sua abordagem, Igor salientou a forma como o TJBA está trabalhando com várias frentes e que
é  necessário  que  façamos  mais  com  planejamento.  Ressaltou  que  todos  estamos  aprendendo  mas  que  estamos
acompanhando o que outros Tribunais de Justiça já fazem há 10 anos. É importante seguirmos na trilha do planejamento, da
racionalidade, etc.
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Lara Brasil comentou as questões sobre os indeferimentos dos pedidos de licença prêmio. Lembrou inclusive a cultura de
férias sem registro etc. Em síntese, a cultura está mudando para mais controle.

Pedro Vivas apresentou as propostas.

Igor Caires solicitou a definição de datas e metodologia.

Pedro Vivas ressaltou a necessidade de criação de equipe de projetos em cada Secretaria, inclusive a COJE.

Igor Caires mencionou que no futuro um projeto departamental pode ser ligado a escritórios departamentais, embora ainda
não seja a realidade de hoje. Lembrou a necessidade de cada projeto ter seu gerente e seu patrocinador: Ex: Cícero Moura,
Carlos Alberto...

Marcela perguntou se o Gerente de Projeto pode ser também de Processos e Estratégia. Pedro Vivas respondeu que sim.

Alvamari perguntou como priorizar os indicadores. Os que mais se aproximam da estratégia (ex. Pareto 20 x 80), mas
ressaltou a necessidade da definição da cesta de indicadores.

Igor Caires comentou que nas próximas RLA´s poderemos definir e selecionar os indicadores que ainda tenham dúvida,
porém devemos focar nos projetos para a próxima RAE, porém perseguindo os indicadores para que na 3ª RAE já estejam
acompanhados e definidos com balizador da estratégia.

Pedro Vivas fez rápida explanação do Portal da Estratégia do TJBA .

Igor Caires lembrou que o Portal será transformado no nosso canal de comunicação e todo o conteúdo será publicado no
Portal: propôs que todos usem e proponham melhorias.

Igor Caires apresentou o Portfólio de Projetos Estratégicos e comentou a necessidade de alterar os gestores de alguns
projetos como a Equalização da Força de Trabalho que foi alterado para DRH/SEAD, igualmente a Gestão de Arrecadação
(DAJE´s Vinculados a Processos) que ficará com a CTJUD.

Entrada da Falconi, incluindo o Mapeamento de Processos.

Igor Caires propôs a DPG (Dr. Cícero Moura) a substituição da Ecoplan para a SEAD.

SEAD (Equalização da Força de Trabalho, Plano de Obras e Ecoplan)

Cícero Moura mencionou a possibilidade de retirar a redistribuição dos processos das Varas da Fazenda Pública, mas
aventou a possibilidade de modulação dado a importância da permanência.

Igor Caires comentou a importância de eleger projetos para a COJE e SEJUD. Foram discutidos os projetos departamentais
e a tendência de mantê-los no mesmo nível.

Será incluído no portfólio de projetos a Regionalização do TJBA, tendo a DPG como área responsável por sua gestão.

Marcação de datas:
DPG 10/05 14h
COJE 12/05 9h
SEJUD 11/05 14h

25/05 14h – todas as áreas.
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