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

25/04/2017 09:00 as 10:00 09:43 11:13 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 Assinatura

1 Igor Caires Seplan

2 Cláudia Nascimento Sead

3 Leandro Sady Setim

4 Pedro Vivas Seplan

5 Alexsandro Silva Seplan

6 Cristina Cunha Seplan

7 José Romilson Mascarenhas Seplan

8 Hévila Santana (redação da ata) Seplan

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. 

Pedro Vivas ressaltou que a operacionalização do trabalho continuará, porém com metodologia. Iniciou a apresentação dos
slides. 

Considerações e necessidades

Leitura  do  primeiro  slide.  Lembrou  que já  existem  pessoas  trabalhando  com a  metodologia  de  gestão  de  projetos  e
processos, mas ainda é necessário aumentar a participação dos atores.

Apresentação das necessidades. Necessário estabelecer (segundo slide)

Definir os calendários de RLA´s e das revisões estratégicas.

Definir equipe em cada unidade para atuar na estratégia, projetos, processos e indicadores.

Cristina  Cunha complementou  que várias  pessoas  de  diversas  unidades  foram treinadas  no  SGP.  Comentou  sobre  a
importância da atualização dos projetos no SGP. Apresentou o status da atualização e que a data limite para conclusão dos
testes da ferramenta no ambiente de homologação é dia 08/05/17, estando previsto a disponibilização em produção na
semana de 15/05/17.

Igor Caires falou também que para a próxima RAE o acompanhamento já deverá ser mostrado pelo SGP. Na próxima RLA
deverão ser negociados os cronogramas. O objetivo é preparar as áreas para a próxima RAE. A ideia é levar para a
Presidência os projetos, cronogramas já com atualização, sugestões e alternativas para os eventuais gargalos e atrasos.
Pedro Vivas prosseguiu alertando que devemos ter metodologia mas não ficarmos muito presos somente às teorias. O
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“fazer” é importante, mas o importante é fazer com metodologia para ter qualidade. Falou da necessidade das unidades
definirem quais atores estarão à frente dos projetos.

Igor Caires sugeriu uma lista de pessoas que seriam parte das equipes de planejamento estratégico na SEAD e SETIM.
Exemplo: Paulo Nunes e Camila Loureiro para Sead e César Rocha e Nildete Gavazza na SETIM. Além desses Cláudia
Nascimento sugeriu também Juliana (suplente de Camila). Foi sugerido por Igor Caires que também fosse incluída uma
pessoa da DEA (Diretoria de Engenharia e Arquitetura) em virtude do tipo do projeto da Sead que está no portfólio (Plano de
Obras). Cristina Cunha ressaltou que deve ser nomeado um gerente por projeto em cada área.

Pedro Vivas lembrou que Setim e Sead serão mais fáceis de lidar com a mudança de cultura de gestão de projetos e
poderão assim ajudar com as demais áreas.

Leandro Sady questionou se os projetos departamentais deverão “subir” para a Seplan. 

Foi respondido por Igor Caires que no primeiro momento os projetos departamentais ficam restritos ao departamento, porém
futuramente a Seplan deverá ter a visão de todos os projetos do TJBA. Não necessariamente fazer o acompanhamento de
todos os projetos, mas poder ter acesso ao andamento de todos eles.

Apresentação do Rito da RLA

Pedro Vivas apresentou o fluxo do rito da RLA. Cláudia Nascimento questionou o porquê de não aparecer na ata de reunião
da RAE. Foi esclarecido que o decreto já está em vias de atualização e os que estavam excluídos já estarão no novo
documento.

Igor Caires fez um breve resumo da última RAE e lembrou que já houve definição da próxima, no dia 20/06/2017. Lembrou
que o formato da próxima Reunião de Análise Estratégica será diferente do da primeira. Será reunião fechada entre áreas e
CGOV(Comitê de Governança).

Pedro Vivas falou que nas RLA´s deverá ser definido o que será apresentado na RAE. Prosseguiu com a leitura do fluxo da
RLA

Leandro Sady questionou se os indicadores serão atualizados pelas áreas ou se a Seplan que apresentará. Respondido que
cada área apresenta seus indicadores.

Pedro Vivas lembrou da realização do workshop de indicadores e que, mesmo depois disso, ainda da falta conhecimento
sobre indicadores nas unidades.

Igor Caires pediu que os indicadores sejam sintetizados da melhor forma possível. De forma que os 20% mais importantes
contemplem 80% das ações, projetos e processos da unidade.

Pedro Vivas afirmou que mesmo que só se trabalhe com o Pareto 20/80, é importante que sejam catalogados todos os
indicadores e que a informação sobre eles seja disponibilizada de maneira fácil.
Lembrou que é necessário definir as datas de RLA´s e da revisão da estratégia.

Igor Caires pediu que definissem a data da próxima RLA, definir os atores, quantas RLA´s são necessárias. Igor sugeriu que
fossem feitas mais 2 RLA´s antes da RAE. O grupo concordou.

Portfólio de Projetos

O portfólio de projetos foi aberto para que Sead e Setim pudessem verificar quais os projetos cabiam às suas áreas.

Após discussões entre os líderes ficou decidido que:

Plano de Obras, Equalização da Força de trabalho e Descentralização Administrativa ficarão com Sead. 

Plano de Logística Sustentável ficará com DPG
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Foi discutido e alertado à Seplan a importância de se definir um meio de filtrar as inúmeras demandas de todo o Tribunal de
forma que não haja um grande número de projetos que não estão alinhados à estratégia nem sejam prioritários. 

Leandro  Sady informou que terá  reunião  com Danilo  da  controladoria  e que o  projeto de  vinculação dos  DAJEs aos
processos será transformado em um projeto maior e mais abrangente chamado de Gestão de Arrecadação. Depois de
conversar com Danilo, provavelmente terá um projeto da Controladoria no portfólio.

Ficou decidido que a próxima reunião será apenas com os líderes e a reunião seguinte com toda a equipe.

Registre-se que foi concordância entre todos que é importante o alinhamento entre todas as áreas para a execução de
projetos que têm ações de diversas áreas, pois é comum acontecer de uma área iniciar um projeto e, em determinado
ponto, o projeto parar porque depende de outra área e esta não foi informada em tempo para executar, ou algumas vezes
sem recurso para executar.

Foi  sugerido que fosse apresentado à Presidência detalhadamente cada projeto,  suas entregas,  gerentes de projeto e
situação de forma individual. Além disso, ficar acordado com o CGOV que todos os projetos devem ser levados à Seplan
para que sejam avaliados em sua viabilidade de execução.

Ficou definido que a próxima RLA com SEAD, SEPLAN e SETIM será dia 10/05/2017 das 09:00 as 10:30.

A reunião foi encerrada às 11:13.
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