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

27/04/2017 09:00 as 10:00 09:32 11:05 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

01 Igor Caires Seplan

02 Pedro Vivas Seplan

03 Alexsandro Silva Seplan

04 Cristina Cunha Seplan

05 José Romilson Mascarenhas Seplan

06 Flávio Novaes Ascom

07 Mariana Dantas Ctjud

08 Danilo Santana Ctjud

09 Gabrielle Garcia Nupemec

10 Edson Júnior Nupemec

11 Cecília Neri Unicorp

12 Hévila Santana (redação da ata) Seplan

Igor  Caires  fez a  abertura  da reunião  mencionando que a  RLA tem a  metodologia  desdobrada da RAE.  Ressaltou  o
amadurecimento dos participantes a cada reunião. Enfatizou a importância e de como têm sido enriquecedoras as RLA´s
para o amadurecimento do TJBA. O intuito da RLA é ser objetiva, falar de planejamento sem ser massante. Explicou o RITO
da RLA,  resumiu a RAE,  lembrando que foi  uma reunião de lançamento de como devem ser os próximos encontros.
Comentou os principais tópicos da RAE, lembrou a data da 2ª RAE (20/06/2017), quando será apresentado o status do
portfólio e a situação dos indicadores. Ao final dessa RLA deveremos marcar a data da segunda RLA onde serão discutidos
de forma mais detalhada os projetos e indicadores. Serão 2 RLA´s por cada unidade, sendo uma individual e uma com todas
as áreas.

Igor Caires lembrou ainda que o objetivo da RAE não é ser uma reunião de cobrança e pressão, mas sim um momento de
se mostrar os resultados e já apresentar as alternativas de resoluções de problemas, caso existam.

Pedro Vivas iniciou a apresentação dos slides, mostrando o Rito da RLA, posteriormente os pontos a serem considerados e
finalmente o que precisa ser estabelecido ao fim da RLA.

Os pontos que foram ressaltados foram:
- definição de calendário;
- definição da equipe que trabalhará com projetos, processos, indicadores e estratégia, por cada unidade;
- foco nos projetos

Igor Caires falou sobre o CGOV como peça-chave no Planejamento Estratégico para que haja continuidade na gestão e
execução dos projetos. O CGOV está ligado diretamente a uma resolução do CNJ. Lembrou também que na análise do
portfólio é possível inserir e retirar projetos. Comentou sobre a produtividade e sobre a melhoria da imagem do TJBA.

Pedro Vivas seguiu com a apresentação de slides. Alguns participantes como Flávio Novaes, Cecília Neri e Danilo Santana
comentaram sobre indicadores de suas áreas e da importância da interligação entre eles.
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Pedro Vivas comentou sobre Boas Práticas e a necessidade de mapear os exemplos em cada área. Foi mencionado a
importância da disseminação da cultura do Planejamento no serviço público e de que termos utilizados no Planejamento
tenham uma ressignificação para que as pessoas assimilem a nova forma de planejar.
Cecília Neri comentou que, embora os projetos estejam agrupados no portfólio por área, todos são parte do mesmo fim que
é tornar a prestação jurisdicional do TJBA cada vez melhor.

Pedro Vivas relembrou a necessidade do equilíbrio entre utilizar apenas metodologia e não usar metologia nenhuma.

Igor Caires pediu que fosse exibido o portfólio e comentou que o mesmo tem caráter duplo, pois ao mesmo tempo que todas
as unidades  querem aparecer  no  portfólio,  quando aparecem, percebem que serão  cobradas  por  resultados  e  muitas
querem sair do portfólio. Por essa razão é preciso fazer as negociações com as unidades para saberem o que é estar no
portfólio. É possível negociar quais projetos figurarão ou não no portfólio, inclusive alterar o gerente e o patrocinador dos
projetos.

Falou-se da importância de incluir os projetos das Corregedorias no Portfólio, inclusive Flávio Novaes lembrou de um projeto
que trata de Adoção.

Ficou definido que a CTJUD terá no portfólio os projetos: Gestão de Arrecadação e Plano de Logística Sustentável

Para o Nupemec ficou definido que o patrocinador de todos os seus projetos constantes no portfólio será Dra. Marielza
Brandão. Os projetos que constarão no portfólio serão: Cejusc´s, Mediação Digital e Semana Nacional de Conciliação.

Ficou definida a equipe que estará envolvida com planejamento estratégico no NUPEMEC como sendo: Gabrielle Garcia,
Edson Júnior e  Isabela.  No CTJUD: Danilo  Santana, Mariana Dantas,  Ana Tereza e Ricardo Neri.  Na ASCOM: Flávio
Novaes, Danile (quando retornar da Licença maternidade) e Ronaldo. Na UNICORP serão Cecília Neri, Joana, Carmen e
Júlia Spinolla.

Ficaram definidas como datas da próxima RLA:

ASCOM – 16/05/17 das 14:00 às 15:00
CTJUD – 15/05/17 das 11:00 às 12:00
UNICORP – 16/05/17 das 09:00 às 10:00
NUPEMEC – 15/05/17 das 09:00 às 10:00

Ficou acordado que as áreas deverão apresentar:
- equipe definida
- cronograma
- entregas

Igor Caires pediu retorno dos participantes sobre a reunião.
Foi concordância entre os participantes que o tempo, a metodologia e o resultado foram muito bons. Pediram que a pauta da
reunião fosse melhor elaborada e divulgada. As unidades têm a expectativa de mostrar seu trabalho. Pediram para verificar
a possibilidade de incluir  no calendário da estratégia,  fóruns onde as unidades apresentassem seus trabalhos para os
demais. Flávio sugeriu que haja maior interação entre as áreas. Gabrielle elogiou a maneira objetiva que a reunião foi
conduzida.

Igor Caires encerrou a reunião às 11:05
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