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

15/05/2017 09:00 as 10:00 09:34 10:20 Sala de Reunião da SEPLAN

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Apresentação NUPEMEC de Ações e Iniciativas
03 Estratégia para Implantação de CEJUSC
04 Estruturação do NUPEMEC
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 Gabrielle Santana Garcia NUPEMEC

07 Isabela Bulos NUPEMEC

08 Edson Júnior NUPEMEC

4. Tópicos da Ata 

Abertura 

Igor Caires fez a abertura da reunião resumindo as necessidades de abordagem definidas na reunião anterior.

Gabrielle apresentou as ações e iniciativas do NUPEMEC, com ênfase na criação dos CEJUSC´s, Mediação Digital  e
Semana Nacional de Conciliação. Mencionou a intenção de implantar 52 novas unidades CEJUSC, a dificuldade no tocante
à Mediação Digital  que  necessita  a criação de  uma plataforma a CONVIR – Sistema de  Conciliação Virtual,  além de
concorrer com a intermediação do CNJ. 

Diante das incertezas, após algumas discussões Igor Caires sugeriu que a Intermediação Digital passe a ser uma entrega
da Semana de Conciliação Nacional de 2017, como estratégia de fortalecimento desta. Igor sugeriu também a redução da
meta  de  implantação  dos  CEJUSC´s  em que pese a  sua  importância  e  relevância,  porém em função de  cenário  de
restrições.

Gabriele ficou de apresentar as propostas para alinhamento com a AEP II. Em seguida Gabrielle comentou os cenários para
estruturação  do  NUPEMEC.  Igor  fez  sugestões  para  o  Organograma  e  Regimento  Interno  no  sentido  de  facilitar  o
entendimento e padronização dos procedimentos para esta iniciativa.

Pedro Vivas explicou como os indicadores podem contribuir para o negócio e que cada área os define de acordo com sua
estratégia. Ações que tiveram impacto expressivo e podem ter seus resultados medidos, podem gerar os indicadores. 

As datas foram confirmadas (RLA 25/05 e RAE 20/06). Pedro Vivas explicou que haverá uma apresentação padrão para
todas as áreas. Será enviado até o dia 19/05/2017 o modelo da apresentação.

A 2ª RLA geral está marcada para o dia 25/05 de 14:00 às 16:00.

Igor Caires encerrou a reunião às 10:20.
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