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

16/05/2017 10:30 as 11:30 10:50 11:55 Sala de Reunião da CTJUD

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Leitura da Ata da RLA anterior
03 Apresentação das ações e projetos da CTJUD
04 Discussão e estratégias para condução dos projetos da CTJUD
05 Definição da data da próxima RLA
06 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor Assinatura

01 Pedro Vivas Seplan

02 Cristina Cunha Seplan

03 José Romilson Mascarenhas Seplan

04 Mariana Dantas CTJUD

05 Ana Tereza Cincurá CTJUD

4. Tópicos da Ata 

Abertura 

Pedro Vivas fez a abertura da reunião e procedeu a leitura da Ata da RLA anterior.

Pedro Vivas durante a leitura da Ata da RLA anterior, comentou a abordagem para simulação da presença do CGOV na RLA
geral como uma prévia da RAE. Cada participante representará um membro do Comitê de Governança Corporativa – CGOV
para comentar ou avaliar a participação de cada área.

Mariana apresentou os projetos da CTJUD:
1. Gestão da Arrecadação;
2. Plano de Logística Sustentável;
Mariana mencionou as dificuldades encontradas para levantar as informações iniciais do projeto Gestão da Arrecadação:
Escopo, Termo de Abertura de Projeto – TAP e Cronogramas. Quanto a Estrutura Analítica do Projeto – EAP, constitui-se de
3 entregas: o DAJ – Documento de Arrecadação Judicial vinculado aos processos, o Sistema Fisco e o Sistema de Cálculo
das Custas Remanescentes. Relatou que segundo a COSIS na reunião do Comitê não ficou claro os requisitos do DAJ –
Documento de Arrecadação Judicial vinculado aos processos e ainda não tem o cronograma do Sistema Fisco (controle de
auditorias dos cartórios).  De modo que a definição do escopo do projeto de Gestão de Arrecadação fica prejudicada.
Mariana  ficou  de  alinhar  com o  patrocinador  o  escopo do  projeto  alinhado com a  SETIM e  enviar  à SEPLAN a
documentação dos projetos até 19/05/2017. 

Cristina Cunha informou a necessidade de inclusão dessas informações no SGP – Sistema de Gestão de Projetos que ainda
esta semana estará em produção.

Ana Tereza relatou as dificuldades para composição do projeto de Logística Sustentável, porém mencionou que fará contato
com o Núcleo Socioambiental que é coordenado pela Desa Maria de Fátima Silva Carvalho e com o Comitê Gestor de
Logística Sustentável para obter mais subsídios.

Pedro Vivas comentou que Romilson pode contribuir com a composição do projeto de Logística Sustentável

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. 
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Foi marcada uma próxima reunião para o dia 22/05 às 10:30h. A reunião foi encerrada às 11:55h
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