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

18/05/2017 15:00 as 16:00 15:15 16:05 Sala de Reunião da SEPLAN

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Discussão dos projetos da unidade e definição das ações
03 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor

01 Igor Caires Seplan

02 Pedro Vivas Seplan

03 Alexsandro Silva Seplan

04 Cristina Cunha Seplan

05 Hévila Santana (redação da ata) Seplan

06 Cláudia Nascimento Sead

07 Paulo Nunes (parcial) Sead

4. Tópicos da Ata 

01. Abertura 

Igor Caires abriu a reunião resumindo o que será a RLA (Reunião de Líderes Avançados) do dia 05/06/2017. Explicou que
será uma simulação do que ocorrerá no dia 20/06/2017 na 2ª RAE (Reunião de Análise da Estratégia) e que a Seplan
enviará os modelos da apresentação que será de 5 minutos por projeto. Relembrou quais serão os projetos da SEAD que
serão apresentados e sugeriu que a referida secretaria fechasse ou abrisse o evento. Cláudia Nascimento preferiu que a
SEAD seja a primeira a se apresentar no dia 05/06/2017.

Cristina Cunha informou que o SGP (Sistema de Gestão de Projetos) já estará disponível para Camila Loureiro efetuar os
lançamentos dos projetos da SEAD.

02. Discussão dos projetos da unidade e definição das ações

Cláudia Nascimento confirmou se os projetos seriam os dois definidos anteriormente. Igor Caires confirmou que serão Plano
de Obras e Equalização da força de Trabalho.

Os participantes iniciaram uma discussão acerca do PLS (Plano de Logística Sustentável) e sobre a área responsável. Foi
consenso que as atividades do referido projeto têm sua execução na SEAD e que seria interessante que o PLS ficasse sob
sua gerência.

Cláudia Nascimento conversará com a CTJUD (atual  responsável  pelo PLS) para verificar  a possibilidade de a SEAD
assumir a gerência do PLS.

Cláudia  Nascimento  questionou  a  descrição  do  Plano  de  Obra  que  consta  no  Portfólio.  Como  e  o  que  deverá  ser
apresentado nas reuniões.

Igor respondeu que dentro do Plano de Obras, a SEAD apresentará o que está executando, que poderá apresentar quantas
obras  estão  sendo  executadas  e  em  qual  percentual  está  cada  execução.  Pedro  Vivas  sugeriu  que  poderiam  ser
apresentadas quantas obras existem, quantas estão no prazo, se há alguma em atraso, quantas ainda irão iniciar etc..

Cláudia Nascimento afirmou que apresentará o trabalho executado de acordo com o que a Resolução 114/2010 do CNJ
pede, pois acredita que apenas apresentar execução de obras não atende a estratégia do TJBA.
Igor  Caires perguntou  se a SEAD tem algum outro projeto  que considera estratégico  e importante de  apresentar  nas
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próximas reuniões. Cláudia Nascimento explicou que existem iniciativas, que ainda não têm estrutura de projeto. 

Paulo Nunes chegou à reunião às 15:45.

Pedro Vivas questionou se há algum projeto relacionado à Gestão de Custos. Foi sugerida a adoção da retomada da GMD
(Gestão Matricial de Despesas) outrora aplicado pelo TJBA pela revitalização do Programa MAIS (Movimento de Ações
Integradas em Sustentabilidade) cujo portal ainda está disponível no endereço: http://demeter.tjba.jus.br/programamais.

Paulo Nunes informou que há uma proposta, mas que está relacionada a contas de consumo. Cláudia Nascimento afirmou
que a SEAD já faz a gestão de custos de forma ampla. E que não ensejaria a criação de um projeto.

Igor Caires sugeriu novamente que a SEAD mostrasse suas ações relacionadas ao PLS (Plano de Logística Sustentável).

Paulo Nunes sugeriu que houvesse uma parceria entre a ASCOM e SEAD para divulgar mais as ações do PLS. Cláudia
Nascimento afirmou que primeiro precisam levantar as informações que estão relacionadas à estratégia e depois divulgar.

Igor Caires sugeriu que as informações sobre as ações podem ser enviadas a Gabriel Pondé (SEPLAN) para divulgação.

Cláudia Nascimento conversará com Danilo Santana (CTJUD) para avaliar a possibilidade de assumir a gestão do PLS.

03. Encerramento

A reunião foi encerrada às 16:05.
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