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

22/05/2017 14:30 as 15:30 14:40 15:31 Sala de Reunião da COJE

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Discussão dos indicadores da unidade 
03 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor

01 Igor Caires Seplan

02 Pedro Vivas Seplan

03 Alexsandro Santos Seplan

04 Cristina Cunha Seplan

05 Hévila Santana (redação da ata) Seplan

06 Dr. Paulo Chenaud COJE

07 Roberto Cabral COJE

4. Tópicos da Ata 

01. Abertura 

Igor Caires abriu a reunião falando sobre a 1ª RAE (Reunião de Análise da Estratégia) que ocorreu em março, explicando
que um dos itens contemplados pelo Selo Justiça em Números é a realização e o registro de Reuniões de Análise da
Estratégia e Reuniões de Líderes Avançados. Mostrou o rito da RAE lendo os itens para Dr. Paulo Chenaud.

Igor Caires explicou como será a 2ª RAE e como será a RLA (Reunião de Líderes Avançados).

Cristina Cunha explicou o que é o portfólio de projetos e foi lembrado que a COJE tem apenas indicadores estratégicos.

02. Discussão sobre os indicadores da unidade.

Dr. Paulo Chenaud confirmou com Roberto Cabral se todas as informações da COJE para a apresentação estavam prontas.
Roberto Cabral apresentou os indicadores que foram definidos pela equipe.

Os participantes inciaram a seleção dos indicadores que poderiam ser mostrados na RLA, em virtude do tempo para
apresentação ser curta (5 minutos).

Dr. Paulo Chenaud ressaltou a dificuldade em se estabelecer as metas para os indicadores. Pedro Vivas e Alexsandro
Santos lembraram que as Metas Nacionais podem ser utilizadas, vez que já estão definidas.

Foi ressaltado que a seleção dos indicadores também deve considerar quais as dificuldades que a unidade enfrenta para
alcançar as metas. O CGOV (Comitê de Governança) é o órgão deliberativo para as ações necessárias ao cumprimento da
estratégia do TJBA.

Após as discussões e prévia avaliação, os indicadores sugeridos para a apresentação nas reuniões (RLA e RAE) foram:

Taxa de congestionamento turmas recursais

Taxa processos baixados 1º grau

Estruturação das unidades

Pedro  Vivas  sugeriu  que  fossem  mostrados  gráficos  com  série  histórica.  Igor  Caires  colocou  a  equipe  da  Seplan  a
disposição para ajudar na confecção da apresentação, caso a equipe da COJE necessite.

03. Encerramento

A reunião foi encerrada por Igor Caires às 15:31
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