
 
 
 
 
 
 

 

ATA DE REUNIÃO 

RLA GERAL 

 

1. Dados da Reunião 
 

Data Hora início Hora término Local 

17/08/2018 09:19 10:19 Sala de Sessões 1 

  
2. Pauta 
 

Item Descrição 

1. 1 Abertura  

2. 2 Pontos que serão abordados na RAE  
 

1. Participantes (vide Lista de Presença) 
 

2. Assuntos Abordados 
 
O Secretário de Planejamento Pablo Moreira fez a abertura da RLA lembrando que seu objetivo é 
preparar as unidades para a RAE, decidir os pontos principais a serem abordados, bem como as 
solicitações de mudanças nos projetos estratégicos. 
 
Pedro Vivas iniciou a explanação enfatizando a necessidade de atualização dos projetos no 
Sistema de Gestão e Projetos (SGP), para que o mesmo cumpra sua função de ferramenta de 
gestão e não apenas como ferramenta de repositório de informações. A área de gestão de 
projetos tem como objetivo mitigar os riscos e conseguir prevenir situações que possam 
impactar no resultado final. 
 
Concedeu a palavra aos participantes  para que falassem das solicitações de alteração dos 
projetos estratégicos. Lembrando que as solicitações de mudança que não tem impacto 
estratégico podem ser feitas simplesmente com a aprovação do Patrocinador e Demandante. 
 
Cristina Cunha lembrou que os projetos estratégicos devem ser atualizados na ferramenta 
mesmo que não tenha havido execução nas atividades. 
 
Igor Caires, integrante do Escritório de Projetos Departamental da Corregedoria Geral de Justiça 
(CGJ),  apresentou as mudanças que serão necessárias nos projetos da CGJ. 
 
O projeto “Você tem medo de quê?” terá seu nome alterado para Todos Juntos contra o 
Feminicídio.  
 
O projeto de Coordenação de Cumprimento de Mandados (CCM) terá seu escopo ampliado para 
também implantar no interior do Estado. 
 
Mariana Larangeira lembrou que o Projeto TJBA Virtual não fará mais parte do Portfólio 
Estratégico, pois será um pacote do novo projeto Unijud Digital.   
 
Diogo Caliman perguntou se aguarda a ERA para encerrar o projeto. 



 
 
 
 
 
 
 
Alexsandro Santos lembrou que existem atividades que precisam ser concluídas antes de 
encerrar o projeto.  
 
Pedro Vivas sugeriu que as atividades remanescentes sejam migradas para o UNIJUD, mas os 
responsáveis pelo projeto afirmaram que as atividades remanescentes não têm correlação com 
o UNIJUD Digital.  
 
Ficou acordado que o TJBA Virtual será retirado do Portfólio Estratégico (aprovar na RAE) e as 
atividades remanescentes serão tratadas no projeto como departamental. Lembrando que as 
atividades que foram migradas para o UNIJUD devem ser retiradas do escopo do TJBA Virtual. 
 
Líbia Andrade solicitou que seja incluída a alteração do nome do projeto Institucionalização da 
Instrutoria Interna retirando o nome “Interna”, pois o projeto agora admitirá a contratação de 
instrutores de outros tribunais. Além disso, o Gerente de Projeto será substituído. 
 
Cláudio Lemos informou que houve alteração do projeto Queixa Cidadão. O sistema foi integrado 
ao projeto de Inteligência Artificial e sua execução será mais rápida. O patrocinador já acatou a 
alteração. Essa solicitação de mudança não necessita ter aprovação na RAE. 
 
Camila Loureiro da Sead informou que o projeto de Modernização do Sistema de Arrecadação 
não será mais de responsabilidade da SEAD e passará para o Núcleo de Arrecadação e 
Fiscalização. Camila pontou que encontra bastante dificuldade na obtenção de informações 
junto à COSIS para atualização do projeto.  Camila sugeriu que as áreas que são partes das 
equipes de projetos tenham conhecimento da metodologia de Projeto do TJBA e que entendam 
o papel dos GP´s no momento das cobranças das execuções das tarefas. 
 
Marcela Rangel informou que atualizou seu projeto e que deverá ter seu final postergado para 
uma semana a mais. 
 
O Projeto de Instalação do Cartório Virtual foi finalizado e encerrado. A informação será 
divulgada na RAE. 
 
Foi informado a todos que o formato da RAE será diferente da anterior e que não será necessário 
todas as áreas irem ao púlpito apresentar seus projetos. Será apresentado o percentual de 
execução dos projetos e os representantes das unidades devem estar preparados para eventuais 
questionamentos do Comitê de Governança. 
 
Pedro Vivas agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 


