
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

/11\ 
OCI)6 
\ 6—w 

Priodzação do 1° Grau da Justiça 

Ata da Reunião 

Reunia° Luraste, 	kno,svis. 	.c. 	vrnensumanstin 
IMPLANTAÇÃO 	DA 	POLÍTICA 	NACIONAL 	DE 	ATENÇÃO 
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO 

Data 27.06.2019 

Hora de Inicio 	1 121:: hc'Je 

Hora de Término 15:10 horas 

Solicitante Comitê Gestor 

Presentes: - 	Juiza Assessora Especial da Presidência 
Ejr5i. 	Rica 	de 	Cassia 	Ramos 	de 	Carvalho, 
Presidindo a Reunião; 
- 	Juiza 	de 	Direito 	escolhido 
Desembargadores 	(titular) 	- 	Dra. 	Marivalda 
Almeida Moutinho; 
- Juiz de Direito representante da AMAB 
Freddy Pitta Lima; 
- 	Servidor 	indicado 	pelo 	TJBA 	(titular) 
Anatole F.Q.Coutinho; 
- 	Servidor 	indicado 	pelos 	servidores 
(titular) - David da Silva; 

- Diretora de Primeiro Grau - Mariana Laranjeira 
- Diretor de Finanças - Jeferson Sotero 
- 	Representante 	da 	Diretoria 	de 	Orçamento 
Cintia Waxman 
- Servidor da SEPLAN - Pedro Vivas 
- 	Thais 	Felippi 	Pimentel 	- 	Representante 
Assessoria Especial da Presidência II 

- 	Representante 	do 	SINPOJUD 	- 	Antônio 
Ribeiro; 
-Representante do sINT:N,J - Rudival Rodrir4ues. 

II 	- 

pelos 

- 	Dr. 

-I  

do 	TJBA 

- 

da 

dos 	S. 

:  Pauta 
41 1. O que ocorrer. 

Assuntos Tratados 	 w.  

1. 	Aberta a reunião pela Exma. 	Sra. 	Juíza de 	sirito Rita de 

Cássia 	Ramos 	de 	Carvalho, 	Assessora 	"special 	da/ 
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Presidência, apresentando os temas que serão tratados nesta 
oportunidade. 

Dra Rita comunicou que o Presidente autorizou que a SETIM 
efetivasse a aquisição de equipamentos de datacenter. 

Dra Marivalda questionou se existe a possibilidade de 
retornar o ticket por meio de papel para determinadas 
categorias. Dra Rita indicou que o questionamento seria 
encaminhado a Leila da SEGESP. 

O servidor Pedro Vivas apresentou a torma de estruturação 
do Plano Plurianual do Orçamento 2020/2023 do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia. 

A pedido de Dra Rita, o servidor Anatole reiterou a 
sugestão referente ao valor de repasse do duodécimo para que 
seja aplicado pelo TJBA. O Diretor de Finanças apresentou os 
esclarecimentos acerca dos procedimentos que são realizados 
atualmente pelo TJ referente a manutenção, custeio e 
investimento, não são repassados pelo Estado e ficam aplicados 
para que ocorram rendimentos. Indicou que a DFA está adotando 
provideinclas para gere,nca inteligente dos recursos fina-nceiros. 
No que se refere ao duodécimo, Jeferson sinalizou que depende do 
repasse antecipado dos recursos pelo Estado, o que impede a 
aplicação. 

Nada mais havendo fo' en ada a reunião. 
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