
Rangel da Silva; 

Pauta 

1. O que ocorrer. 
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Juiza Assessora Especial 
Dra. Rita de Cassia 
Presidindo a Reunião; 

Juiza 	de 	Direito 
Desembargadores (titular) 
Almeida Moutinho; 

Juiz 	de 	Direito 
i'Desembargadores (titular) - 
Neto; 

Juiz de Direito representante da AMAB 	Dr. 
Freddy Pitta Lima; 

Servidor indicado pelo TJBA (titular) - 
Anatole F.Q.Coutinho; 

Servidor indicado pelos servidores do TJBA 
(titular) - David da Silva; 

Secretária Geral da Presidência - Iramar 
Martinez; 

Assessora da Secretaria Geral da Presidência - 
Larissa Torquato; 

Secretária de Gestão de Pessoas - Leila Lima 
Costa 
Diretora de Primeiro Grau - Mariana Laranjeira 
Diretor Estratégico - Alexsandro Santos; 
Assessora da Corregedoria - Fátima Beluc 
Representante da Diretoria de Orçamento 

Cintia Waxman 
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Reunião 

Data 

Hora de Inicio 

Hora de Termino 

Solicitante 

Presentes: da Presidência II - 
Ramos de Carvalho, 

escolhido 	pelos 
- Dra. Marivalda 

escolhido 	pelos 
Dr. Ricardo Medeiros 

Representante do SINTAJ - Elizabete Oliveira 



PODER JUDICIÁRIO 
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Priortzação do I° Grau da Justiça 

Assuntos Tratados 

Aberta a reunião pela Exma. Sra. Juiza de Direito Rita de, 
Cássia Ramos de Carvalho, Assessora Especial da Presidência,foi, 
dito que, em razão da ausência justificada do Diretor dei 
Finanças, que não pôde comparecer em razão de outro compromisso' 
institucional já agendado, abre aos presentes a apresentação dei 
sugestão de pauta. 

O servidor Anatole reiterou a sugestão anterior de que o 
valor do repasse do duodécimo pudesse ser aplicado. Cintia 
informou que há uma diferença entre recurso orçamentário e 
'recurso financeiro. O recurso financeiro pode ser repassado pelo 
Estado apenas no dia anterior. 

Dra. Marivalda sugeriu que o Tribunal apresentasse uma 
solução com relação à aquisição de equipamentos e à1 
instabilidade do sistema PJE. 

Dra. Rita informou que ela já procedeu à uma intervenção' 
ijunto à Diretoria de Informática, que orientou os usuários al 
abrirem chamado especifico no service desk, para tratar al 
demanda caso a caso, principalmente com relação aos processos, 
migrados de outros sistemas. Dra. Marivalda ressalta a 
importância de ter acesso regular ao processos da Comarca de 
Formosa do Rio Preto 

O servidor Anatole solicita que a Secretária de' 
Administração, ou o Diretor de Finanças, forneça o resumo de 
todo a verba/receita que entra na conta do Tribunal. 

	

1 6. 	Dr. Ricardo Medeiros questionou se o Orçamento do ano de, 
2020 já está em processo de elaboração, oportunidade em que 
Cintia informou que o Tribunal está em fase de construção do 
PPA. 

	

7. 	O Servidor Davi cobrou uma resposta acerca do pedido de 
'auxilio saúde, tendo em vista a informação de que, caso o 
Tribunal o implemente, será concedido a todos. Leila informou 
que, no momento, não condições de implementar a medida, sendo 
necessária a elaboração de estudos mais aprofundados, tendo em 
'vista a existência do PLANSERV. Davi pediu, ainda, que fosse 
perguntado a Dr. Humberto o andamento do projeto 
implementação do auxilio educação. 

1Nada mais havendo, foi encerrada a reunião. 

Próxima Reunião: 27 dp junho de 2019, às 4h 
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