Tribunal de Justiça
Secretaria de Tecnologia da Informação
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
1. Dados da Reunião
Data

Hora inicial

Hora final

Local

ATA Nº

12/09/2019

16:15

17:18

Sala de Reuniões da STI

05/2019

2. Participantes

Nome

Cargo

Altair Junior Ancelmo Soares

Diretor da STI

Alexandre Rosa Camy

Diretor do DAU

Liriane Aparecida da Silva Nogueira

Diretora do DSJ

Gilliard Santos Cordeiro

Diretor do DSA

Larissa Oliveira Ostrowsky Ovando

Assessora Técnica Especializada

Charles Cestari Baruki

Coordenadoria de Suporte Operacional

Elida Ota Ortega Asato

Assessoria de Governança de TI

3. Pauta

Item

Descrição

1

Deliberações sobre ações pendentes da reunião de 31/07/2019

2

Apresentação dos indicadores previstos para agosto

4. Relato da Reunião

A Reunião iniciou às 16:15hs com o Sr. Altair questionando os gestores presentes se eles tinham alguma
sugestão para apresentar relativa às boas práticas de gestão, conforme deliberado na última reunião. O
Sr. Altair apresentou como ele irá tratar as questões da gestão dos planos da STI, de maneira a mantê-lo
sempre atualizado e realizar um monitoramento adequado. Pretende realizar reuniões com periodicidade
máxima de 15 dias, com cada um dos gestores para garantir uma atualização efetiva dos artefatos de cada
plano. Foi observado pela Sra. Larissa os cuidados que precisam ser tomados, considerando que o
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documento do PDTIC precisa estar sempre refletindo as atualizações realizadas no projeto NEC. Desse
modo, sempre ao executar alguma atualização em uma pendência deste projeto, observar o status que a
mesma irá refletir pois o documento revisado do PDTIC precisará estar em sintonia, devendo-se utilizar
preferencialmente o recurso de comentário em necessidade de alteração das descrições. Ainda, as
necessidades que forem rejeitadas farão parte da prestação de contas do PDTIC anterior. O Sr. Altair
reforçou que nessa mesma reunião quinzenal, serão atualizados os indicadores já definidos, ficando
apenas o reporte para as reuniões do Comitê de Gestão. Com relação ao Plano de Contratações, diante
do que já foi tratado em várias reuniões anteriores, ainda se nota a repetição de problemas envolvendo
a sua execução. Para o próximo ano, uma forma de tentar minimizar atrasos e melhorar a qualidade dos
estudos das contratações e prorrogações, será já definir quem será o responsável por cada estudo,
estabelecendo suas entregas para o primeiro semestre. Excepcionalmente, casos simples de prorrogação
ou aquisições de menor complexidade poderão passar do primeiro semestre. Para o Plano de Capacitação
do próximo ano, serão apresentadas algumas melhorias no modelo de solicitação de treinamento, de
maneira a garantir uma melhor fundamentação da solicitação. Ainda, será tentado um melhor
alinhamento com a EJUD para garantir maior assertividade nos pedidos e agilidade dos processos, bem
como, um convencimento prévio das demandas junto aos desembargadores envolvidos. Em seguida, a
Sra. Larissa apresentou o indicador de Execução do PETIC, conforme previsto no cronograma previamente
definido, sendo informado que alguns dados não foram coletados pela sua não execução. O Sr. Altair
comentou sobre ajustes que estão sendo realizados no fluxo de demandas de sistemas administrativos,
informando que em breve o Sr. Gilliard fará uma apresentação. Por fim, a Sra. Larissa comentou sobre a
importância da STI implementar a gestão de projetos e foi lembrado que o prazo para preenchimento do
questionário iGovTIC-JUD 2018 encerra-se na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro. Ainda sobre
iGov foi acordado que pelo menos uma ação por departamento/coordenação deverá ser priorizada e
tratada para o próximo período.
Ficou deliberado que será tratado nas próximas reuniões:
- Apresentação pelos departamentos/coordenações sobre quais ações do iGov serão tratadas.
A reunião foi encerrada às 17:18hs.
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Registro da ata de reunião: Élida Ota Ortega Asato
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