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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 26.08.2020 

Local: Videoconferência 

Presenças:    Juiz Adriano Santos Wilhelms, Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador); 

Juiz Leandro Krebs Gonçalves, Juiz Auxiliar da Corregedoria; 

Servidor Adolfo Marques Pereira, Secretário-Geral da Presidência; 

Servidor Francisco José Fetter Furtado, Representante da área de estatística; 

Servidor Jeferson Daniel de Matos, Representante da área de estatística; 

Servidora Nora Helena Rothfuchs Albrecht, Representante da área de tecnologia          
da informação; 

Servidora Gisele Santos Sena, Representante da área de Gestão de Pessoas; 

Servidor Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira, representante da área de           
negócio judicial (2º Grau); 

Servidor Onélio Luis Soares Santos, representante da área de negócio judicial (2º            
Grau); 

Servidor Flávio Cesar Girotto, representante da área de negócio judicial (1º Grau); 

Servidor Luiz Eduardo de Freitas, representante da área de negócio judicial (1º            
Grau). 

Secretário: Lucas Gabriel de Andrade Correa (AGE) 

Horário: 15h00 –15h30 

__________________________________________________________________________ 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2020, às 15 horas, através de videoconferência,                   

ocorreu reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, contando com as             

presenças acima nominadas. A reunião foi coordenada pelo Excelentíssimo Juiz Adriano Santos            

Wilhelms, que iniciou a reunião saudando os presentes. Questionou os presentes quanto a             

existência de alguma demanda. Onélio informou que no início do setembro deverá ser             

implementada a versão 2.5.5 do extrator do e-Gestão, que poderá corrigir uma série de problemas               

atuais. Nora complementou informando que a SETIC pretende fazer a instalação do novo extrator              

em 2 de setembro, salientando que isso ocorrerá caso as prévias levantadas no dia anterior               

estejam de acordo. Não houve sugestões de melhorias no sistema. Reunião encerrada às 15h30              

horas. Ata redigida pelo servidor Lucas Gabriel de Andrade Correa, Assistente da Assessoria de              

Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais e encaminhada           

eletronicamente para validação dos presentes.  
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