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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO
SISTEMA E-GESTÃO

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quinze horas, no
gabinete da Vice-Presidente do Tribunal, com a presença da Exma. Sra. Maria
Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, Desembargadora Vice-Presidente
do Tribunal e Presidente do Comitê, do Exmo. Sr. Dilner Nogueira Santos,
Juiz da"'6a Vara do Trabalho de Natal e dos servidores Cláudio Delgado de
Freitas, Marcelo Martins Pinto, Heyder Leite Dantas, José Adriano
Albuquerque Guimarães, Kléber de Medeiros Teixeira e Thiago Henrique
Cavalcante Uchôa. Ausente justificadamente o servidor Fábio Maroja Jales
Costa. Na oportunidade, foi aprovada a remessa dos meses de fevereiro/20 15
e março/2015; deliberou-se e aprovou-se o projeto de elaboração do Sistema
de apoio a estatística e corregedoria, o qual inclui a validação e ajuste de
dados no sistema e-gestão. Restou deliberado, ainda, que o lançamento da
campanha lance certo ocorrerá no dia 22.05.2015, com a sensibilização dos
gestores quanto à necessidade do servidor proceder ao lançamento correto dos
movimentos processuais, de modo a não impactar negativamente nos dados
estatísticos do Regional. Ficou decidido que a programação da campanha
ficará a cargo da ASPLAN e que ficará a cargo da Secretaria de Tecnologia
da Informação a elaboração de uma cartilha a fim de auxiliar no treinamento
dos servidores que atuam na I a e 2a instância. A programação será dividida
em três momentos: sensibilização, treinamento e encerramento, oportunidade
em que se verificarão as correções das inconsistências. A previsão é para que
o encerramento ocorra no mês de agosto/2015, na Semana Institucional dos
Magistrados. Será enviado oficio à Presidência do Tribunal solicitando a
suspensão do atendimento ao público na Semana Institucional dos
Magistrados, a fim de que sejam verificadas as inconsistências nas Unidades.
No que tange à publicação da produtividade dos magistrados com dados do e-
gestão, deliberou-se no sentido de publicá-Ia, conforme determinado pelo
provimento CGJT 1/2015. Por fim, deliberou-se no sentid \ liberar as
senhas de desenvolvedor BI para os usuários Thiago Ucho os' Adrianmud;odga::\:~~u",o, M,ril', Dm 'C J, ,~
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como replicação do conhecimento adquirido pelos servidores Thiago Uchoa e
José Adriano, em curso ministrado em Brasília, a outros servidores do
Regional. E para constar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos
membros do Comitê Gestor Regional do e-Gestão.
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