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Assunto da reunião: Reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do e-Gestão

Data da reunião: 30/06/2022, às 14:30

Local da reunião: Meet

Participantes

Nome Entidade/Unidade Função

Francisco Antônio da Silva
Fortuna

Juiz do Trabalho Coordenador do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão

Joarez Dallago Secretário de Gestão de
Pessoas

Membro do Comitê

Thiarley Fontenele Secretaria de Tecnologia da
Informação

Membro do Comitê

Antonio Carlos dos Santos 5ª Vara do Trabalho de
Fortaleza

Membro do Comitê - Secretário
Substituto

Antonio Thirso Ribeiro
Gonçalves Medeiros

Diretor de Secretaria da 6ª
Vara do Trabalho de Fortaleza

Membro do Comitê

Registro de matérias tratadas e deliberações

Ouvidos os presentes, houve a apresentação do novo coordenador do Comitê, Dr.
Francisco Antônio da Silva Fortuna, que destacou a importância do Comitê e o regozijo
em retornar ao grupo de trabalho, bem como o seu compromisso em atuar no Comitê.
Ficou ainda consignado o dia 28/07/2022, às 14:30hs, bem como, restou consignado que
as demandas mais urgentes sejam deliberadas através do e-mail da comissão
O membro do Comitê Thiarly relatou ainda que na remessa do mês de maio foi detectado
um erro por um registro equivocado de valor de acordo o qual já foi corrigido no processo,
e na segunda, 04/07/2022, será realizada nova remessa. Relatou ainda que será
implantada uma nova versão do extrator disponibilizada pela Corregedoria Geral.
Foi solicitado ainda que fosse verificado pelo Thiarley/Antobio Carlos a ata da última
correição realizada pela CGJT neste Regional, para verificar se ainda resta alguma
pendência a ser providenciada por este Regional. Deverá ser consultado o PROAD para
verificação de processo administrativo sobre as pendências do Comitê, aberto
anteriormente.
O membro Joarez relatou ainda um problema em relação ao quantitativo de servidores da
área fim, que é gerado pelo extrator, ficando consignado que deverá juntar as evidências
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para nos resguardarmos em caso de eventual  solicitação da CGJT.
Ademais, não foram apresentadas demandas a esse comitê.
Não constando mais nenhum assunto de relevância a ser debatido, deu-se por encerrada
a reunião.

___________________(assinatura no processo)___________________
Antonio Carlos dos Santos

Secretário Substituto do Comitê Gestor Regional do E-Gestão

___________________(assinatura no processo)___________________
Francisco Antônio da Silva Fortuna

Coordenador do Comitê Gestor Regional do E-Gestão
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