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

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quinze horas, no
gabinete da Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21"
Região, reuniram-se os membros do Comitê Gestor Regional do sistema E-
Gestão, com a composição dada pelo Ato GP n. 221/2015, estando presentes:
a 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,
Thiago Henrique Cavalcante Uchôa e Fábio Maroja Jales Costa. Na pauta
constaram os seguintes pontos: I) Aprovação dos dados da remessa do mês de
abril/20 15; 2) Campanha lance certo;
3) Encaminhamento de ofício ao comitê nacional sobre o item 90062/90064-
Processos conclusos ao magistrado quando da sentença anulada;
4) Análise da liberação das Cartilhas do e-Gestão na Intranet;
5) Liberação sobre os novos relatórios da correição colaborativa de 10Grau;
6) Realização do treinamento de confecção dos relatórios no gerenciador do
TST; 7) Outros assuntos. Na oportunidade, foi aprovada a remessa dos dados
de abril /2015 (item 1); foram definidas as datas de 19.06.2015, para o
lançamento da campanha de sensibilização, o dia 22.06.2015 para o
treinamento do 20 Grau, e o dia 26.06.2015 para o treinamento do 10 Grau
(item 2); O item 3 da pauta perdeu o objeto; Quanto ao item 4, Cláudio
Delgado ponderou que deveria haver uma análise jurídica das cartilhas antes
de serem divulgadas na intranet, o que foi aprovado pelo comitê, ficando
decidido que o Dr. Dilner e Thiago Henrique fariam a análise das cartilhas do
10Grau, Dra. Auxiliadora e Fábio Maroja fariam a análise das cartilhas de 20
Grau, em 5 dias, após o qu eriam liberadas na intranet; foi aprovada, ainda,
a liberação às Varas Trabalho dos novos relatórios de correição
colaborativa de 10 / r e 5); Por fim, foi autorizad a realização de
treinamento, a ser mi pelos membros da comissã \ Jos~r.~n~ e
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Thiago Henrique, para confecção de relatórios no gerenciador do TST. E, para
constar, foi lavrada a presente ta por mi Fábio Mar ~a, membro do comitê,
e que segue pelos membros do Comitê ,or Region do e-Gestão.
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