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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Ata de Reunião – ATA

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

Data da reunião: 28/07/2022, 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

José Mário Viana Barbosa
Júnior

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

Foi solicitada a assinatura e publicação das atas de audiência no site da página de
comitês e comissões do TRT7 que porventura ainda não tenham sido publicadas. Mário
informou que irá realizar os procedimentos cabíveis, mas deixa consignado que não
encontrou registros de reunião no mês de Maio de 2022.

Questionou-se sobre o envio de informações solicitadas no questionário da
Corregedoria-Geral. O Servidor Mário informa que estava de férias no momento da
consolidação das informações, mas que tem conhecimento que o servidor Thiarley que
estava substituindo encaminhou questionamento para o comitê por email e que não
restou nenhuma pendência na planilha, podendo então inferir que as respostas foram
enviadas corretamente.

Mário informou que, a partir da implantação do módulo do GPREC, em Maio de 2022
(mês de referência Abril de 2022) as cargas do e-gestão passaram a ser realizadas de
acordo com as regras do extrator GPREC para o e-gestão. Antes dessa data, as cargas
eram realizadas de acordo com as regras definidas para o sistemas de Precatorio em
Forms.    Foi acordado uma análise dos itens de rpvs e precatórios
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Devido a estratégia adotada de migração parcial dos dados entre os sistemas , Mário
alertou que os dados podem sofrer uma disruptura a partir do mês informado,
especialmente os itens de pendência. O Comitê delibera que seja realizada uma análise
dos itens e enviado um ofício para a unidade de RPVs e Precatórios solicitando maiores
informações. O servidor Otávio será contactado ao voltar de férias para verificar a
possibilidade realizar o estudo técnico devido a sua expertise nos itens citados.

Conste as ausências justificadas de Ênio, Thiarley Fontenele , Rômulo, Joarez Dallago,
Otavio por motivo de férias, Fernando Freitas por concorrência de trabalho e Pinheiro por
licença médica.Ficou consignado para o dia 17 de Agosto de 2022, 14h30m, a próxima
reunião.

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)___________________
José Mário Viana Barbosa Júnior

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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