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Órgão  
(Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/Comitê/etc) 

Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

Ata de Reunião  

RAE Nº. 02/2022 

 

Processo de Referência 

Proad 2208/2022 

 

1. Identificação da Reunião 

Data Início Término Local Coordenador/Secretário 

19/04/2022 10:00 13:00 Diretoria-Geral Devem Moura Miller 

 

2. Participantes 

 
Nome 

Órgão/Unidade que representa nesta Reunião 
(Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/ 

Entidade de Classe/etc) 

Fernando Antônio de Freitas Lima Secretaria-Geral da Presidência 

João Ribeiro Lima Júnior Diretor-Geral Substituto 

Maria Eveline Fernandes Barreto Secretaria Administrativa 

Patrícia Cabral Machado Secretaria de Gestão Estratégica 

Célio Ricardo Lima Maia Divisão de Licitações e Contratos 

Deven Moura Miller Divisão de Material e Logística 

Fabiano Rego de Sousa Divisão de Orçamento e Finanças 

Nyrlane Garcia Rabelo Pinto Presidência 



Reginaldo Garcia Dupim Núcleo de Apoio à Gestão de TIC 

 

3. Pauta  

Tópicos Deliberações/Registros 

1. Deliberações sobre a 
execução da estratégia - 
Apreciação do Plano Anual 
de Contratações (PAC) do 
TRT7 - Região. Objetivos 
Estratégicos nº 3 (Garantir a 
razoável duração do 
processo), nº 4 (Assegurar o 
tratamento adequado dos 
conflitos trabalhistas), nº 5 
(Garantir a efetividade do 
tratamento das demandas 
repetitivas), nº6 – Promover 
a integridade e a 
transparência em relação aos 
atos de gestão praticados, nº 
7 – Fortalecer a governança e 
a gestão estratégica, nº 7 
(Fortalecer a governança e a 
gestão estratégica), nº 8 
(Incrementar o modelo de 
gestão de pessoas), nº 9 
(Aperfeiçoas a gestão 
orçamentária e financeira) e 
nº 10 (Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Registros: Fernando Freitas abriu a reunião apresentando a exposição de 
motivos para a implementação da nova metodologia de acompanhamento 
dos planos a seguir: a) Plano de Contratações de Bens e Serviços 
(Secretaria Administrativa), b) Plano de Obras (Divisão de Manutenção e 
Projetos - Comissão), c) Plano de Formação e de Aperfeiçoamento de 
Magistrados e de Capacitação de Servidores (Escola Judicial); d) Plano 
de Contratações de Tecnologia da Informação enfatizando a importância 
das contribuições dos membros  do Comitê de Governança das 
Contratações (CGC). 
 
Patrícia Machado mencionou a relevância dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Comitê de Governança das Contratações (CGC) para a execução da 
estratégia com ações alinhadas aos  Objetivos Estratégicos nº 3 (Garantir 
a razoável duração do processo), nº 4 (Assegurar o tratamento adequado 
dos conflitos trabalhistas), nº 5 (Garantir a efetividade do tratamento das 
demandas repetitivas), nº 6 (Promover a integridade e a transparência em 
relação aos atos de gestão praticados), nº 7 (Fortalecer a governança e a 
gestão estratégica), nº 8 (Incrementar o modelo de gestão de pessoas), nº 
9 (Aperfeiçoas a gestão orçamentária e financeira) e nº 10 (Aprimorar a 
governança de TIC e a proteção de dados). 
 
Foi apresentada pelo Coordenador do Núcleo de Apoio à Gestão de TIC, 
Reginaldo Dupim planilha e dashboard de acompanhamento das 
contratações de TIC, que servirá de base para o desenvolvimento da 
ferramenta de acompanhamento e gestão do Plano Anual de Contratações 
(PAC) do TRT-7ª Região – Exercício de 2022 e agregará informações à 
documentação de monitoramento do Plano Estratégico 2021-2026 do TRT7. 
 
Deliberações: Foram definidos os parâmetros de formatação inicial da 
ferramenta de acompanhamento. 

 

 

4. Próximas Ações 

Ação (o quê) Responsável (quem) Prazo (Quando) 

Encaminhamento da Exposição de Motivos, à 
Presidência. 
Atualização do diagrama de execução da estratégia. 

Comitê 
 

SGE 

Não definido 
 
Abril 2022 

 

 

 


