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1. Informações Gerais 

Data: 07-04-2015 Horário: 15h Local: Gabinete da Presidência 

Participantes: 
Luiz Cosmo da Silva Júnior – Presidente  
Carlos Gustavo Brito Castro – Juiz Auxiliar da Presidência 
Júlio Cesar Guimarães – Diretor Geral 
Raimundo da Conceição Costa Lindoso – Secretaria de Administração 
Marcos Pires Costa – Secretaria da Corregedoria Regional 
Célia Cristina Nunes Muniz – Secretaria da Presidência 
Celson de Jesus Moreira Costa  - Coordenadoria de Controle Interno 
Ciro Ibiapina Cardoso – Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa 
Aline Lobato – Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa 
Marcos Antonio de Souza Silva – Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa 
Angela de Carvalho Craveiro - Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa 
José Ribamar de Chagas Júnior – Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
Manuel Alfredo Martins Rocha Filho – Coordenadoria de Serviços Gerais 
Rafaela David Brito - Seção de Saúde 
Bartolomeu Cardoso Feitosa – Seção de Saúde 
Rosemary Rocha Araújo– Seção de Comunicação 
 

2. Pauta 
 Apresentação da composição do Conselho de Gestão Estratégica; 
 Apresentação das Metas e Indicadores do Plano Estratégico do TRT 16ª – 2015-2020; 
 Apresentação de Metas Nacionais do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (CSJT) e do 

Poder Judiciário (CNJ); 
 Discussão acerca das atribuições de Incentivadores e Unidades Fiscalizadoras;  
 Definição de metodologias de trabalho; 
 Definição e condução das iniciativas estratégicas necessárias à execução da estratégica;  
 Definição de datas de encontros e reuniões entre Incentivadores com as Unidades Fiscalizadoras 

de objetivos e metas, nos termos da Portaria nº 1254/2015; 
 Apresentação do SIGEST 
 Outras deliberações 

 

3. Discussão da Pauta  
 

 Em cumprimento à Portaria GP nº 1254/2015, que aprovou o Plano Estratégico do Tribunal 

Regional do Trabalho da 16ª Região, reuniu-se o Conselho de Gestão Estratégica, composto pelos 

participantes acima descritos, para realizar a Reunião de Análise da Estratégia – RAE, conforme 
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prevê o art. 3º da portaria, para conhecer e deliberar acerca das ações e iniciativas a serem 

desenvolvidas para execução da estratégia.  

 Inicialmente, o Presidente fez a abertura da reunião proferindo palavras de incentivo e 

ressaltando a importância do entrosamento de cada Gestor com os objetivos e metas do Plano 

Estratégico, que o envolvimento, o empenho e a integração de todos neste trabalho, certamente 

resultarão em bons resultados para a gestão administrativa e judiciária deste Regional. 

 Observou, ainda, o Presidente, a necessidade da ampla divulgação das metas e indicadores do 

Plano Estratégico em todos os setores do Regional, para que todos possam conhecer e colaborar, 

além de seguirem na mesma direção, com o mesmo propósito. 

 Foram entregues planilha e folder contendo um breve resumo de temas, objetivos, metas e 

indicadores do Plano Estratégico detalhado por incentivadores, unidade fiscalizadora e unidade 

encarregada da medição destes. 

 Em seguida, foi dada a palavra ao chefe da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Ciro 

Cardoso, que também proferiu palavras de motivação aos demais participantes. 

 O Coordenador fez uma breve explanação do plano, enumerando os 22 indicadores que 

compõem o Plano Estratégico deste Regional, cujos dados serão inseridos no Sistema de Gestão 

Estratégica – SIGEST por cada setor encarregado da medição. Além destes, também serão 

monitorados mais 13 indicadores, constantes do Plano Estratégico do Poder Judiciário (CNJ) e da 

Justiça do Trabalho (CSJT), conforme constam no anexo da portaria. 

 Foi aberta a discussão para eventuais dúvidas.  

 Vários participantes apresentaram seus pontos de vista, ressaltando a importância da 

comunicação e divulgação dos objetivos, metas e indicadores do Plano Estratégico.  

 Foram apresentadas sugestões de divulgação, como de matérias na intranet.  

 O Diretor Geral, Júlio Cesar Guimarães, sugeriu a realização de reuniões em local fora do 

prédio sede, podendo ser algum hotel da cidade, pois, assim, os participantes poderiam focar mais 

intensamente na discussão das ações do Plano Estratégico;  

   O Diretor também sugeriu a realização de duas reuniões setoriais prévias às reuniões de 

Análise da Estratégia, sendo uma administrativa e outra judicial, considerando as peculiaridades de cada 

indicador, sem, no entanto, comprometer a integração e a participação de todos para o bom desempenho 

no cumprimento das metas. 

O Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC, Rômulo Moura, informou 

que sua unidade está em processo de revisão do Planejamento Estratégico de TI, que este deve seguir 

as diretrizes gerais do Planejamento Estratégico Institucional. Além disso, informou também que 

pretende, ainda neste primeiro semestre de 2015, realizar pesquisa de satisfação para averiguar o Índice 
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de Satisfação com os serviços de TIC, indicador que deverá medir anualmente para o avaliar o alcance 

do objetivo estratégico número 3 do Plano Estratégico Institucional, aperfeiçoar a infraestrutura e a 

governança de TIC.  

4. Deliberações 
 

   Ao final da reunião, os participantes decidiram: 

 

1) Realização de duas reuniões setoriais (administrativas e judiciais) prévias às reuniões de 

Análise da Estratégia, que ocorrerão no dia 22/06/2015, em horário e o local a serem definidos; 

2) Designa-se a II RAE de 2015, para o dia 23/06/2015, em horário e o local a serem definidos, 

para apreciar e discutir os resultados alcançados no 1º semestre deste ano; 

3) Até o dia 30/04/2015, será realizada a pesquisa de satisfação para averiguar o Índice de 

Satisfação com os serviços de TIC; 

4) Será realizada divulgação do Plano Estratégico no Portal, Intranet e outros meios, a serem 

definidos pela Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa; 

5) A Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa visitará as unidades 

encarregadas da medição e fiscalização de objetivos e metas, que fará uma breve explanação das 

ferramentas do SIGEST aos servidores que farão a inserção de dados no sistema de acompanhamento 

de metas.  

6) A CGEEP iniciará a partir do mês de maio as oficinas de desdobramento da estratégia nas 

unidades da capital e do interior, seguindo cronograma aprovado pela Presidência, apresentando o novo 

Plano Estratégico 2015-2020, visando à elaboração de planos de contribuição para a execução da 

estratégia. 

 
  


