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1. Informações Gerais 

Data: 22-06-2015 Horário: 14h Local: Auditório da Escola 
Judicial 

Participantes: 
Raimundo da Conceição Costa Lindoso – Secretaria de Administração 
Celson de Jesus Moreira Costa  - Coordenadoria de Controle Interno 
José Ribamar de Chagas Júnior – Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
Wagner Campos Santos – Coordenadoria de Material e Patrimônio 
Rogério Ferreira Rodrigues – Diretoria Geral 
Rômulo José Maia Moura – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 
Edvânia Kátia Sousa Silva – Centro de Memória e Cultura 
Anícia de Jesus Ewerton  - Escola Judicial 
Luis Carlos Pinho de Ribamar – Seção de Saúde 
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 

2. Pauta 
 Apresentação do resultado das metas do 1º quadrimestre no exercício de 2015; 
 Análise dos resultados;  
 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, estando presentes os servidores acima descritos, foi iniciada a 

II Reunião de Análise da Estratégia/2015, para apresentar o desempenho das metas estratégicas no 

primeiro quadrimestre do exercício de 2015. 

 Conforme deliberado pelos participantes na ocasião da I RAE, realizada em 07/04/2015, foram 

marcadas duas reuniões, uma pela manhã destinada à área judicial e outra pela tarde para a área 

administrativa. 

 Em razão de outros compromissos, o Presidente e o Vice-Presidente não puderem se fazer 

presentes. A Coordenadoria de Precatórios e a Secretaria da Corregedoria também não puderam 

comparecer por motivos previamente justificados, motivo pelo qual a reunião foi cancelada.  

 No período da tarde, estiveram presentes os representantes das unidades administrativas, 

acima nominados, que puderam conhecer os dados inseridos pelas unidades medidoras no Sistema 

de Gestão Estratégica – SIGEST, que representam os resultados apurados no primeiro quadrimestre 

de 2015.  
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  O Coordenador de Gestão Estratégica, Ciro Cardoso, ressaltou que a proposta de dividir as 

atribuições das unidades em medição, fiscalização e incentivo foi de proporcionar a integração de 

várias unidades com o novo plano estratégico, permitir o contato com sistema de acompanhamento 

de objetivos e metas e buscar soluções e iniciativas de cumprimento para as metas traçadas. 

 Ressaltou, ainda, que o êxito no cumprimento de metas e objetivos estratégicos depende do 

empenho de cada gestor com as diretrizes previstas no plano. 

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

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

 O representante da Seção de Saúde, Luis Carlos Pinho de Ribamar, ressaltou que o indicador 

de satisfação com o clima organizacional deve ser trabalhado principalmente pela Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas, por meio de ações que promovam a qualidade de vida no trabalho e influenciem 

nos fatores motivacionais. 

 Com relação às metas dos objetivos estratégicos números 9 e 10, a CGEEP informou que 

serão trabalhadas ao longo do segundo semestre.  

 O Coordenador de Controle Interno, Celson Costa, informou que já foram iniciados os trabalhos 

voltados ao cumprimento da Meta 17, envolvendo a organização e controle das atividades 

administrativas, porém a implantação efetiva de sistemas de controles internos depende também de 

uma reavaliação do cumprimento dos procedimentos sugeridos. 

 O Secretário de Administração, Raimundo Lindoso, informou que se encontra em fase de 

elaboração o Plano de Logística Sustentável – PLS, conforme determinado pela Resolução CNJ nº 

201/2015, que contemplará critérios de gestão de custos, redução de consumo, inclusive ações 

voltadas à qualidade de vida no trabalho, o que contribuirá para o alcance das metas do plano 

estratégico. 

 O Coordenador de TI, Rômulo Moura, relatou o resultado da pesquisa de satisfação promovida 

pela CTIC, a qual apontou resultado positivo no cumprimento da meta 6 do Tribunal. 

 Os participantes sugeriram que o formulário da pesquisa voltada a medição do indicador 20 

seja condensado, de modo a facilitar o preenchimento para os entrevistados. A CGEEP ficou 

encarregada de rever o formulário, uma vez que a pesquisa será realizada no final deste ano.  

   

4. Deliberações 
 

Ao final da reunião, os participantes decidiram continuar com reuniões setoriais, para a área 

judicial e administrativa, dispensando-se a necessidade de uma terceira reunião. Ficou a data 
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provável para a próxima reunião em 14/10/2015, a ser confirmada pela CGEEP com os demais 

setores. 

Visando a integração e a participação dos gestores na execução da estratégia, estes serão 

convidados para as próximas reuniões, mesmo que não constem no rol de setores encarregados 

da medição. 

  

 


