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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
COMISSÃO DE INFORMÁTICA

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFORMÁTICA EM 2016
DATA: 22 de julho de 2016
LOCAL: Sala de Reunião ao lado da Corregedoria
HORA: 13:30 h às 14:40 h
COORDENAÇÃO:
PRESENTES:

DR. GABRIEL NAPOLEÃO VELLOSO FILHO
Desembargador Federal do Trabalho – Corregedor Regional
NARLICELMA SOBRAL
Secretária Geral Judiciária
MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN
LILIANE PONTES CALIXTO
Assessora da Corregedoria

PAUTA: 1 – Análise final do Plano Diretor de Informática 2016/2017; O que
ocorrer;
ASSUNTO
Abertura
reunião

ANDAMENTO
O
Coordenador
da
Comissão
de Informática abriu a reunião
da
agradecendo a presença de todos e informou a pauta que
seria tratada.
O Sr. Marco Aurélio apresentou a minuta final do PDTI
2016/2017 aos presentes.
O Dr. Gabriel solicitou que fosse incluído no documento
o padrão a ser adotado nas Varas que utilizam sistemas
de gravação de audiências. Na sequência o Dr. Gabriel
também sugeriu que ações no sentido de analisar
qualitativamente os atendimentos realizados pela SETIN
1 – Análise finalsejam tomadas, em especial porque tais ações vão ao
do Plano Diretorencontro do melhoramento do atendimento preconizado no
de Tecnologia daPETIC 2015/2020.
Informação
Após as considerações e conclusão da leitura do
2016/2017 (PDTI). documento a minuta foi aprovada e o Coordenador da CI
solicitou que a mesma fosse encaminhada, por e-mail, aos
membros da comissão para considerações finais, se
acharem necessário, até a próxima quinta-feira (28)
quando o documento deve ser enviado pelo Diretor da
SETIN, de ordem do Coordenador da CI, à presidência a
fim de que seja formalizado no âmbito do TRT da 8ª
Região por meio de ato do Presidente.
Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada,
sendo lavrada a respectiva ata pelo Diretor da SETIN, que, após lida e
achada conforme, vai assinada pelo Exmo. Sr. Coordenador e demais membros.
As assinaturas serão substituídas pelos comprovantes de envio do
e-mail para os membros da Comissão de Informática.

