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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

DATA: 13/04/2021
LOCAL: Google Meet - Virtual
HORA: 14h31 às 15:20h

COORDENAÇÃO: PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR
Desembargador do Trabalho
Coordenador em substituição

PRESENTES:
DR. OTÁVIO BRUNO FERREIRA
Juiz do Trabalho Substituto

GEORGE ROCHA PITMAN JUNIOR
Diretor-Geral

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN

REGINA UCHOA
Diretora da SEADM

ASSUNTO ANDAMENTO

1 - Abertura dos
Trabalhos.

O Dr. Paulo Isan abriu a reunião agradecendo a presença
de  todos  e,  sucessivamente,  informou  sobre  a
necessidade  da  reunião  extraordinária  para  deliberar
sobre a aquisição de notebooks frente a possibilidade
de aprovação do orçamento nos próximos dias.

2  –  Informação
sobre a LOA.

A Sra. Regina Uchôa esclareceu aos presentes sobre o
limite  de  crédito  da  Lei  Orçamentária  Anual.  E
registrou que nesse primeiro momento, após a liberação
da  LOA,  não  será  possível  atender  ao  pedido  de
fornecimento dos 165 notebooks apresentado pela SETIN.
Registrou  também  que  após  a  abertura  do  limite  de
crédito poderemos comprar os equipamentos restantes.

3  –  Proposta  da
Diretoria-Geral.

O  Sr.  George  apresentou  a  proposta  de  se  trocar  os
equipamentos  dos  desembargadores  e  dos  diretores
administrativos. E que o Dr. Sérgio questionou sobre a
distribuição de notebooks para os novos magistrados. O
Dr. Otávio informou que alguns dos juízes que tomaram
posse durante o ano de 2020 serão removidos e que esse
ano  novos  magistrados  deverão  tomar  posse,  sendo
necessário verificar a real necessidade de equipamentos
para os novos magistrados. O Sr. George Pitman refez a
a  proposta  anteriormente  apresentada  sugerindo  a
aquisição de notebooks, num primeiro momento, para os
desembargadores  e  12  para  os  cargos  de  direção  e
assessoramento  ligados  a  presidência,  devendo  os
notebooks  substituídos  dos  desembargadores  ficarem  a
disposição  dos  novos  magistrados  e  quando  da



2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

ASSUNTO ANDAMENTO

movimentação  orçamentária  para  a  rubrica  de
investimento, ser comprado novos notebooks para todos
os magistrados de 1º grau e demais gestores da área
administrativa. 

4  -  Deliberação
sobre  aquisição
de notebooks.

O  Sr.  Marco  Aurélio  informou  sobre  a  proposta
apresentada pelo Coordenador do Comitê de Governança de
TIC: Aquisição de 50 notebooks para serem distribuídos
da seguinte forma - 8 para os juízes substitutos que
tomaram  posse  em  2020,  e  não  receberam  tais
equipamentos; 14 para os magistrados que tomarão posse
ainda  no  primeiro  semestre  de  2021;  20  para  os
desembargadores; e 6 para uso dos gestores das áreas
administrativas.  Assim  que  for  possível  fazer  a
movimentação orçamentária para rubrica de investimento
(GND4) será demandada a aquisição de notebooks para os
demais magistrados e gestores administrativos.

5 – Decisão

Após  discussão  sobre  o  temas,  em  especial  pela
necessidade de se utilizar da melhor forma possível o
recurso de aproximadamente 1 milhão de reais na rubrica
de  investimento  que  será  inicialmente  liberado  pela
LOA,  a  proposta  aprovada  foi  a  de  aquisição  de  32
notebooks, sendo 20 para os desembargadores e 12 para
os  diretores  e  assessores  ligados  a  presidência.
Devendo  os  notebooks  dos  desembargadores  ficarem  a
disposição dos novos juízes substituídos que ainda não
receberam  equipamentos,  e  assim  que  for  possível
reformar a rubrica de investimento (GND4) sair com a
compra de notebooks para todos os magistrados de 1º
grau e demais gestores da área administrativa.

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 Comitê de Comitê de Governança de TIC.


