Coordenadoria de Planejamento Estratégico
Ata da Reunião – Dia 15/03/2018
Reunião de Análise da Estratégia
Aos vinte (15) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (2018), reuniram-se na Sala de
Reuniões da Secretaria Judiciária: o DES. LUIZ TARO OYAMA, Presidente; a Diretora-Geral,
DANIELA BORGES DE CARVALHO; a Assessora-Chefe da Presidência, RACHEL DIOGENS
RAMINA REZLER; o Secretário de Gestão de Pessoas, SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN; o
Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade, VALCIR MOMBACH; o Secretario de Tecnologia
da Informação, GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS; a Secretária de Gestão de Serviços,
SILMARA APARECIDA LASKOSKI; a Secretária Judiciária, DANIELLE CIDADE MORGADO
MAEMURA; a Secretária de Controle Interno e Auditoria, ANA LUCIA PESCH MARTINS; a
Coordenadora de Gestão Administrativa, LILIAN GASPARIN; a Coordenadora de Assuntos Judiciários
e Correcionais, RACHEL IVANIA TASCA e LAZZARI; a Coordenadora de Planejamento Estratégico,
SOLANGE MARIA VIEIRA; e o Chefe da Seção de Planejamento e Estatística, DIOGO SGUISSARDI
MARGARIDA.
Pauta:

1.Indicadores Estratégicos no 4º Trimestre de 2017; 2. Selo Justiça em Números; 3.

Metas CNJ 2018; 4. Projeto eleições.
Aberta a palavra, o Exmo. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Desembargador LUIZ
TARO OYAMA, agradeceu a presença de todos. Antes de tratar dos temas da pauta, os presentes
definiram as datas das próximas Reuniões de Análise Estratégica, que serão realizadas em 27/06/18 e
12/12/18, às 14:00 hs. Entrando no primeiro tema da reunião, após relembrar a Missão, a Visão, a
Política de Qualidade do Tribunal e os Valores Institucionais, SOLANGE passou a discorrer sobre os
resultados dos indicadores do 4º Trimestre de 2017, os quais estão publicados no endereço
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-indicadores-estrategicos-resultado-2017. Esgotado o
assunto, passou-se ao segundo tema da pauta. Com relação ao Selo Justiça em Números: (i) discutiuse as contratações para realização do exame periódico pelos servidores optando-se, diante dos
diversos argumentos apresentados, por estudar melhor a questão; (ii) GILMAR sugeriu alterar a forma
de medição dos indicadores 18 e 19, relativos à disponibilidade da rede de comunicação de dados e
serviços uma vez que, via de regra, não há trabalho no período noturno; e (iii) DIOGO e SOLANGE
informaram que a Coordenadora do Planejamento Estratégico e a Corregedoria estão realizando
reuniões quinzenalmente a fim de analisar os equívocos constatados nas informações enviadas
periodicamente ao CNJ, coletadas perante todas as serventias eleitorais, e implementar medidas para
evitá-los. Entrando no terceiro tema da pauta, Metas do Poder Judiciário 2018, SOLANGE informou
que a EJE concordou em apresentar os dados dos relatórios
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quadrimestralmente. Passando-se ao último tema da reunião, Projeto Eleições, SOLANGE informou
que as ações são registradas no PAD 3835/2017, que será encerrado somente no final de 2018, e
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acompanhadas constantemente. Observou que os servidores solicitaram a avaliação de alternativas
para pagamento do vale-alimentação dos mesários porém, após o debate da questão, entendeu-se
que o método utilizado nas últimas eleições (entrega do valor em dinheiro no dia da eleição) é o que
melhor atende a situação.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, que eu, nesta data secretariei:
IVETE DE OLIVEIRA ROSA - Núcleo de Estatística

