COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ATA DA REUNIÃO
1. Identificação:
Assunto Geral:
Reunião de Análise da Estratégia.
Pauta:
1. Indicadores Estratégicos no 3º Trimestre de 2017;
2. Justiça em Números;
3. Lições Aprendidas do Relatório de Gestão ao TCU;
4. Cronograma de Reuniões de 2017 e definição de Agenda para 2018.
Data/Local da Reunião:
29/11/17, às 17:00 horas, no Salão Verde do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Participantes:
DES. ADALBERTO XISTO PEREIRA – Presidente;
DES. LUIZ TARO OYMA – Corregedor e Vice-Presidente;
DANIELA BORGES DE CARVALHO - Secretária da Corregedoria;
DANIELLE MORGADO MAEMURA – Secretária Judiciária;
ANA MARIA MARSCHALL - Secretária de Gestão de Pessoas;
HILLENE DE CASSIA S. SILVA MEIRA - Secretária de Controle Interno;
MARCOS PORTELLA - Secretário de Tecnologia da Informação e.e;
LILIAN GASPARIN GUIMARÃES - Secretária de Gestão Administrativa;
SILMARA APARECIDA LASKOSKI - Secretária de Gestão de Serviços;
VALCIR MOMBACH – Secretário de Orçamento, de Finanças e Contabilidade;
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI – Assessora Jurídica da Direção Geral;
ANA LÚCIA PESCH MARTINS – Assessora Jurídica da Direção Geral;
SÉRGIO MARANHÃO RITZMANN – Secretário Geral da Presidência;
ELLEN RENATE IVANFY – Ouvidoria;
MAURICIO FURTADO NIWA – representante da Escola Judiciária Eleitoral;
AYDIL LUCIANE SYDNEY FONSECA TURRA – Seção de Planejamento e Estatística;
DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA - Chefe da Seção de Planejamento e Estatística;
SOLANGE MARIA VIEIRA - Coordenadora de Planejamento Estratégico.
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2. Ata da Reunião:
O Corregedor e Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
Desembargador Luiz Taro Oyama, dando abertura à reunião, parabenizou a todos os
presentes, bem como a todos os secretários, coordenadores e a todo o corpo funcional,
pelo resultado do Selo da Justiça em Números, Premiação estabelecida pelo Conselho
Nacional de Justiça, recebida durante o XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, que se
realizou nos dias 20 e 21 de novembro do corrente, na sede do Tribunal Superior
Eleitoral, em Brasília, quando o trabalho do TRE do Paraná, foi reconhecido com o Selo
Prata.
Passada a palavra à Solange Maria Vieira, em comentários iniciais, a Coordenadora de
Planejamento Estratégico reforçou o entendimento do Corregedor, de que o resultado da
mencionada premiação foi fruto do trabalho em equipe, do esforço contínuo para a
melhoria das processos internos, assim como para o aumento da qualidade na prestação
de informações aos órgãos de controle externo.
1) Dando sequência à pauta elaborada, no intuito de dar conhecimento a todos a
respeito da evolução dos Indicadores Estratégicos no 3º Trimestre de 2017,
informou a todos que, dos 22 (vinte e dois) Indicadores Estratégicos estabelecidos
na Resolução nº 759/2017, 20 (vinte) obtiveram avaliação satisfatória. Dois estão a
cargo da SECGP e sendo providenciada o alcance da meta.
2) Passando ao próximo item da pauta que tratava dos requisitos do CNJ para
obtenção do Selo da Justiça em Números, comentou inicialmente o Corregedor,
entender positiva a posição do CNJ, no âmbito desta Justiça Especializada,
optando pela manutenção das duas Metas Nacionais em curso. Aproveitando a
oportunidade, comentou a Coordenadora de Planejamento Estratégico, que a
obtenção do Selo Prata não teria sido possível sem o empenho de alguns
servidores que muito contribuíram para a eficiência no repasse das informações ao
CNJ, (assim como para a finalização do Relatório de Gestão ao TCU), motivo pelo
qual, sugeriu o Corregedor, a anotação em ficha funcional de um elogio, tendo sido
assim nominados os servidores:
Da SECCRE: Jillian Roberto Servat
Da SECTI: Alex Pinheiro das Graças
Da SECJUD: Mauricéia Moro Besbati
Da SECGP: Irene Jucki Goldbach
Do TRE/RO: Alexandre Gonçalves de Oliveira (Consultoria para Implantação do
Portal Transparência);
Da EJE: Maurício Niwa (Revisão Textual da Prestação de Contas).
3) Finalizados estes apontamentos, passou-se a discorrer sobre os itens
constantes da Portaria nº 46/2017, Art. 4º, incisos I a XVI, necessários à
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pontuação do Selo da Justiça em Números, sobre os quais há que se
melhorar o desempenho, tendo sido propostas ações para esta finalidade.
4) Dando continuidade à reunião, passou-se a discorrer a respeito do Relatório
de Gestão ao TCU. Sobre prazos e procedimentos, encaminhou-se anteriormente
à reunião, a Resolução TCU nº 161/2017, para que as áreas dela pudessem tomar
conhecimento. Na sequência, abordaram-se as orientações gerais e pontuais
acerca deste tema, solicitando a todos os envolvidos que observassem: o tipo de
formatação definida, a vinculação de textos a planilhas, o envio de dados
fidedignos e consolidados e a verificação junto à TI da possibilidade dos PADs
concernentes ao CNJ não ficarem restritos. Também, que a informação da
Corregedoria a respeito da inexistência de Processos Administrativos ou
Sindicâncias fosse feita mediante a elaboração de Certidões, que os quadros
demonstrativos sobre os diversos assuntos evitassem demandarem muitas
alterações e que o Rol dos Responsáveis fosse encaminhado conforme o modelo
do TCU. Pacificadas todas estas situações, passou-se à proposta de Cronograma
para a Elaboração do mencionado relatório em 2018, tendo sido solicitado às
áreas, que, tomando como base as orientações de 2017, até que em
Fevereiro/2018 chegue a este órgão o sumário definitivo do Tribunal de Contas da
União, já se antecipe a coleta de dados para que os mesmos possam ser
solicitados e encaminhados até no máximo 1º de Março de 2018.
5) A seguir, apresentou-se o último item da pauta, ou seja, o Cronograma de
Reuniões de Análise de Estratégia de 2017, como subsídio para elaboração da
Agenda de 2018. Nesta linha de planejamento para o ano seguinte, relembrando
que Janeiro é tido como o mês de referência para a Revisão dos Indicadores
Estratégicos, ficou acordado que seriam marcadas reuniões com cada Secretaria
para tratar do assunto.
Chegando ao final da reunião, agradecendo a presença de todos, ressaltou a
Coordenadora de Planejamento Estratégico, que todo o material que lhe deu suporte
seguiu via e-mail para conhecimento de todos, desde já, reiterando o convite para a
próxima, cuja data ainda será definida, motivo pelo qual, o Desembargador Luiz Taro
Oyama, que o presidia, deu por encerrado o encontro.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, que, eu, nesta data, secretariei.

AYDIL LUCIANE S. F. TURRA
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA.
Curitiba, 29 de novembro de 2017.
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