PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
COMITÊ GESTOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (PETIC)

Ata da Reunião Ordinária, realizada no dia 18/05/2015

Membros Presentes:
Agnaldo Abreu Almendra
Gleydson Vilanova
Paulo Roberto
José Airton
Leonne
Gemma Galgani
Roosevelt Figueiredo

Pauta: Cronograma dos projetos priorizados
Deliberações:
1. Projeto de Gestão Documental depende de uma reunião com a FGV para
finalizar o cronograma;
2. O projeto da Tabela de complementos terá o servidor Bruno como Líder;
3. Severiano será o líder do projeto do Selo Digital;
4. O projeto de Selo Digital será incluído no novo PETIC e continuará em
execução;
Pauta: Apresentação da equipe de infraestrutura da STIC
Deliberações:
1. O secretário da SECOF, Roosevelt Figueiredo, verificará a existência de um
processo que estava tramitando de contratação de empresa para fazer a
infraestrutura elétrica do Tribunal e enviará as informações relevantes para os
membros do comitê;
2. Deliberar imediatamente o envio de relatório de problemas elétricos de
infraestrutura para a presidência para adotar providências, inclusive dando
atenção aos ofícios que foram enviados anteriormente;
3. Encaminhar oficio do comitê para a presidência ressaltando a necessidade de
resolução urgente do quadro de energia da sala cofre sob pena de perder os
dados dos sistemas em produção;
4. Secretário da STIC deverá averiguar a possibilidade da locação de nobreaks
para a sala cofre;
5. Secretário da STIC deverá verificar no processo licitado de abastecimento da
frota do TJPI a possibilidade de aditivo para incluir o abastecimento do gerador
ou, dependendo do valor, provocar contratação direta de empresa para
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abastecimento;
6. A STIC deverá apresentar aos membros do comitê a documentação referente às
solicitações de resolução de problemas de infraestrutura já enviados à
presidência do TJPI para melhor acompanhamento e fiscalização;
7. A equipe de infraestrutura da STIC deverá elaborar e enviar um memorando à
presidência com o resumo dos problemas e possibilidades de solução;
8. Foram aprovados, pelo comitê, todos os pleitos apresentados pela equipe de
infraestrutura da STIC;
Pauta: Apresentação da equipe de sistemas administrativos da STIC
Deliberações:
1. Foi aprovado que dois servidores serão remanejados, escolhidos pelo
secretário da STIC, para a equipe administrativa até novembro de 2015, para
concluir e implantar as soluções de Cadastro de Cedidos, Processos
Administrativos Eletrônicos, Gestão do Controle de Frequência, Atos
Administrativos e Gestão de Férias;
2. Os servidores Natércio Nogueira e Severiano Alves foram indicados pelo
Secretário da STIC;
Pauta: Resultado da Revisão do PETIC
Deliberações:
1. O documento deverá ser enviado por e-mail para todos os membros do comitê
para avaliação;
Pauta: Extrapauta
Deliberações:
1. Inclusão do secretário da SECOF no comitê do PETIC

Próxima reunião: 29/05/2015, às 8:00h na Sala de Reunião do TJPI.
E, não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada com as formalidades de estilo. Do
que, para constar, eu, Francisco Igor de Lima e Silva, lavrei a presente ata, sendo por mim
subscrita, que após a sua publicação no Diário da Justiça e, não havendo impugnação, será
assinada pelo Exmo. Sr. Des. Presidente.

