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2ª REUNIÃO AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA (RAE) 

 

PRESENTES 

1. Carlos Vinicius Arimatéa  
2. Cintia Varejão Ribeiro  

3. Fábio Cardoso Melo  
4. Maria Elysa Gonçalves de Souza 

5. Renata Souza Santos  
6. Rita de Cassia Barcellos Almeida 

7. Silvia Oppenheimer Pitanga 
Borges 

8. Wagner Marques  
9. Magno Santos Neto  

10. Ana clara Dávila Guedes  
11. Marcelo Tavares Albuquerque  

 

ATA 

A Reunião de Avaliação da Estratégia foi iniciada com a apresentação, pela assessora 

Rita Almeida, da pauta versando sobre os seguintes temas: 1 - Ferramentas de 

avaliação do Planejamento Estratégico, conforme parâmetros do CNJ. (Selo CNJ de 

qualidade) e 2 - Dados Estatísticos - Metas Nacionais. Acerca do tema 1 foi 

apresentado aos presentes a proposta para a aquisição de uma solução tecnológica de 

acompanhamento do Planejamento Estratégico e de todos os seus desdobramentos, 

oportunidade em que foi trazido ao conhecimento dos presentes que um sistema 

semelhante vem funcionamento de maneira teste para apropriação dos dados da 

Secretaria de Engenharia. O secretário geral se manifestou para registrar a importância 

do conhecimento do planejamento estratégico por parte de todos os setores/segmentos 

da instituição, haja vista que esta atitude induz ao fortalecimento do comprometimento 

de todos para com a missão institucional. Ainda sobre o tema Planejamento Estratégico   

a assessora Rita Almeida informou aos presentes que estão em curso as tratativas para a 

identificação de um sistema que possa auxiliar no controle dos resultados relacionados 

com o Planejamento Estratégico. Na sequencia da reunião foi apresentado pelo servidor 

Magno dos Santos Neto, os dados relacionados com as Metas Nacionais, conforme   os 

indicadores. Após a apresentação da assessora Rita, a palavra foi franqueada, 

oportunizando a manifestação dos presentes para criticas e sugestões. Foi ressaltada a 

importância destas reuniões, objetivando melhor qualificar este Tribunal. Nada mais 
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havendo a tratar foi deliberado pelo encerramento da reunião, oportunidade em que foi 

lavrada a presente ata.  

 


