
 

Grupo de Trabalho - Ranking da Transparência – Ata de Reunião 

No dia 12 de março de 2020, às 15h, na sala de reuniões da Direção Geral, se reuniram os 

membros do grupo de trabalho. Estiveram presentes o Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Manoel 

Cavalcante de Lima Neto; e os servidores Inara Francoyse de Souza Pereira, Paulo Buarque Ramirez, 

Lyvia Maria Rocha Moraes Silva, Abelardo Braga Laurindo de Cerqueira Júnior, Luis Gustavo Peixoto 

Cavalcante e Katiane Lamenha Evaristo da Silva. Estiveram presentes também os servidores Magno 

Vitório de Farias Fragoso e Clóvis Gomes da Silva Correia. A servidora Aretha Rodrigues Shulz Tenório 

justificou a sua ausência. 

 Primeiramente, foi relembrado o que foi tratado na última reunião sobre os requisitos que não 

foram cumpridos no último Ranking da Transparência. Cada membro presente fez uma explanação 

sobre tais itens. A servidora Lyvia que possuía apenas um item não cumprido referente ao seu setor, 

relatou que os estudos técnicos preliminares agora serão realizados e publicados; faltando apenas 

alinhar com o setor de licitação e informática. O servidor Clóvis, assessor-chefe da APMP, informou que 

todos os itens de responsabilidade da APMP já estão sendo atualizados para o ranking desse ano, uma 

vez que, todos foram cumpridos no ano anterior. O servidor Paulo relatou que quanto à DICONF, a 

publicação referente a diárias está agora sendo realizada conforme o formato solicitado pelo CNJ, a fim 

de que, esse ano tal item seja pontuado. A servidora Inara relatou que existem alguns itens referentes 

à DICONF que precisam ser revistos com o CNJ, pois no ano anterior, não foram aceitos nem com 

recurso. Dando prosseguimento, a servidora Inara relatou que ficou pendente um item da Corregedoria, 

e ficou de repassar detalhes para a servidora Katiane. Inara aproveitou ainda para informar sobre um 

item pendente da Ouvidoria que trata do acompanhamento eletrônico e remoto de forma 

automatizada das manifestações. Foi sugerido o uso do SAI. Katiane ficou encarregada de contatar o 

pessoal da ouvidoria para dar uma melhor resposta sobre o assunto. Quanto aos itens relativos a DIATI, 

Inara repassou para o servidor Luís, os itens pendentes. Foi discutido a questão da autenticidade e 

integridade das informações disponíveis no portal do TJAL. Luís ficou responsável de conversar com o 

diretor da DIATI e a servidora Mariana sobre os itens pendentes para encontrar uma solução. Quanto 

aos itens relativos a DAGP, Inara ficou responsável de repassar para o servidor Abelardo os itens 

pendentes. 

 Com tudo o que foi discutido, a servidora Inara ficou responsável de repassar para cada membro 

os itens de sua responsabilidade, destacando o que foi cumprido ou não. O objetivo é que mais itens 

possam sem cumpridos no ranking desse ano e avancemos no resultado. 

Por fim, ficou combinado de no mês seguinte haver uma outra reunião para verificar o 

andamento dos trabalhos.  

 


