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ATA DA 1ª REUNIÃO PRESENCIAL DO CGesTI 

 

1- No dia 04 de abril de 2019, às 11 horas, na Sala 415 do Palácio da Justiça, reuniu-se ordinariamente, o 

Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê a Juíza Assessora de Tecnologia Gestão e 

Contratos, Dra. MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS e Dra. PAULA LOPES GOMES, Juíza Assessora de 

Tecnologia Gestão e Contratos, o Secretário Sr. ROBÉRIO PINTO SOUZA (STI), os Diretores de 

Departamento Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (STI 2), Sr. MARCO 

ANTONIO LOPEZ SAMAAN (STI 3), Sr. EDIVALDO ANTONIO SARTOR (STI 4), Sr. MARCELO 

DOMINGUITO (STI 5). Discutiram e deliberaram sobre os assuntos da pauta e os apresentados em 

reunião, a saber: 1. Acompanhamento do andamento do PETI 2015/2020 e PDTI 2018/2019 (artigo 
2º, IV e V – acompanhar PETI e PDTI): Apresentada nova ferramenta (Lista no SharePoint), para 

monitoramento do Plano Diretor de TI e projetos estratégicos de TI. Esclarecido que esta é uma 

situação provisória, até que entre em produção a customização da aplicação “MS Project”, em 

desenvolvimento pelo Núcleo de Gestão de Projetos do TJSP. Sugestões para regrar a operação da 

ferramenta: a- alteração do nome do projeto – Apenas com autorização do Diretor do Departamento 

responsável pelo projeto; b- acesso para inclusão de novos projetos – Apenas o Diretor de 

Departamento responsável pelo projeto; c- alterações dos campos dos projetos – apenas o Gerente do 

Projeto; d- acesso para a DEPLAN- apenas para visão dos nossos dados.   Deliberação: Aprovadas 

ferramenta e sugestões. 2.  Coordenação da elaboração do PETI 2021 (artigo 2º, IV e V – homologar 
diretrizes e coordenar elaboração do PETI): Apresentado plano para iniciar a elaboração do novo 

PETI 2021, com o seguinte cronograma: a- Validação com a DEPLAN do realinhamento feito pela STI 

5.3.1 entre os objetivos do PETI2015 e Diretrizes TJSP 2018/2025 (prazo – abril/2019); b- Levantamento 

das Necessidades internas da STI para o novo PETI (prazo Maio/2019); Apresentação do plano para 

elaboração do novo PETI 2021 no Comitê de Governança de TI (CGovTI) e definição de cronograma 

para levantamento das necessidades externas a TI – Unidades do TJSP (prazo julho/2019). 

Deliberação: Aprovados plano e cronograma. 3. Fechamento da proposta de investimento de TI 
2019/2020 – POS (artigo 2º, VI, X e XII – aprovar e priorizar proposta de investimento ...): 
Apresentado os novos projetos para o plano orçamentário de TI - POS/2019 conforme planilha em 

anexo. Deliberação: Aprovado. 4. Aprovar cronograma do CGesTI para 2019 artigo 2º, XV – ... 
publicidade ... divulgando um cronograma do CGesTI): a- Apresentada como justificativa para 
ausência de reuniões do CGesTI em fevereiro e março do corrente ano, a reestruturação de própria 
Secretaria iniciada em 01/02/2019 conforme publicação em DJE de mesma data; b- sugerido o 
seguinte cronograma do Comitê Gestor de TI – CGesTI para 2019: 07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 
01/10 e 05/11. Deliberação: Aprovados justificativa e cronograma. 5. Definição da Data e Pauta de 
Reunião do CGovTI e STI 4 – continuidade do CGESI: Sugerido final de abril como data para primeira 
reunião do CGovTI e CGESI e a seguinte pauta para o CGovTI: Workshop de Governança-Gartner. 
Deliberação: Aprovada pauta e a Assessoria da Presidência disponibilizou os dias 25 e 30/04 que 
serão apresentados à Comissão de TI para definição da melhor data. NADA MAIS. 
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