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EXTRATO DE ATA DA 11ª REUNIÃO (VIRTUAL) DO COMITÊ GESTOR DE 

ORÇAMENTO E DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, por sistema 

de conferência via teams, teve início a décima primeira reunião do Comitê Gestor de Orçamento 

e de Priorização do Primeiro Grau. 

 

Assunto apreciado: 

1. Sugestões para orçamento de 2020. 

 

Manifestação: 

 

Foram discutidos temas pretendidos como parte integrante da proposta orçamentaria para o ano de 

2020, sugerindo-se avaliação da Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF; 

Pagamento de índices atrasados. Para este item a Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP 

manifestou-se informando que todos os pedidos referentes aos atrasos foram inseridos na proposta 

orçamentaria de 2019, porém os valores repassados pelo executivo não atingiram o montante 

necessário, razão pela qual, os valores pendentes foram inseridos na proposta de 2020;  

Equiparação de assistentes judiciários aos assistentes jurídicos – previsão orçamentaria. Para este 

item a Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP manifestou-se informando que o pedido já constava 

na proposta de 2020;  

Limites da lei de responsabilidade fiscal - sugestão que fosse levado aos responsáveis técnicos do 

tema, o seguinte: elaboração e apresentação de estudo acerca dos cortes no orçamento com a 

justificativa dos eventuais limites da LRF, uma vez que os valores pleiteados eram inferiores ao 

percentual 6%, reservado ao judiciário. Para este item a Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP 

manifestou-se sugerindo que a Secretaria de Orçamentos e Finanças – SOF compartilhasse o 

material referente aos estudos sobre LRF, para melhor entendimento do Comitê de como se fazia o 

documento da proposta orçamentária e, contextos, acrescentando que os 6% já estavam vinculados 

com as receitas, portanto, quanto mais se pedia, mais se elevava o referido percentual, necessário 

bem planejar. 

 

Participantes:  

 

Magistrados Membros: José Mauricio Conti, José Tadeu Pícolo Zanoni e, Carlos Alexandre 

Böttcher;  

 

Secretários Membros: Simone Bento – Secretaria de Primeira Instância – SPI, Elisa Mitsiko 

Matsuse – Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF e, Patrícia Maria Landi da Silva Bastos – 

Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP;  

 

Servidores Membros: Fabiana Roncaratti, Fernando Mazzotta, Luiz Donizete de Souza, Darlan 

Ramos de Oliveira e, Carmen Giadans Corbillon – Diretoria de Planejamento. 


