
arço de 2017. 

ATA DE REUNIÃO 

Reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

ir 

Poder Judiciário de MT 
Tribunal de Justiça de MT Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

Ata 00112017-CTI 

1. DATA - HORÁRIO - LOCAL 

Reunião realizada dia 27-03-2016, às 9:30 horas. 

Local: Sala de reunião da Presidência. 

2. PARTICIPANTES 

• Lista de presença encontra-se anexo. 
• Plano de Contratação aprovado anexo. 

3. PAUTA 

o 	Plano de Contratações de Soluções de TIC 2017. 

4. DELIBERAÇÕES 

1. Thomás iniciou a reunião informando a pauta ao Comitê, explicando a necessidade de aprovar o 

Plano de Contratações de Soluções de TIO 2017. 

2. Foram abordados todos os itens do Plano de Contratações de Soluções considerando as 

classificações de crítico, urgente, importante e continuado; 

3. Foi informado que o prazo de execução e a estimativa prevista no plano não seriam abordados, 

sendo necessário uma reunião com a Coplan e Coord. Financeira a fim de alinhar as fontes dos 
recursos; 

4. A planilha será remodelada a fim de identificar efetivamente os recursos, identificando os meses 
que irão consumir os recursos e a prazo de vigência das soluções; 

5. Flávio lembrou sobre a importância de atender o que é prioritário designando os recursos de forma 

adequada; 

6. Foram abordados como crítico e urgente 25 ações, contudo, destacamos a falta de capacidade 

técnica para execução de todos os projetos; 

7. O Presidente destacou os itens 24 e 25 devido à necessidade de atender as soluções para 

gravação de audiência e o projeto de videoconferência; 
8. Presidente informou sobre o Termo de Cooperação que foi assinado com a SEJUDH e a 

necessidade de resolver essa situação; 
9. Presidente determinou que o Departamento de Oonectividade retome as conversas para discutir o 

projeto com a Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação - MTI para aumentar o Iink 

das Comarcas em parceria com o Estado. 
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