
ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR – SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

20/2011/CM 

Aos dois dias do mês de março do corrente ano, às 9h, iniciou-se a quarta reunião do Comitê 

Gestor (Provimento n° 020/2011/CM), no Salão Oval do Espaço Memória do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, presentes, além do Coordenador Des. Marcos Machado, os seguintes membros: 1) 

Antônio Pereira dos Santos Neto;  2) Elisângela Artman;  3) Isabel Cristina Miranda; 4) Luciana 

Tolovi; 5)  Cátia Valéria Maciel de Arruda e 6) Lusanil Egues da Cruz; 7) Claudenice Deijany F. de 

Costa;  

Ausente justificadamente a participante Joyce Oliveira da Silva.   

Foi lida e aprovada a Ata da reunião de 27.01.2012. 

Pelo Coordenador, foi sugerido um estudo para a avaliação e validação das três minutas de 

provimento já existentes sobre a Avaliação de Desempenho dos Servidores do Poder Judiciário 

para conclusão e encaminhamento para o Tribunal Pleno. 

Ouvidos os membros do Comitê: 

1) Foi designado o participante Antônio Pereira dos Santos Neto para analisar as minutas do 

provimento sobre a avaliação de desempenho dos servidores deste Poder, até a próxima reunião; 

2) Ficou deliberado que as próximas reuniões do SDCR serão realizadas nas segundas-feiras, 

ficando já marcada a próxima para o dia 19/03/2012; 

3) O Coordenador consultou os demais membros sobre a delegação de algumas tarefas a 

membros dos outros comitês anteriores e sobre a participação do sindicado dos oficiais de justiça 

para integrarem este Comitê Gestor;  

4)  O ID 237707 foi distribuído  ao participante Lusanil  Egues da Cruz para relatório e emissão de 

parecer; 

5)   Foi determinado o apensamento do ID 220702 com o ID 236408; 

6)  Foi internalizada , para conhecimento dos participantes do Comitê, a visita do Coordenador do 

Comitê ao CNJ onde tratou-se de assuntos relativos ao SDCR onde foi constatado que haverão 

mudanças em relação aos servidores incorporados; 

7)  Foi  designado ao participante Des. Marcos Machado a relatoria da minuta de revisão da Lei nº 

8.814/2008, elaborado pelas servidoras Claudenice Deijany F. de Costa e Cátia Váleria Maciel de 

Arruda. 

 



8) O estudo sobre o projeto da Des. Clarice Claudino e do Dr. Hildebrando Costa Marques sobre o 

núcleo de conciliação, foram distribuídos as participantes Luciana Tolovi e Isabel Cristina de 

Miranda; 

9) Ficou designado que as participantes Claudenice Deijany F. de Costa e Cátia Váleria Maciel de 

Arruda irão elaborar minuta de provimento que fixa os critérios do levantamento de referências 

dos servidores do Poder Judiciário nos autos do ID 222090; 

10) A participante Elisângela Artman  se comprometeu em  trazer proposta sobre os ganhos 

salariais; 

11) Foi solicitado ao participante Lusanil Egues da Cruz a conclusão da tarefa definida no item 2 da 

pauta do dia 27. 01, relativa ao Id 229444, ,para a próxima reunião do Comitê no dia 19.03; 

12) Ficou convencionado que a participante Elisângela Artman fará sugestões ao participante 

Antônio Pereira dos Santos Neto sobre sua análise do projeto de avaliação de desempenho; 

Nada mais. Lido, assinam os presentes. 

Des. Marcos Machado 

Antônio Pereira dos Santos Neto 

Elisângela Artman 

Isabel Cristina Miranda 

Luciana Tolovi 

Cátia Valéria Maciel de Arruda. 

Lusanil Egues da Cruz   

Claudenice Deijany F. de Costa 

 

 
 
 
 


