
 1 

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR – SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

20/2011/CM 

 

Aos dois dias do mês de abril do corrente ano, às 9h, iniciou-se a sexta 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) Lusanil Egues da Cruz;  4) Luciana 

Tolovi; 5)  Cátia Valéria Maciel de Arruda e 6) Joyce Oliveira da Silva; 7) Claudenice Deijany F. de 

Costa;  

Ausente justificadamente a participante Isabel Cristina Miranda.   

Foi lida e aprovada a Ata da reunião de 19.03.2012. 

1) Ficou deliberado que a próxima reunião do SDCR será no dia 16/04/2012; 

2) Pelo coordenador foram abertos os trabalhos e  verificadas as pendências da reunião passada; 

3) O ID  229871 foi distribuído ao participante Lusanil Egues; 

3) Pelo Coodenador,  foi proposto que na lei de correção do SDCR seja incluído no perfil do analista 

judiciário os cargos de assistentes sociais e psicólogos, uma vez que o art. 56 da lei 8.014/2008 

prevê o  credenciamento de assistentes sociais e psicólogos (terceirização); 

4) Sobre os autos do ID 237706 – da relatoria do participante Lusanil Egues da Cruz,   foi deliberado 

que  será  incluída na a proposta também a situação de funcionamento dos distribuidores;   

5) O participante Antônio Neto pediu prazo para conclusão das  correção na  minuta do manual e 

do  provimento que tratam da Avaliação de Desempenho dos Servidores do Poder Judiciário em 

virtude de problema de saúde. Foi então deliberado que na próxima reunião do dia 16.04 trará o 

relatório concluído para apresentação aos demais membros; 

6) Pela participante Luciana Tolovi foi relatado seu estudo sobre a criação do núcleo de conciliação  

sendo aprovado à unanimidade seu relatório e sua  recomendação nos autos da solicitação 3. 2012 

– ID 9438/2012; 

7) Pela participante Claudenice foi indagado sobre a inclusão de novos membros ao Comitê Gestor 

e informado pelo Coordenador que será encaminhado a relação dos nomes dos servidores que 

desejam participar e foram aprovados pelos atuais participantes ao CM, para escolha de mais 

quatro nomes; 
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8) Ficou deliberado que a  participante  Joyce Oliveira da Silva, no ID 231203,   irá propor minuta de 

ato normativo sobre o quadro de oficiais de Justiça  para aprovação na próxima reunião. 

Nada mais. Lido, assinam os presentes. 

Des. Marcos Machado 

Antônio Pereira dos Santos Neto 

Elisângela Artman 

Luciana Tolovi 

Cátia Valéria Maciel de Arruda. 

Claudenice Deijany F. de Costa 

Joyce Oliveira da Silva 

Lusanil Egues da Cruz 

 

 
 
 


