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ATA - CPAD

ATA DE REUNIÃO DE Nº 11/2021

 

                      Aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho de 2021, às 16h30, a Comissão
Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), instituída pela Portaria Presidência nº
476/2019, alterada pela Portaria Presidência nº 73/2021 e pela Portaria Presidência nº
268/2021, reuniu-se no 8º andar do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Compareceram
a Desembargadora Jamile Duarte Coelho Vieira, bem como os servidores Heider Lisboa de
Sá Júnior, Sâmia Coelho Tenório, Vera Lúcia Ferreira de Oliveira, Lenilda da Paz Barros e
Luiz Batista de Araújo Neto. Abertos os trabalhos, a Desembargadora Jamile comunicou
que se reuniu com o Dr. Maurício de Omena Souza, Diretor-Geral e com o Dr. Hélio
Pinheiro Pinto, Juiz Auxiliar da Presidência, e que foram discutidos assuntos de interesse
desta Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), principalmente acerca
do nível de comprometimento da atual administração em tornar efetiva a implementação da
gestão documental neste Tribunal. Em seguida, foi discutido com os membros da comissão
a viabilidade de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
tratamento arquivístico de todo o acervo documental deste Órgão ou a contratação de um
único profissional, com formação em arquivologia, para atender a demanda atualmente
existente. Ficou decidido que a comissão procederá a abertura de procedimento
administrativo com a proposta de contratação de empresa especializada que terá o objetivo
de realizar o trabalho de triagem, análise, avaliação, classificação, higienização e
armazenamento de toda a documentação, de acordo com a Tabela de Temporalidade de
Documentos (TTD) vigente. Na oportunidade, a Desembargadora solicitou que fosse
marcada uma reunião com a servidora do TRE-PB, Gabriela Almeida Garcia, para alguns
esclarecimentos acerca do Plano de Classificação de Documentos (PCD) e da Tabela de
Temporalidade de Documentos (TTD) que está sendo atualizada pelo servidor Heider
Lisboa de Sá Júnior. E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 17h45.
Do que ,para constar, eu, Sâmia Coelho Tenório, na condição de secretária, lavrei a
presente ata, que vai assinada por todos os integrantes da Comissão.
 
Desembargadora Jamile Duarte Coelho Vieira
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Luiz Batista de Araújo Neto

Documento assinado eletronicamente por JAMILE DUARTE COELHO VIEIRA, Presidente da Comissão,
em 15/10/2021, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Membro da Comissão, em
15/10/2021, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Membro da Comissão, em
15/10/2021, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Membro da
Comissão, em 15/10/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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