
Em outubro de 2004, o Justiça Fe-
deral Hoje publicou a seguinte notícia:

21/10/2004 – Juizado Especial Fe-
deral Itinerante Rodoviário inicia audi-
ências em Vitória da Conquista

A Juíza Federal Diretora do Foro, Dra. 
Mônica Aguiar, esteve acompanhando a 
abertura dos trabalhos desta nova fase 
do Juizado Especial Federal Itinerante, 
ontem, na cidade de Vitória da Conquis-
ta. A equipe de magistrados designada 
para proceder às audiências atendeu, 
durante todo o dia, em salas cedidas 
pela Faculdade Independente do Nor-
deste – Fainor, as partes que ajuizaram 
ações em junho deste ano, totalizando 
180 audiências no primeiro dia. As au-
diências em Vitória da Conquista  pros-
seguem até o próximo sábado. 

Saiu na Folha
O supervisor da Seção de Comunicação Social desta Seccional, 

Luiz Goulart, virou notícia da Folha de S.Paulo, na terça-feira, 21. 
Ele se encontra de férias na capital paulista para uma maratona de 
cinema, como sempre faz todos os anos nos meses de outubro  e 
novembro. Lá ele acompanha, durante um mês, a intensa progra-
mação da Mostra de Cinema de São Paulo, que está em sua 38ª 
edição, chegando a assistir até cinco filmes em um único dia.

Desta vez, ele foi surpreendido por algo inusitado: alguém 
que ele não conhecia começou a trocar ideias com ele sobre o 
evento e a conversa rendeu. Ao final, ele descobriu que estava 
em companhia de uma repórter da Folha e que aquela conversa 
seria convertida em uma nota no jornal. Obviamente, ele não fez 
qualquer objeção.
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Representantes do Tribunal e das seções judiciárias da 1ª Re-
gião participaram, no último dia 20, de encontro voltado à elabo-
ração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 relativo aos projetos 
de obras, aquisições e reformas no âmbito regional. O objetivo é 
preparar uma minuta do Plano de Obras, contendo as diretrizes e 
necessidades do TRF1 e das seccionais, que integrará as ações 
orçamentárias da Primeira Região no quadriênio.

O encontro, realizado no Edifício Anexo I do TRF - 1ª Região, 
é coordenado pela Secretaria de Planejamento Orçamentário e Fi-
nanceiro (Secor) e pelo Comitê Técnico de Obras Regional (CTO-R) 
da Primeira Região, e tem a participação de servidores dos CTOs 
de cada uma das 14 seções judiciárias vinculadas. “A importância 
deste evento está na minimização de erros nos projetos [de obras] 
e na racionalização de tempo e de recursos”, afirmou a diretora 
da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação (Secge), Wânia 
Marítiça, na abertura dos trabalhos.

Na primeira palestra, o diretor da Divisão de Engenharia e Ma-
nutenção (Dieng) e membro do CTO-R, Jorge Leitão, ressaltou a 
importância de um bom planejamento para se evitar problemas 
no futuro. “Uma obra tem sucesso quando você chega ao custo 
estimado, com qualidade, segurança e no prazo certo”, disse. 
“Para isso, tem que ter toda uma estrutura anterior, os termos de 
referencia (...), um orçamento fidedigno, dentro dos preços de 
mercado, e materiais bem especificados”, concluiu.

Após a explanação, os servidores se dividiram em duplas para 
analisar informações e documentos, e sanar dúvidas relacionadas 

Equipe do TRF1 e das seções judiciárias da 
1ª Região elabora Plano de Obras 2016-2019

às obras, do Tribunal e das seccionais, que constarão do Plano de 
Obras quadrienal. A programação do encontro inclui, ainda, uma 
visita à construção da nova sede do TRF1, com a apresentação da 
gestão do processo da obra, conduzida pela diretora da Secretaria 
de Administração (Secad), Maria Cristina Turnes, e pela servidora 
Paloma Leal Boros, membro do CTO-R e da Comissão de Gestão 
de Projeto da Nova Sede.

Depois do encontro, o Comitê Técnico de Obras Regional con-
solidará os dados referentes às ações orçamentárias de obras, 
aquisições e reformas para o período de 2016-2019 e fará os 
ajustes necessários para finalização do Plano de Obras quadrienal. 
O documento ainda será submetido à apreciação da Corte Especial 
Administrativa do TRF1 e, posteriormente, à aprovação do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF).

PPA – O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento 
governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Consti-
tuição, regulamentado pelo Decreto 2.829/1998, que estabelece 
diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um pe-
ríodo de quatro anos, organizando ações do governo em programas 
que resultem em bens e serviços para a população. É aprovado 
por lei quadrienal, tendo vigência do segundo ano de um manda-
to majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte. O 
documento também apresenta o detalhamento da estrutura progra-
mática dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
e do Ministério Público.

Fonte: Ascom/TRF – 1ª Região

JFHHÁ DEZ ANOS

Na última sexta-feira, 24, os servidores, estagiários e terceiri-
zados desta Seção Judiciária tiveram a oportunidade de fazer exa-
mes de aferição de pressão, glicemia e acuidade visual no saguão 
do Fórum Teixeira de Freitas. A ação foi promovida pela Fundação 
Assistencial dos Servidores da Fazenda – ASSEFAZ, iniciativa que 
já se repete há 15 anos, com atendimento a  servidores públicos 
fazendários e federais de todo o Estado. O evento contou também 
com o apoio do Sindjufe-BA.

ASSEFAZ realiza exames 
gratuitos nesta Seccional
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