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“Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória.”  

Henry Ford 

JFAC REALIZA SEMANA DE 

PLANEJAMENTO 

 
 
No dia 23 de março foi iniciada a Semana de 
Planejamento da Secretaria Administrativa, 
organizada pelo Comitê Institucional de 
Planejamento Estratégico da Seção Judiciária do 
Acre, constituído por supervisores das Unidades da 
Secretaria Administrativa e pela Diretoria do Foro, 
conforme Portaria/DIREF 22/2015. O Juiz Federal 
Diretor do Foro, Náiber Pontes de Almeida, fez a 
abertura das atividades mencionando que, de acordo 
com a Portaria PRESI 92/2015, a Diretoria do Foro 
da Seção Judiciária do Estado do Acre compõe, 
durante o ano de 2015, o CGER- Comitê de Gestão 
Estratégica Regional da Justiça Federal da 1ª Região, 
juntamente com o Presidente e outros 
Desembargadores do TRF1. Além disso, discorreu 
sobre os resultados da reunião Secad/Diref, 
realizada em dezembro de 2014 que resultou na 
proposta de realização da Semana de Planejamento, 
no âmbito da Secad. O juiz desejou sucesso ao plano, 
apontando para a obtenção de frutos ao longo dos 
anos. 
O planejamento estratégico das Seções Judiciárias 
está em consonância com o Planejamento 2015-
2020 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que 
estabeleceu plano para o alcance dos macrodesafios, 
objetivos estratégicos e metas por meio da 
Resolução Presi 29/2014, que dispõe sobre a Rede 
de Governança da Estratégia da Justiça Federal da 1ª 
Região e designa a formação de Comitês no Tribunal 
e Seccionais. O informativo do TRF1 cita que “a 
finalidade do grupo é estudar, avaliar e propor ao 
Comitê de Gestão Estratégica Regional da Justiça 

Federal da 1ª Região as políticas, diretrizes, 
recomendações, planos, iniciativas e metas 
relacionadas ao Planej 2015-2020 no âmbito de sua 
jurisdição”. 
Na primeira reunião, ministrada pelas servidoras, 
Eva Eloni Flores, Nagilene Marques Dourado de 
Almeida e Michela Melo D’Albuquerque Lima, foram 
apresentados conceitos sobre planejamento, 
objetivos estratégicos, missão, valores e metas, além 
de considerações sobre mapeamento de processos e 
atividades de reflexão.  
O servidor Francisco Paulo Mesquita do Nascimento 
conduziu o encontro do segundo dia de 
planejamento abordando o tema Gestão de 
Contratos, e explanou acerca do aprofundamento 
das atribuições dos “gestores”, bem como dos 
objetivos contratuais, previstos na lei n. 8666/93. 
Problemas e sugestões também foram apresentados, 
bem como apresentação de boas práticas utilizadas 
pelo servidor Edivaldo Venâncio da Silva. 
 

 

 

Na reunião do dia 25 de março o servidor Arivaldo 
Chagas de Melo e Eva Eloni Flores trataram sobre 
Termo de Referência, abordando a fundamentação 
legal, as dificuldades e elaboração. Uma comissão de 
apoio à confecção do documento será criada para 
auxiliar as unidades requisitantes. Também foram 
apresentadas sugestões que serão discutidas e 
ampliadas para amparar e dar assistência na 
produção do Termo.  
As próximas reuniões ocorrerão nos dias 26 e 27, 
encerrando-se, deste modo, a Semana de 
Planejamento Estratégico.  

 


