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Pauta

Em reunião realizada por videoconferência no dia 10 de junho de 2020, com início às 10h30 com objetivo
de alinhar os itens apontados na informação SEI 0799897. De início o juiz auxiliar da presidência Lois
Carlos Arruda se apresentou à equipe de desenvolvimento, dizendo ter tomado ciência da informação e
que foi instado pelo desembargador Laudivon de Oliveira Nogueira, sobre a necessidade de uma reunião
de alinhamento.

    Ato contínuo, a equipe da Secretaria de Precatórios apresentou sua versão dos fatos, contrapondo o que
foi apresentado pela equipe de desenvolvimento na informação SEI 0799897.

    A reunião se mostrou bastante profícua, pois cada equipe pôde apresentar suas necessidades e oferecer
propostas de alinhamento e melhoria dos trabalhos.

    Diante da exposição de pontos de gargalo no desenvolvimento do sistema SAPRE, a equipe da
Secretaria de Precatórios solicitou que as reuniões com a equipe de desenvolvimento fossem agendadas
com, no mínimo, 1 (um) dia de antecedência, pois, de outra forma, os servidores da SEPRE dificilmente
lembrariam de todos os detalhes das perguntas feitas sobre os procedimentos no processo de precatório. A
equipe de desenvolvimento se comprometeu em atender à demanda da SEPRE.

    Também ficou acertado que a equipe de desenvolvimento informará com antecedência as
funcionalidades que serão desenvolvidas, oportunizando à equipe da SEPRE verificar eventuais
necessidades para quando forem ocorrer as reuniões de sprints (que antecedem o desenvolvimento das
funcionalidades), as possibilidades e fluxos estejam corretamente e completamente mapeadas pela equipe
da Secretaria de Precatórios.
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