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Pauta

- Atualização sobre o Sistema de administração de precatórios - SAPRE;

- Conclusão da atualização do manual de procedimentos da Secretaria de Precatórios.

Ata

A reunião para tratar sobre o Sistema de Gestão de Precatórios - SAPRE, ocorreu através de
videoconferência - plataforma Google meet, no dia 06 de abril de 2021, às 14:00h. Participaram da
reunião a Juíza Auxiliar da Presidência, Dra. Andréa da Silva Brito, o servidor José Vangelo Magalhães
de Sousa e o Secretário de Precatórios Matheus Willian Lima de Queiroz. O servidor Ademilton Pessoa
de Oliveira, teve sua ausência justificada.
Na oportunidade, o Secretário de Precatórios apresentou uma atualização sobre o estado atual
do Sistema de administração de precatórios - SAPRE, apresentando cronograma atualizado de término
de ajustes e melhores, de homologação de funcionalidades, de treinamento com a vara piloto e
implatação para a realização de testes.
Após foi apresentando o manual de procedimentos, sendo fixado o prazo máximo para apresentação de
minuta o dia 30/04/2021, para aprovação junto à Juíza Auxiliar da Presidência.
Foram abordados ainda, o plano estratégico da Secretaria de Precatórios, devendo ser priorizado. A
publicação de matérias relacionadas à Secretaria de Precatórios no sítio eletrônico deste Tribunal, bem
como a necessidade de atualização da página específica da Secretaria de Precatórios.
Nada mais havendo, foram feitos os agradecimentos e encerrou-se a reunião, que teve duração de
aproximadamente 45 minutos.
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