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Ata de Reunião
 Código:

FOR-DIGES-004-04
(V.00)

 

Identificação da Ata

Título: Reunião do Comitê Estadual de Precatórios Código: 01/2021

Reunião: 01/2021 Data: 17/12/2021 Horário: 08h 30min Local: google meet

Pauta

1. não há matérias a serem tratados por parte do TJ/AC.

2. Apresentação do sistema de administração de precatórios - SAPRE do TJ/AC.

3. Apresentação de dados de acordos diretos realizados.

Ata da Reunião

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Rio Branco,
Capital do Estado do Acre, às 08 (oito) horas e 30 (trinta) minutos, na plataforma virtual google meet,
presentes os membros titulares do Comitê Estadual de Precatórios instituído pela Resolução do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 158/2012, Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC e Gestora da
Secretaria de precatórios Andréa da Silva Brito, que preside o Comitê, Juiz do Trabalho Vicente Ângelo
Silveira Rego do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), Ausentes os membros
representantes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ministério Público Federal, Ministério
Público do Trabalho nos Estados Acre/Rondônia, Advocacia Geral da União no Acre, Associação dos
Municípios do Acre, Ministério Público do Estado do Acre e Procuradoria do Estado do Acre. Ausente
justificadamente o membro representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Acre. Aberta
a reunião a Coordenadora do Comitê Estadual de Precatórios, Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC e
Gestora da Secretaria de precatórios Andréa da Silva Brito saudou os presentes e desejou uma
excelente reunião. Em seguida informou não há matérias ou solicitações a serem discutidas da parte do
TJ/AC. Após franqueou a palavra ao Secretário de Precatórios do TJ/AC para apresentar os dados
referentes aos acordos diretos já realizados, e tendo em vista a ausência de demais membros, não foi
realizada a apresentação do sistema de administração de precatórios - SAPRE do TJ/AC, haja vista já
ter sido apresentada na reunião do comitê gestor de contas especiais. A Dra. Andréa da Silva Brito
apresentou proposta de cronograma de reuniões para o ano de 2022 e a expedição de ofício às
instituições que tem representantes neste comitê, para a atualização de indicação dos membros deste
comitê e informação do cronograma de reuniões de 2022. Ao final a Dra. Andréa da Silva Brito desejou
votos de felicitações de final de ano e desejou um bom 2022; de igual foram o Dr. Vicente Ângelo
Silveira Rego desejou felicitações. DELIBERAÇÃO: 1. Fica aprovado os dias 16/03/2022 e
14/09/2022, as 10 (horas) e 30 (trinta minutos). 2. Fica aprovado a expedição de ofício às instituições
que tem representantes neste comitê, para a atualização de indicação dos membros deste comitê e
informação do cronograma de reuniões de 2022. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião as 08
(oito) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos. Para constar, eu, Matheus Willian Lima de Queiroz,
Secretário de Precatórios do TJ/AC, lavrei a presente ata de reunião, que após lida, foi assinada.
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DRA. ANDRÉA DA SILVA BRITO  17/12/2021

DR. VICENTE ÂNGELO SILVEIRA REGO  17/12/2021

Documento assinado eletronicamente por Andrea da Silva Brito, Juiz(a) Auxiliar da Presidência, em
17/12/2021, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código
verificador 1106217 e o código CRC 7320C3E3.
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