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ATA

4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PELA PORTARIA N. 961, DE 20
DE JANEIRO DE 2017

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às
dez horas, por videoconferência, reuniu-se a Comissão Permanente de Memória da Justiça
Militar, sob coordenação do desembargador Fernando Galvão da Rocha, presentes os(as)
servidores(as) Nayana Ramos, Lucélia Santos, Leonardo Vaz de Melo, Gustavo Cândido da
Silva e Kely Cristina Barbosa Machado. A servidora Valéria Linhares de Lima justificou
antecipadamente a ausência. Aberta a reunião, o desembargador Fernando Galvão da
Rocha deu boas-vindas aos participantes e iniciou os trabalhos atualizando os membros da
comissão acerca das informações sobre o andamento da obra na sala da Memória da Justiça
Militar no Palácio da Justiça e propondo definir o mobiliário que ficará na sala reservada à
Justiça Militar. O desembargador Fernando Galvão informou que foram tiradas as estantes
que ocupavam a sala e perceberam que a parede está com infiltração, o que levará a um
atraso no tempo previsto para a finalização da obra.  A servidora Nayana Ramos informou
que a servidora Lucélia elaborou um lay-out seguindo o padrão adotado pelo MEJUD. A
servidora explicou que as cores do projeto foram determinadas pelo MEJUD e que os
espaços foram pensados levando em conta a acessibilidade para cadeirantes. A servidora
apresentou os textos sugeridos para serem plotados nas paredes de acordo com o lay-out
proposto e observou que, para dar tempo de inaugurar na gestão da atual diretoria, os textos
deveriam ser aprovados na presente reunião. O desembargador Fernando Galvão pontuou a
necessidade de completar o texto explicando o funcionamento do órgão de segundo grau de
jurisdição. A comissão analisou, discutiu e concluiu que o texto precisa de alterações
importantes. A pedido do desembargador Fernando Galvão, o lay-out foi colocado em
discussão. A comissão concordou em dispor os elementos de forma a recriar o cenário mais
próximo do real, com as cadeiras dispostas fazendo alusão aos lugares reservados ao
magistrado, ao Ministério Público e ao escrivão, sendo o último acompanhado da máquina
datilográfica. Foi sugerido pelo servidor Leonardo Melo compor o cenário com códigos
antigos. A servidora Kely Barbosa parabenizou o projeto e opinou por manter o lay-out
proposto até que a parte da marcenaria estivesse pronta, uma vez que estão trabalhando
com um prazo muito curto. A servidora sugeriu colocar uma sentença sobre a mesa,
compondo o cenário. O desembargador Fernando Galvão sugeriu colocar uma cópia de um
processo que aparecesse uma sentença e colocar um vidro para proteger o documento. O
servidor Leonardo Melo observou que os processos de contratação / compra fracionados
podem trazer complicações e sugeriu criar um processo único. O servidor solicitou à
servidora Nayana Ramos uma especificação por escrito do material a ser elaborado pela
SECOM para que ele possa dar andamento no pedido. A servidora Nayana explicou que já
está com o projeto de pintura em andamento e que o processo de compra/contratação já foi
aberto. A servidora Kely Barbosa esclareceu que estão trabalhando para realizar uma
compra direta. O servidor Leonardo pediu que a demanda fosse formalizada por e-mail
para ele fazer o DOD (Documento de Oficialização de Demanda) para a plotagem e fixação
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na parede dos textos propostos. O desembargador Fernando Galvão questionou a
viabilidade de inaugurar o espaço sem o tablado e a servidora Kely Barbosa explicou que
tem outras salas com estas características e que não atrapalha a harmonia do espaço. A
servidora Kely Barbosa ressaltou que ela, com o auxílio do Capitão Rogério estão muito
empenhados em finalizar a obra e que acredita que vai dar tempo de inaugurar em tempo
hábil. O servidor Leonardo Melo ponderou que dificilmente um ploter com material
qualidade ficaria pronto no prazo proposto. A servidora Lucélia Santos explicou que o
material que ela sugeriu é o mesmo usado pelo MEJUD e que o projeto foi realizado todo
com base no que já é utilizado pelo MEJUD. Ficou decidido que o desembargador
Fernando Galvão conversará com o chefe de gabinete da presidência, Walid Arabi para
alinhar as expectativas com o presidente do Tribunal e que a servidora Lucélia Santos
adequará o lay-out de forma a construir um cenário mais próximo possível de um cenário
real de sala de julgamento. A servidora Kely informou que faria uma visita técnica ao
MEJUD na parte da tarde da presente data e que traria informações à comissão sobre o
material de adesivação. A servidora informou, ainda, que pedirá orientação para as
servidoras do MEJUD, senhoras Josie e Andréa. A servidora observou que a senhora
Andréa é arquiteta e o capitão PM Rogério é engenheiro, o que torna a comunicação mais
acessível. A presente reunião encerrou-se às 11h58. Nada mais havendo a registrar, eu,
Luanda Geneviéve Martins Medeiros do Couto Fróes, Assistente Judiciária, lavrei a
presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelo desembargador Fernando
Galvão da Rocha.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA
ROCHA, Desembargador Civil do TJMMG, em 02/05/2022, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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