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Comitê de Segurança da Informação

Data 06/04/2021 Horário 14h00 Local Reunião virtual via Google Meet

Presentes

Juíza Auxiliar da Presidência – Coordenadora do Comitê - Lúcia Zimmermann

Adriana Martorano Amaral Corsetti – Secretária-Geral da Presidência

Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser - Diretor-Geral

Paulo Eduardo de Almeida – Secretário-Geral Judiciário

Carlos de Carvalho Júnior - Assessor de Segurança

Sinval Alves Fernandes - Coordenador de Controle Interno

Vlademir Nei Suato - Secretário da Corregedoria Regional

Iara Cristina Gomes - Assessora da Gestão Estratégica

Herbert Wittmann – Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

Pauta

● PROAD 19695/2019 - Auditoria sobre segurança da informação

Tópicos discutidos

A Coordenadora do Comitê agradeceu a presença de todos e passou a discutir o tema
único proposto, passando para análise do trabalho realizado de forma conjunta entre a Assessoria
de Gestão Estratégica - AGE e Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC.

O grupo passou a analisar e discutir a planilha efetuada com as conclusões sobre quem
seriam os responsáveis por cada ação que ainda necessita ser desenvolvida para atender as
exigências que foram realizadas pela auditoria do Controle Interno.

Finalizada esta fase, o grupo deliberou para que o trabalho de identificação fosse realizado
de uma maneira mais específica, citando as lotações que estarão envolvidas e não apenas os
comitês responsáveis.

Assim, a AGE e SETIC se comprometeram em continuar o trabalho realizado e apresentar
ao comitê em um curto espaço de tempo as referidas identificações, para que posteriormente
possa ser desenvolvido um plano de ação para atender a necessidade existente.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 14h45.

Previsão da próxima reunião

Data Local Hora

A definir Reunião virtual pelo Google Meet -

Documento 75 do PROAD 19695/2019. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.CSPS.DMYR:
https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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De acordo,

_________________________________________
Lúcia Zimmermann

Juíza Auxiliar da Presidência
Coordenadora do Comitê
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