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ATA DE REUNIÃOANÁLISE DE DADOS 4º TRIMESTRE 2021. 
 
Aos 20 de Janeiro 2022, reuniram-se, na Casa da Advocacia às10h, para 
participarem da reunião de análise de dados relativa ao 4º trimestre de 
2021/2022: 

 
Presentes:  
 

Márcia Regina Negrisoli F. Polettini, Adilson Elias de Oliveira Sartorello, 
KeitySymone dos Santos Silva Abreu, Roberta Beatriz Nascimento, Thiago 
Munaro Garcia, Laís Zuim de Oliveira, Thamires Regiane de Souza Branco. 

 
Ausente: 

 

0. Itens pendentes da Ata de Reunião do 3º Trimestre de 2021: 
 

Não há pendencias anteriores.  
 
1. Avaliação e análise dos indicadores de desempenho das Subseções 

(Painel de Bordo) e contribuição no Painel do Presidente e Diretores 
Secional 

 
1.1. Instalações Físicas: 
Fórmula:(Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 

 

TRIMESTRE: META: RESULTADO 
Média das Sub. 

Porte 

1º trimestre 89 100 79 
2° trimestre 89 92 84 
3º trimestre 89 99 86 
4º trimestre 89 95 78 

 
 

1.2. Tempo de espera: 
Fórmula:(Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
 

TRIMESTRE: META: RESULTADO 
Média das Sub. 

Porte 

1º trimestre 96 100 81 
2° trimestre 96 96 85 
3º trimestre 96 98 87 
4º trimestre 96 96 79 

 
 
1.3. Atendimento pessoal/ Esclarecimento de dúvidas: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
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TRIMESTRE: META: RESULTADO Média das Sub. 
Porte 

1º trimestre 98 100 80 
2° trimestre 98 98 84 
3º trimestre 98 99 86 
4º trimestre 98 95 77 

 
 

1.4. Equipamentos Disponíveis: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
 

TRIMESTRE: META: RESULTADO Média das Sub. 
Porte 

1º trimestre 86 100 79 
2° trimestre 86 86 83 
3º trimestre 86 95 86 
4º trimestre 86 95 78 

 
 
1.5. Atuação das Comissões: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
 

TRIMESTRE: META: RESULTADO Média das Sub. 
Porte 

1º trimestre 91 100 79 
2° trimestre 91 93 82 
3º trimestre 91 93 86 
4º trimestre 91 85 76 

 
 
1.6. Eventos Promovidos: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
 

TRIMESTRE: META: RESULTADO Média das Sub. 
Porte 

1º trimestre 87 100 77 
2° trimestre 87 91 81 
3º trimestre 87 95 84 
4º trimestre 87 89 75 

 
 

1. Manifestações, sugestões, elogios, críticas e reclamações registradas 

nas Pesquisas de Satisfação do Cliente 

 

Neste momento atípico que estamos vivendo, os fóruns retornaram seus 

atendimentos com horários reduzidos e restrição presencial. O maior retorno 



 

  FRC.QUALI 011 - Rev.01 

das pesquisas de satisfação está sendo de forma online. As respostas não 

estão com comentários, somente identificação. 

 

Na compilação deste 4° trimestre, não atingimos a meta em dois pontos, 

sendo assim montamos nosso plano de ação:  

 

-Atendimento Pessoal, Melhorar a qualidade do atendimento 
disponibilizando aos colaboradores, além de maiores e mais completas 
informações sobre os procedimentos de nossa Subseção/Seccional. 
Ademais, orientar os colaboradores quanto à boa postura profissional, trato 
ao advogado com cordialidadee atenção plena.  

 
-Atuação das Comissões, Seguindo as normas da OMS e da Secretaria de 
Saúde do Município, amaior partes das comissões têm atuado de forma 
online, tornando-se mais "difícil" o acesso para as pessoas com dificuldade a 
tecnologia. Com a flexibilização as reuniões estão aos poucos voltando as 
rotinas como de costume. Ainda seguindo todos os protocolos de segurança. 
Lembrando que não podemos descumprir as regras. 
 

 

Ponto de 
atendimento: 

 

Manifestação, 
crítica ou elogio: 

 

Resposta  
Diretoria: 

 

 

2. Competência e Aprimoramento 

 

Dentro do trimestre foi realizada a auditoria Interna do Sistema de Gestão da 

Qualidade, ela foi aplicada pelo Colaborador Mateus do departamento de 

Gestão da Qualidade da Seccional SP. 

Durante a auditoria houve a oportunidade de expor as atividades cotidianas 

da Subseção e explanar alguns pontos.  Para nós representantes do SGQ de 

Subseção é de suma importância essa auditoria interna, tanto para sabermos 

como estamos colocando em prática os procedimentos e o que precisamos 

nos aperfeiçoar com mais conhecimento. 

As dúvidas de procedimentos também foram sanadas com muita clareza. 

Falamos também da Política da Gestão, que nada mais é que exercer nossa 

função com respeito e cordialidade. 

 

Todas as atualizações dos procedimentosforam lançadas no formulário de 

evidência e treinamento de documentos do 1° ao 4°nível. 

 



 

  FRC.QUALI 011 - Rev.01 

Descrição e análise do tratamento dos riscos e oportunidades 

(PRO.QUALI 014) 

 

Riscos identificados Consequências dos riscos 

Ações para controlar a 

consequência dos 

riscos 

   

 

Oportunidades de 

melhoria 

Efeitos desejáveis da 

oportunidade 

Ações para alcançar os 

efeitos da oportunidade 

 

 

 

 

 
 

 

4.1. Análise crítica (descrição da tabela): 

 

Dentro do trimestre não analisamos riscos. 

 

5. Necessidades de recursos e ações para sustentabilidade 

 

Visando uma forma sustentável para redução do consumo de folhas na 
Subseção, adotamos a prática da digitalização dos documentos que são 
enviados via correio a Seccional, que ficam arquivados no computador da 
secretaria n° 03.  
Esta prática pode trazer inúmeros benefícios para a Subseção, além da redução 
do uso de papel. Outra maneira de evitar o desperdício, é reutilizar os papéis, 
tornando-os blocos de anotações, folhas de rascunho, listas para anotações, 
divulgação de palestras e eventos e tantas outras utilidades. Caso os 
documentos sejam importantes e sigilosos, realizamos o descarte imediato, 
lembre-se: essa ação está diretamente ligada ao cuidado com o meio ambiente, 
tornando a Subseção mais responsável ecologicamente. 
 

6. Situação das ações corretivas registradas nos RAC 

 

Não houve RAC dentro do trimestre. 
 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião e eu, Laís Zuim Oliveira 
elaborei a presente Ata que segue assinada por todos os participantes e o ciente 
daqueles que não participaram.  
 

  



 

  FRC.QUALI 011 - Rev.01 

Participantes: 
 
 
Márcia Regina Negrisoli F. Polettini       __________________________ 

                                                                     Presidenta 

 

 

Adilson Elias de Oliveira Sartorello        __________________________ 

                Vice – Presidente 

 

 

Roberta Beatriz Nascimento                  __________________________ 

                    Tesoureira 

 

 

Thiago Munaro Garcia                           __________________________                         

  Secretário Adjunto  

 

 

KeitySymone dos Santos Silva Abreu  __________________________    

                                                                            Secretária Geral 

 

 

Laís Zuim de Oliveira                             __________________________ 

       Representante - SGQ 

 

 

Thamires Regiane de S. Branco             __________________________ 

          Representante 

           Auxiliar - SGQ 

 
 


