
 Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2018
Comissão de Responsabilidade Socioambiental e do Meio Ambiente do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Data:
26/09/2018

Hora início:
11:40

Hora final:
112:14

Local: Sala de Reunião da Corregedoria
Edifício-sede Judicial – 16º andar

Presentes: Dr. Fabio Grasselli

Dr. José Carlos Ábile

Dr. Edison dos Santos Pelegrini

Dra. Luciane Storel da Silva

Dr. Patrícia Maeda 

Aurete Nicolodi Zurdo

Ausentes: Dr. Luis Henrique Rafael

Dra. Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza

José Aristéia Pereira

Helen da Silva Paes de Souza

Aberta a reunião foram abordados os seguintes assuntos:

1.  O Presidente da Comissão comunicou o recebimento de comunicação da Presidência,  em

resposta  ao  pedido  desta  Comissão  de  aquisição  de  canecas  aos  servidores,  para  uso  em

substituição dos copos descartáveis, para as providências atinentes à formalização do pedido de

aquisição  das  mesmas,  sendo  que  neste  primeiro  momento  e  em  caráter  experimental,

abrangendo somente as  Sedes Judicial  e  Administrativa,  Almoxarifado e Anexos situados em

Campinas e em Betel/Paulínia, a fim de que a partir  desse projeto-piloto a Presidência possa

aferir, em momento oportuno, os resultados obtidos e à pertinência e viabilidade da extensão da

iniciativa a todas as unidades deste Tribunal. A  Comissão deliberou que o pedido de aquisição

das canecas se dê nos termos da deliberação da Presidência desta Eg. Corte, solicitando ainda

que, dentro do possível,  a ação da distribuição das canecas  ocorra na semana do servidor;

2.  O Presidente da Comissão comunicou o recebimento de comunicação da Presidência, em

atenção às recomendações da Corte de Contas, relacionada ao uso de combustíveis de fontes

renováveis,  para  que  conste  do  novo  PLS  (revisão  do  Ato  Regulamentar  nº  10/2015)  a

possibilidade de uso de combustíveis de fontes não renováveis somente para trechos superiores a

200 km. A Comissão aprovou a inclusão da redação sugerida. 

3.  A responsável pelo Escritório de Gestão Socioambiental noticiou a publicação, neste mês de



setembro, da Resolução CNJ nº 249, que altera o Anexo I da Resolução CNJ nº 201/2015. Feita a

análise dos indicadores, foram identificados seis indicadores que não constam da minuta inicial de

revisão do Ato Regulamentar nº 10/2015. Foi sugerida a inclusão, visto que não demandarão nova

coleta de dados, mas somente a somatória de dados já coletados, assim como a menção da nova

Resolução nas considerações iniciais da minuta.  A Comissão deliberou por aprovar a proposta.

4.  Aprovação da alteração,  a pedido da Coordenação da II  Semana do Servidor,  do tema da

palestra a ser realizada pelo Dr. João Humberto Cesário na data de 22 de outubro de 2018 para

“Sustentabilidade no Ambiente de Trabalho do Servidor Público”.

5. A Comissão deliberou pela remessa eletrônica das minutas do Ato Regulamentar de revisão do

PLS, bem como da Portaria GP de designação de novos membros para a Comissão Gestora da

Política  de  Responsabilidade  Socioambiental  deste  Tribunal  para  ajustes  finais  antes  do

encaminhamento à Presidência.

6.  Solicitação de elaboração de convite para a palestra a ser realizada pelo Dr. João Humberto

Cesário  na  data  de  22  de  outubro  de  2018,  “Sustentabilidade  no  Ambiente  de  Trabalho  do

Servidor Público”, para  todos os desembargadores desta Corte,  Dra. Regina Aparecida Duarte

(desembargadora do TRT da 2ª Região, responsável pela área de Responsabilidade Social), Sra.

Fernanda  Machado  Martins  (servidora  do  TRT  da  2ª  Região,  responsável  pela  área  de

Responsabilidade Social), Sr. Prefeito do Município de Campinas, Sr. Jonas Donizete e Sr. Leniter

Sertório, Coordenador dos Programas Sociais da SANASA Campinas, órgão parceiro da Agenda

A3P.

Encerrada a reunião.
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