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1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda Ata da 1ª Reunião da Comissão Gestora da
Política de Responsabilidade Socioambiental

Nº da ATA 001

Assunto da ATA - Iniciativa do Escritório de Gestão
Socioambiental com a Corregedoria;

- Palestra sobre “Reciclagem” prevista
para o dia 17/05 e

- Desempenho dos indicadores do
PLS TRT-15 em 2020.

Data 14/04/2021

Local Google Meet - Remota Horário 14:00h

2. PARTICIPANTES

Nome Área

Iara Cristina Gomes Assessoria da Gestão Estratégica-Presidente

Helen da Silva Paes de Souza Escritório de Gestão Socioambiental

Vera Lúcia de Oliveira Ramires Secretaria da Administração

Renato de Aranha Frattaruolo Coordenadoria de Licitações

João Santos Marinho Junior Coordenadoria de Logística

Lara de Paula Jorge Escola Judicial (ausência justificada)

Roberto Torres Babini Coordenadoria de Comunicação Social

3. PAUTA DA REUNIÃO

- Explanação da iniciativa do Escritório de Gestão Socioambiental com a Corregedoria
Regional tendo em vista a destinação de equipamentos em desuso;

- Comunicação sobre a realização da Palestra com o tema “Reciclagem” prevista para o
dia 17 de maio do corrente ano e

- Análise do Desempenho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em relação
aos indicadores do Plano de Logística Sustentável - PLS no ano de 2020.

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

A Assessora da Gestão Estratégica, Iara Cristina Gomes, agradeceu a presença de todos e deu
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início a reunião para tratar dos temas acima descritos.

A Assessora Iara deu ciência a todos os integrantes acerca da iniciativa do Escritório de
Responsabilidade Socioambiental e que já está sendo executada pela Corregedoria Regional
por ocasião das correições nas unidades de 1ª instância e que se trata da necessidade de
separação e desfazimento (seja por doação na jurisdição ou devolução para o TRT) do
mobiliário, de equipamentos de informáticas e eventuais outros materiais ociosos.

Em razão da pandemia, a Assessora Iara ressaltou que o prazo para cumprimento pelos
Diretores de Secretaria foi estendido até o final do ano de 2021, sugerindo que a
Coordenadoria de Material e Patrimônio fornecesse orientações aos gestores, de modo a
facilitar esse trabalho de desfazimento.

A Secretária da Administração, Vera Lúcia de Oliveira Ramires, sugeriu a criação de um
inventário com a listagem dos materiais mencionados.

O Coordenador de Logística, João Santos Marinho Júnior, frisou que a destinação de bens
ociosos é um desafio para o Tribunal, visto que há mobiliários ou equipamentos em desuso
alocados nas Varas, mas que podem ser reaproveitados, com êxito, por outras Instituições.
Informou que o Setor de Material e Patrimônio possui um e-mail contemplando orientações
gerais para destinação dos materiais, cujo endereço é patrimonio.secadm@trt15.jus.br.

A Assessora Iara verificará junto ao Secretário da Corregedoria acerca da possibilidade de
incluir esse e-mail nas Atas de Correição para orientação aos Diretores.

Dando prosseguimento, a Assessora Iara tratou da análise dos resultados dos Indicadores do
Plano de Logística Sustentável PLS TRT-15, ano 2020. Elucidou que nesse período de
pandemia houve uma economia expressiva de insumos em virtude do teletrabalho.

E por fim, noticiou que a Escola Judicial vai realizar uma Palestra no dia 17 de maio sobre
Reciclagem e solicitou aos membros que divulguem e participem desse evento, como forma
de incentivo às questões socioambientais.

Em seguida, o Coordenador João Marinho sugeriu uma iniciativa a ser desenvolvida pelo
Escritório. Citou, como exemplo, a Semana de Responsabilidade Social realizada pelo TRT-15,
em 2019, e sugeriu a realização de uma semana na temática da “Solidariedade Emocional”,
com o incentivo do envio de mensagens pelo chat, numa atitude de reaproximação de
colegas de trabalho com vistas ao bem-estar emocional, uma vez que o isolamento social e o
teletrabalho distanciaram pessoas que se encontravam cotidianamente.

O grupo acatou a ideia e a Assessora Iara esclareceu que apresentará o conceito ao Comitê
Local de Gestão de Pessoas e à Comissão de Responsabilidade Socioambiental e Meio
Ambiente do Trabalho, esta, composta por Desembargadores, que se reunirá em breve.

mailto:patrimonio.secadm@trt15.jus.br
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Por fim, a Assessora Iara agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por Helen da Silva Paes de Souza Data 14/04/2021

Revisada por Iara Cristina Gomes Data 14/04/2021

Divulgada por email em Data 14/04/2021

Considerada aprovada em Data 14/04/2021

IARA CRISTINA GOMES

Assessora da Gestão Estratégica


