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1ª REUNIÃO DA COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ATUAR NO 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS NO ÂMBITO 
DO TRT 19ª REGIÃO E DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES DE TRABALHO 
 

DATA, HORA E 
LOCAL 

Aos nove dias do mês de março de 2021, às 14h00, por videoconferência. 

RESPONSÁVEL 
PELA 

CONVOCAÇÃO 
Isabel Carvalho Lima Pires, Gabinete da Presidência. 

 
CONVOCADOS PRESENTES 

 

Juiz do Trabalho Substituto, Presidente da Comissão, Dr. Luiz Jackson Miranda Júnior _________,  

Médico do Trabalho, Dr. José Kleber Tenório Magalhães _________________________________, 

Coordenadora de Comunicação Social, Maria Luiza Caltabiano Barreiros ____________________, 

Servidora lotada no Gabinete do Desembargador Marcelo Vieira, à disposição da Presidência, 
Isabel Carvalho Lima Pires _________________________________________________________, 

Servidor lotado no Gabinete da Desembargadora Anne Helena Fischer Inojosa, André Luiz Ferreira 
Santos _________________________________________________________________________. 

 
CONVOCADOS AUSENTES 

 
 

Juíza Titular do Trabalho, Dra. Carolina Bretrand Rodrigues Oliveira, ausente em razão da 

participação em evento da AMATRA19 _______________________________________________, 

Servidor lotado na 6ª Vara do Trabalho de Maceió, Paulo Theones Costa Temoteo, ausente por 

motivo de saúde __________________________________________________________________,  

Servidora lotada na Coordenadoria de Comunicação Social, Ana Cláudia Costa Fortes Cavalcanti 

ausente em razão de participação em evento da AMATRA19 ______________________________.  

 
PAUTA 

 

- Apresentação dos novos membros da Comissão; 

- Traçar cronograma das ações do Trabalho Seguro no âmbito do TRT19. 
 

DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES 
 

Após a abertura pelo Presidente da Comissão, Dr. Luiz Jackson Miranda Júnior, às 14h09min, e 
realizadas as devidas apresentações dos membros presentes, iniciou-se o debate acerca das ações 
que deverão ser promovidas pelo Tribunal, por meio da gestão Regional do Programa Trabalho 
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Seguro, no exercício de 2021, restando deliberado, inicialmente, o seguinte: 
1º – a retomada dos preparativos necessários à realização da corrida TRT/AL Trabalho Seguro e da 
Corridinha de Combate ao Trabalho Infantil, sendo sugerido o dia 06/11/2021, para sua realização. 
A data foi reservada no ano passado no calendário esportivo da Prefeitura Municipal. Na 
oportunidade, em razão do momento atual de pandemia que estamos vivenciando, ressaltou-se a 
possibilidade de que a corrida seja realizada de forma virtual, a depender das medidas de 
distanciamento social adotadas em período mais próximo à realização do evento, haja vista o início 
da imunização dos brasileiros e a adoção de medidas governamentais adotadas até lá. Em tempo, a 
fim de iniciar as tratativas para realização do evento, a Coordenadora de Comunicação Social, 
Maria Luiza, ficou responsável pelo contato inicial com os patrocinadores e a busca de orçamentos 
que viabilizem a execução do projeto, tanto de forma presencial, como virtual; 
2º – a realização de webnário, com três palestrantes, envolvendo temáticas acerca das concepções 
jurídicas do trabalho seguro, sendo sugerido o dia 27/07/2021 (“Dia Nacional da Prevenção de 
Acidentes do Trabalho”), para sua realização. O Presidente da Comissão, Dr. Luiz Jackson, ficou 
responsável por apresentar projeto inicial do evento, após reunião a ser agendada com 
representantes da Escola Judicial do TRT/AL. 
 
Além desses dois pontos, as ações incluirão a programação do Abril Verde, cujas atividades estão 
sendo definidas em parceria com entidades integrantes do Movimento Abril Verde e também a 
divulgação da campanha nacional que será apresentada pelos Gestores Nacional do Programa 
Trabalho Seguro. 
 
Restou estabelecida a data de 30/03/2021, às 14h, para realização da próxima reunião. 
 
Em vias de encerramento, os participantes foram indagados se teriam alguma outra consideração a 
tratar. Não havendo manifestações, feitos os agradecimentos aos presentes, o Presidente da 
Comissão deu por encerrada a reunião, às 15h43min. 

 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja presente ata foi por mim, Isabel Carvalho 
Lima Pires, lavrada e segue em única via. 
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