PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE RESPOSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
DATA, HORA E
LOCAL
RESPONSÁVEL
PELA
CONVOCAÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2021, às 10h00, por
videoconferência.
Isabel Carvalho Lima Pires, Gabinete da Presidência.
CONVOCADOS PRESENTES

Juiz do Trabalho Titular, Presidente da Comissão, Dr. Alan Esteves da Silva __________________,
Secretário-geral da Presidência, Raul José da Silva Júnior _________________________________,
Servidores lotados no gabinete do Desembargador João Leite, Luciana de Carvalho Salgueiro Silva
e Paulo Oliveira de Moraes _________________________________________________________,
Servidora lotada na Coordenadoria de Comunicação Social, Ana Cláudia Costa Fortes
Cavalcanti_______________________________________________________________________.
CONVOCADOS AUSENTES

Servidora lotada na Secretaria de Gestão Estratégica, Silvana Pontes Ferreira, ausente em virtude de
atividades de apoio ao Setor de Saúde, nos trabalhos de vacinação da H1N1___________________,
Servidora lotada na Secretaria da Corregedoria Regional, Carla Fernanda Dória da Cunha, ausente
em razão de pedido de desistência para compor a equipe de membros da comissão______________.
PAUTA
- Apresentação da nova configuração dos integrantes da Comissão;
- Alinhamento de ações a fim de elaborar planejamento das iniciativas para efetiva implementação.
DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES
A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente da Comissão, Alan Esteve, às 10h. Nessa
ocasião, o magistrado falou dos desafios da Comissão em virtude do atual momento de pandemia, e
após, franqueou a palavra a todos os membros, com a finalidade de interagir com foco na
contribuição de cada integrante em sugestões de ações, que poderão ser implementadas pelo
Tribunal, por meio da Comissão de Responsabilidade Socioambiental, no decorrer do biênio,
restando deliberado, inicialmente, as seguintes proposições:
1º - a escolha da Secretaria da Comissão, servidora Ana Cláudia Costa Fortes Cavalcanti;
2º- a proposta de se elaborar o plano socioambiental após encaminhamento de pesquisa com os
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servidores para inclusão de propostas socioambientais de interesses comuns;
3º- a solicitação de envolvimento de servidores do setor de comunicação e do Planejamento
Estratégico;
4º - a busca de informações sobre o Planejamento de Resíduos Sólidos e o Plano de Logística
Sustentável que foram efetivados nos anos anteriores;
5º - a avaliação da possibilidade de efetivar uma campanha entre os servidores com o slogan “Seja
multiplicador”;
6º - a realização de uma palestra sobre o tema “Cooperação e consciência socioambiental: seja um
multiplicador do bem”, a ser realizada a partir de uma intermediação da Escola Judicial, se for
possível, com os membros Luciana Salgueiro e Paulo Moraes, além de convites a membros
cooperativos;
7º- a proposição para que a gestão socioambiental tenha maior visibilidade a partir do mosaico de
fotos que possam ser efetivadas pelos que aderirem a campanha: “Seja multiplicador do bem”;
8º - a proposição de que os projetos de cada demanda sejam elaborados e repassados para os
membros da Comissão para encaminhamento.
Antes do término da reunião, o Presidente da Comissão franqueou mais uma vez a palavra. Não
havendo mais opiniões dos participantes, ele realizou seus cumprimentos, e por fim, encerrou a
reunião às 11h.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja presente ata foi por mim, Ana Cláudia
Costa Fortes Cavalcanti, lavrada e segue em única via.

