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Ata de reunião da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável 
 

ATA DE REUNIÂO DA COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (CGPLS-TRT2) 

1. INFORMAÇÕES 

Data: 31/01/2022 Hora: 10h às 11h00 Local: plataforma ZOOM 

Tipo de reunião: Ordinária 

PAUTA: 

1. Apresentação de plano anual de capacitação com a temática da responsabilidade socioambiental para o ano de 2022; 
2. Prosseguimento da campanha de economia de recursos naturais, qualidade de vida e coleta seletiva, cujas placas e 

adesivos encontram-se em fase final de instalação nas Unidades deste Tribunal; 
3. Minuta para reformulação da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região (atualização da Portaria GP 58/2015), a fim de cumprir com as atualizações propostas 
pela entrada em vigor da Resolução CNJ nº 400/2021. 

2. PARTICIPANTES 

Nome Área Data 

Desembargadora Ivani Contini Bramante (Presidente) Desa. do Trabalho 31/01/22 

Carla Castro SECOM 31/01/22 

Aline Maria de Castro Silva SECOM 31/01/22 

Jaime Lobato Júnior Assessor Gabinete 31/01/22 

Dario Nery SGII 31/01/22 

Ricardo Alex Serra Viana CAPGTIC 31/01/22 

Aquiles José Malvezzi SPACL 31/01/22 

Fernanda Machado Martins SGS 31/01/22 

Monique Léa Mistura SGS 31/01/22 

Patrícia Andrade Castro Carvalho Estratégia 31/01/22 

Jacques Menezes de Oliveira SCERI 31/01/22 

Mauro Sérgio Siqueira César CMP 31/01/22 

Aira Santana Lima SILAP 31/01/22 

Luis Carlos de Paula Reseck SILAP 31/01/22 

João Victor Gandra CTI 31/01/22 

Elaine Caire SILAP 31/01/22 

Paula Chamy Pereira da Costa CMSP 31/01/22 

3. DELIBERAÇÕES: 

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/10169
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3986
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A reunião teve início com a apresentação dos membros da Comissão Gestora do PLS à Desembargadora Ivani Contini 
Bramante, atual responsável pela pasta. Na oportunidade, foram apresentados alguns trabalhos em andamento da Comissão. 
Estabeleceu-se a realização de reuniões trimestrais, em 2022, para alinhamento dos respectivos trabalhos. 

 
As tratativas se desenvolveram em torno da seguinte pauta: 

 1. Apresentação de plano anual de capacitação com a temática da responsabilidade socioambiental para o ano de 2022: 
foram estabelecidas algumas datas para realização de ações e eventos relacionados ao PLS para o ano de 2022, 
conforme abaixo: 

 Março - 07/03 - Curso: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Identificar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reconhecer em suas áreas de atuação e em suas atividades 
cotidianas onde os ODS estão sendo praticados. 

 Junho - 06/06 - Evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (tema 2022 ONU “Uma só 
terra”) - Fortalecer as ações socioambientais para Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 

 Agosto - 08/08 - Curso: As Contratações Públicas Sustentáveis como instrumento de conservação 
ambiental e social – Identificar as CPS como instrumento de conservação ambiental, de inclusão social, de 
otimização de bens e serviços e de ética na gestão. Aplicação da 3ª edição do Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis (Resolução CSJT 310/2021) e da 2ª edição do Guia prático das CPS do TRT2 
(ANO 22). 

 Setembro - 21/09 - Curso: Direitos da Natureza - Apresentar a área do Direito da natureza que vem se 
consolidando na esfera internacional e nacional e contribuir para a cidadania planetária, estudando a teoria 
e apresentando casos de atuação prática na defesa da biosfera. 

 Outubro - 03/10 - curso: Contratações Públicas Sustentáveis no TRT2. Instrumentos de gestão - Capacitar 
os servidores responsáveis pelas contratações para a observância dos quatro passos das contratações e a 
aplicação dos instrumentos de governança das contratações. 

  
A proposta supracitada será submetida ao Conselho da Escola Judicial do TRT2 (EJUD-2), por meio de Ofício, a fim de 

solicitar apoio para a concretização do respectivo plano anual de capacitação. 
 
1. Prosseguimento da campanha de economia de recursos naturais, qualidade de vida e coleta seletiva, cujas placas 

e adesivos encontram-se em fase final de instalação nas Unidades deste Tribunal. A campanha cujo objetivo é a 
conscientização do corpo funcional e do público externo para a economia de recursos naturais, coleta seletiva de 
resíduos e bem-estar da população, será realizada em conjunto com a SECOM e terá início com a retomada do 
trabalho presencial nas Unidades deste Tribunal. Na ocasião da discussão dessa pauta, a Desembargadora Ivani 
Bramante sugeriu que fossem também disponibilizadas placas de incentivo ao desligamento de máquinas e 
equipamentos eletrônicos, haja vista alguns computadores permanecerem ligados e sem uso em algumas 
ocasiões.  

2. Minuta para reformulação da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região (atualização da Portaria GP 58/2015), a fim de cumprir com as atualizações 
propostas pela entrada em vigor da Resolução CNJ nº 400/2021, que dispõe sobre a política de sustentabilidade 
no âmbito do Poder Judiciário. Ficou decidido que a atualização será operacionalizada no mês de Abril de 2022.  

3. Extrapauta: solicitação de filmagem do fluxo dos materiais recicláveis e da coleta seletiva no âmbito do TRT2: na 
ocasião da reunião, a Desembargadora solicitou que a Secretaria da Comunicação atualize o vídeo existente e/ou 
realize nova filmagem sobre o fluxo da coleta seletiva no âmbito do TRT2, a fim de veicular esse material às 
campanhas institucionais. Ficou estabelecido que tal ação será operacionalizada no primeiro semestre de 2022. 

4. ENCERRAMENTO 

A reunião foi encerrada às onze horas da manhã. Nada mais havendo a consignar, eu, Monique Léa Mistura, servidora da Seção 
de Gestão Socioambiental, lavrei a presente ata. 

 
 
Este texto não substitui o original publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.  
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