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Reunião da Comissão Permanente de Gestão Socioambiental 

 
REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL, ANO 2022 

1. INFORMAÇÕES 

Data: 04/10/2022 Hora: 17h às 18h00 Local: plataforma Meet 

Tipo de reunião: Ordinária 

Reunião de organização do "VII Encontro Anual de Sustentabilidade – Ano 2022 – Tendências e Inovações, a ser realizada em 
parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e com a EJUD2, no auditório do 1º subsolo do Fórum Ruy Barbosa. 

2. PARTICIPANTES 

Nome Área Data 

Desa. Regina Duarte Presidente da Comissão 

04/10/22 

Alberto Nannini Junior SECOM 

Aira Santana Lima SILAP 

Fernanda Machado Martins DGSA 

João Vitor Gândra CTI 

José Erigleidson da Silva EJUD2 EAD 

Mariana Bordignon Draibe CSIPQV 

Mauro Sergio Siqueira Cesar CMP 

Paula Chamy Pereira da Costa Central de Mandados -SP 

3. DELIBERAÇÕES: 
A servidora Fernanda Martins deu as boas-vindas aos participantes e apresentou a Desembargadora Regina Duarte, nova 
Presidente da Comissão Permanente de Gestão Socioambiental. Após a recepção, foi dado início a reunião com a informação 
de que o TRT2 irá sediar o “VII Encontro Anual de Sustentabilidade –Ano 2022” –Tendências e Inovações, em parceria com o 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e com a Escola Judicial –EJUD2, que tem como objetivos: proporcionar maior 
participação de magistrados e servidores, a fim de que a Política de Responsabilidade Socioambiental tenha maior alcance e 
compartilhar experiências que aprimorem as atuações dos Tribunais e sirvam de subsídios para a atualização da Política. 
Fernanda explicou que o regulamento, enviado pelo CSJT a este Tribunal, para a organização do Encontro previa algumas 
observações, tais como: carga-horária de 6h; segunda-quinzena de novembro; abordagem das temáticas: contratações 
sustentáveis e a nova lei de licitações, acessibilidade e inovação. 
 
Diante das informações previstas no regulamento, as tratativas se desenvolveram em torno do que se segue: 
 

1. Data e modalidade: Os senhores João Gandra e Alberto orientaram para que a data escolhida não coincida com a data 
de jogos da copa do mundo, tendo em vista algumas Instituições definirem o expediente em teletrabalho nessas datas. 
Todos se manifestaram favoráveis a data de 30/11/22, das 9h30 às 17h, e evento presencialmente, no auditório do 1º 
subsolo do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. 
 

2. Cronograma do evento: foi apresentada proposta de cronograma com seis palestras a fim de contemplar o conteúdo 
mínimo previsto no regulamento. Também foi sugerido uma exposição das premiações recebidas pelo TRT2, em 
parceria com o Centro de Memória, e outra exposição de jardim sensorial na praça da justiça. A Desa. Regina Duarte 
pediu aos participantes o envio de sugestão de palestrante para a temática da inovação com sustentabilidade. 
 

3. Elaboração de site e identidade visual do evento: A identidade visual do evento será realizada pela SECOM e o site 
pela Coordenadoria de Ensino à Distância, ambas em conjunto com a Comissão Permanente de Gestão 
Socioambiental. 
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4. Acessibilidade: Foi inserido pedido de tradutor de libras no plano de curso do Evento a ser enviado à EJUD2 e à Seção 
de Acessibilidade e Inclusão, a fim de reforçar a possibilidade dessa presença. Também será verificada a possibilidade 
de tradução em braille para a exposição das obras/premiações do TRT2. 

1. Elaboração de convite para autoridades e escolas: A elaboração de convite virtual para o evento ficará sob os cuidados 
da Secretaria de Cerimonial. 

1. Divulgação do Encontro: Além da EJUD2, o evento contará com ampla divulgação da SECOM nas mídias internas e 
externas do TRT2. 
Ainda conforme consta em regulamento: divulgação nas redes sociais do CSJT e nas listas de servidores e 
magistrados; publicação de notícia no sítio eletrônico do CSJT com reportagens a respeito do Encontro. 

 
Por fim, a arte modelo e proposta do cronograma do evento será submetida à Presidência do TRT2 e ao Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho para aprovação final. 
1. ENCERRAMENTO 

A reunião foi encerrada às 18h00. Nada mais havendo a consignar, eu, Fernanda Martins, servidora da Divisão de Gestão 
Socioambiental, lavrei a presente ata. 

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


