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Ata nº 10/2020 
Reunião realizada em 27/08/2020 

 

 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por videoconferência pela 
plataforma Cisco Webex Meetings, às 16h, reuniram-se a excelentíssima senhora doutora Erotilde 
Ribeiro dos Santos Minharro, juíza auxiliar da Corregedoria, a excelentíssima senhora doutora 

Liane Martins Casarin, juíza titular da 16ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo, e os 
servidores Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho e Thaís Tie Myasaki, representantes da Seção de 
Acessibilidade e Inclusão, Marcio Nisi Gonçalves, diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicações - SETIC, Aline Maria de Castro Silva, diretora da Secretaria de Comunicação Social - 
SECOM, Fabiana Catafesta Veríssimo, servidora da Secretaria de Comunicação Social - SECOM, 
Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria do Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes – NUGEP, André Moraes de Oliveira, subsecretário da Secretaria do Tribunal Pleno e 
Órgão Especial, Silvia Cristina Rodrigues Peralta, assessora do Gabinete da Presidência, Luis Carlos 
de Paula Reseck, diretor da Secretaria de Controle Interno – SCI, Adriana Domanoski Gurniak, 

servidora da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores, Mariele Souza de Araújo, 
assessora da Assessoria Jurídico-administrativa, e Sérgio Stankevicius, secretário da 10ª Turma, 
com a finalidade de deliberar sobre assuntos pertinentes ao gerenciamento e adequações de 

conteúdo do novo portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em funcionamento desde 
24/09/2018 e com a identidade visual padronizada, em âmbito nacional, conforme determinações 
do CSJT, a partir de 26/10/2019. Ausentaram-se, justificadamente, os servidores Claudia Polachini 
Kayatt, diretora da Ouvidoria, Sandra Keiko Takasaki Onmori, representante da Secretaria de 

Gestão de Pessoas – SGP, Thiago Martins, representante da Seção de Sistemas Administrativos e 
Felipe Oreste Capobiango, diretor da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo. 
 

 
Retomando os trabalhos da última reunião, o Comitê deliberou sobre os menus da intranet, tendo 
a diretora da SECOM compartilhado a tela de seu computador, para que todos pudessem 

acompanhar e validar os layouts com os ajustes finais. 
 
Apresentou o layout da página inicial da intranet, com os botões de acesso rápido do Portal do 

Servidor e Portal do Magistrado, salientando que o ícone deste último poderá ser trocado por 
outro que melhor represente o tema. 
 
Na sequência, submeteu à validação do Comitê os layouts das seguintes páginas, cujo conteúdo 

apresentado foi sugerido pelas próprias áreas correspondentes:  
 



 

 

- da sustentabilidade, que passou a ser denominada “Responsabilidade Socioambiental”, a pedido 

da Gestão Socioambiental; 
 
- da “Corregedoria Regional”; 

 
- da “Saúde”, tendo a diretora da SECOM esclarecido que, a pedido da área, houve a separação 
dos itens “SESMT” e “Ginástica Laboral”. A doutora Erotilde sugeriu que o campo para vídeos fosse 

deslocado para baixo, e também que houvesse a inserção de links para “Plano de Saúde” e para o 
“Auxílio Saúde”, ainda que remetessem para os conteúdos dos Portais do Servidor e Magistrado, 
com o que todos concordaram.  
 

- da “Igualdade e Diversidade”, tendo a diretora do NUGEP sugerido que os itens em sanfona 
abaixo do texto fosse deslocado para a lateral, abaixo das 4 imagens, para melhor distribuição da 
tela. O diretor da SETIC se comprometeu a verificar com a sua equipe a possibilidade dessa 

alteração. 
 
O diretor da SETIC também ficou de verificar com o servidor Thiago, da Seção de Sistemas 

Administrativos, hoje ausente na reunião, por questões de saúde, sobre a data viável para a 
entrega da intranet e se esta será concomitante com a entrega do Portal do Servidor/Magistrado, 
salientando que a ideia é que tudo ocorra ainda na atual gestão. 

 
Ficou decidido que as informações serão repassadas ao grupo, via Whatsapp. 
 

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada e, para constar, foi 
lavrada a presente ata assinada por todos os participantes. 
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