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do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Função Comissionada de Secretário de Audiência, FC-03, vaga nº 248.
Art. 2º Designar FÁBIO AUGUSTO DE MORAES, matrícula nº 143944, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer a Função Comissionada de Secretário de Audiência, FC-03, na vaga nº
248, decorrente da dispensa de Karina Araujo Tegani.
Art. 3º Designar KARINA ARAUJO TEGANI, matrícula nº 162787, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer a Função Comissionada de Assistente de Diretor de Secretaria, FC-05, vaga nº 547,
decorrente da dispensa de Dirley Maldonado.
Art. 4º Esta Portaria DG/SGP entra em vigor na data de sua publicação.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
RÔMULO BORGES ARAUJO
Diretor-Geral da Administração

Seção de Gestão Socioambiental
Ata
Ata
ATA DE REUNIÃO COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14:00 horas, na plataforma Cisco Webex Meetings, reuniu-se a Comissão Permanente
de Gestão Socioambiental (reformulada por meio do Ato GP Nº 35/2019), estando presentes a Excelentíssima Presidente da Comissão,
Desembargadora Regina Duarte, e os servidores Elisiane Wust e Fernanda Machado Martins (Seção de Gestão Socioambiental), Fernanda
Porcaro (representando a servidora convidada Aline Castro da Secretaria de Comunicação Social), Jacques Menezes de Oliveira (Secretaria de
Cerimonial, Eventos e Relações Institucionais), José Erigleidson da Silva (Coordenadoria de Gestão e Criação de Conteúdos Digitais no Ensino à
Distância) e Paula Chamy Pereira da Costa (Central de Mandados da Unidade de Apoio Operacional de São Paulo), a fim de discutir proposta
para realização do 5º Encontro de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho, a ser sediado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região a convite do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
A Excelentíssima Desembargadora Regina Duarte deu início à reunião dando as boas-vindas aos presentes e, na sequência, passou a palavra à
servidora Fernanda Martins para apresentação da proposta em pauta, a qual foi elaborada em conjunto com o CSJT.
Primeiramente, definiu-se que o evento será realizado em dois dias, com três horas de duração em cada um deles.
Em seguida, a Desembargadora Regina Duarte informou que fará a sugestão de convidado para participar da abertura bem como entrará em
contato com integrantes do Tribunal Superior do Trabalho a serem convidados para assistir ao evento. Ainda, sugeriu que os órgãos que
participam da Rede SustentAção SP sejam convidados a participar.
No que diz respeito aos palestrantes, a discussão se deu por tema. Para a temática do primeiro dia, Pandemia, Desmatamento e Biodiversidade,
serão convidados os cientistas Carlos Nobre e Ricardo Galvão. Ainda, definiu-se que será convidado um terceiro palestrante para esse dia. Paula
Chamy sugeriu a médica sanitarista e coordenadora do Projeto Xingu Sofia Mendonça, da UNIFESP. José Erigleidson, por sua vez, sugeriu uma
palestra da professora Maria Cândida, da USP.
No segundo dia, a temática será Justiça Socioambiental, para o qual será convidada a filósofa Djamila Ribeiro. Nesse dia haverá também uma
conversa entre a servidora Paula Chamy e o Mário Kruger do TRT da 9ª Região.
Definiu-se que a Secretaria de Comunicação Social deste Regional fará a divulgação do evento. Fernanda Porcaro mencionou que a divulgação
poderá ser feita mediante textos na Intranet, além de publicações no Facebook, no Instagram e no Bom Dia TRT duas semanas antes do
evento.Os convites a outros órgãos deverão ser feitos até meados de outubro.
Jaques Menezes sugeriu que o Presidente do TRT participe tanto da abertura quando do encerramento do evento, momento em que ele
convidaria todos os presentes para participar do fórum de discussão.
Por fim, José Erigleidson manifestou iteresse em ser o responsável por criar uma página para divulgar o evento, bem como para a realização das
inscrições. À Secom caberá a elaboração da identidade visual dessa página.
A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta minutos. Nada mais havendo a consignar, eu, Danielle Kind Eleutério, servidora da Seção de
Gestão Socioambiental, lavrei a presente ata.
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