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COMITÊ DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
2020 – 3ª Reunião Ordinária
PROAD 1514/2020
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IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data
Horário
Local
Coordenador da reunião
14/09/2020
Início
13h30
Plataforma Google Meets
Exmo. Juiz Ediandro Martins
PAUTA 
PROAD 7489/2019 – informativo sobre a  proposta de alteração da RA nº 01/2017 – inclusão das atribuições da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) no rol das competências do Comitê de Gestão Socioambiental, em cumprimento ao plano de trabalho e ao item I da “Cláusula Terceira - das Obrigações dos Partícipes”, do Termo de Adesão firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o TRT da 23ª Região, a fim de implementar ações de melhoria do desempenho socioambiental da instituição;
PROAD 175/2020 e 1830/2020 – Programa Inteiro Pelo Meio – informativo;
Relatório de Monitoramento do PLS 2020 – 1º Semestre e proposta de ofício do Comitê;
Relatório de Atividades da Socioambiental – 1º Semestre – informativo;
Designação de Agentes Multiplicadores (cumprimento ao Art. 11, § 4º, da RA n. 166/2019) –  Portaria TRT/DG - 0733/2020 e incentivos para participação de servidores (voluntários e campanhas).
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
PARTICIPANTES
Nome
Lotação
Ramal
E-mail

Ediandro Martins	
GABJAUX
4024
ediandromartins@trt23.jus.br
	

Maria Estela Zanandrea Tiveron
SGP
4156
estelativeron@trt23.jus.br
	

Maurício de Melo Snowareski
SGGE
4129
mauriciosnowareski@trt23.jus.br
	

Fernanda Leles Gomes Festa
SISP
4004
fernandagomes@trt23.jus.br
	

Roger Cassimiro de Araújo Berber
COC
4301
rogerberber@trt23.jus.br
	

Hilda Cândida Ribeiro
SGSA
4020
hildaribeiro@tr23.jus.br
	T

Tayane Lucia Costa Moraes
SGSA
4020
tayanemoraes@trt23.jus.br
*Ausência justificada dos membros integrantes da Diretoria-Geral, Sra. Lívia Timm Rocha (em gozo de férias) e da Suplente Cicera Maria Pereira Zanca por motivo de saúde de pessoa da família, conforme previamente avisado. Igualmente justificada a ausência da Titular Alessandra Tiemi M. Pinheiro Schults, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Patrimônio, em razão de gozo de férias; e da Secretária Titular Natália Pansonato, da Seção de Gestão Socioambiental, em virtude de licença gestante. 
DISCUSSÃO DA PAUTA
Iniciada a reunião pelo Coordenador do Comitê de Gestão Socioambiental, foram debatidos os seguintes itens da pauta: 
a. PROAD 7489/2019 – A Secretária do Comitê de Gestão Socioambiental, Sra. Hilda Ribeiro, informa que, por intermédio da Resolução Administrativa n. 092/2020, publicada no DEJT do dia 03/08/2020 (2ª feira), foi aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração parcial da RA n. 001/2017, que regulamenta o Comitê de Gestão Socioambiental, de modo que foram incluídas as atribuições da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) no rol das competências fixadas no Art. 1º, que passou a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º. Compete ao Comitê de Gestão Socioambiental:
I – Planejar, elaborar e acompanhar medidas, com fixação de metas anuais, visando à correta preservação do meio ambiente, nos termos da Recomendação CNJ n. 11/2007;
II – Propor ações e elaborar programas de responsabilidade socioambiental, alinhados ao Planejamento Estratégico deste Regional, nos termos da Recomendação CSJT n. 11/2011;
III - Acompanhar e dar suporte à unidade de Gestão Socioambiental no planejamento das ações e na proposição de projetos socioambientais, nos termos do Ato Conjunto TST.CSJT n. 24/2014;
IV - Elaborar, monitorar, avaliar o Plano de Logística Sustentável (PLS) deste Tribunal, nos termos da Resolução CNJ n. 201, de 3 de março de 2015;
V - Aconselhar a administração sobre o direcionamento estratégico da gestão socioambiental;
VI - Alinhar as prioridades de gestão socioambiental às estratégias e prioridades organizacionais.
VII - Propor e definir as diretrizes para a implementação da A3P no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região;
VIII - Propor e aprimorar normas e instrumentos técnicos para as ações e soluções relativas à implementação da A3P no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região;
IX - Estabelecer metas, monitorar e avaliar as atividades relativas à A3P no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região;
X - Apoiar, acompanhar e relatar as atividades relativas à A3P implementadas no âmbito de todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região;
XI - Articular as ações para Coleta Seletiva Solidária, conforme Decreto No-5.940, de 31 de outubro de 2006; e
XII - Divulgar informações e dados sobre a A3P a todos os servidores de sua esfera de atuação.”
Informa, ainda, que o PROAD  7489/2019 continua na Secretaria do Tribunal Pleno para cumprimento da determinação de consolidação da RA n. 001/2017, sendo encaminhado um e-mail em 11/09/2020, solicitando informações sobre a previsão de retorno dos autos à unidade de gestão socioambiental para dar continuidade à execução do objeto previsto no Termo de Adesão e cumprimento do cronograma previsto no Plano de Trabalho juntado ao citado processo.  
DELIBERAÇÃO: o Comitê de Gestão Socioambiental fica ciente.                                                                                       .                                                                                            
b. PROAD 175/2020 e 1830/2020 – Na última reunião realizada (25/06/2020), em observância às obrigações estabelecidas no Acordo de Cooperação n. 03/2020 e Acordo de Consignação n. 04/2020, o Comitê deliberou pela realização de consultas ou pesquisas sobre possíveis pontos de coleta e também sobre a possibilidade de contribuição voluntária de taxa de coleta em outros locais diversos daquele fixado nos planos de trabalho aprovados pela Presidência. Na ocasião, o Comitê entendeu ser necessária a realização de consultas para posterior análise de alternativas viáveis à continuidade do “Programa Inteiro Pelo Meio”, uma vez que a coleta seletiva de material reciclável produzido no âmbito das residências de servidores, magistrados e demais colaboradores não se enquadrava nas hipóteses de atividade essencial do Tribunal, elencadas no § 1º do art. 3º da Portaria TRT SGP GP N. 059/2020. Também foi observada a motivação descrita na Portaria TRT SGP GP n. 075/2020, uma vez que as medidas temporárias de prevenção e contenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) passaram a vigorar por prazo indeterminado; motivo pelo qual permaneceram suspensas as atividades presenciais não essenciais, sendo realizada a modalidade de teletrabalho pela maioria de servidores, magistrados e estagiários. A Secretária do Comitê informa que foi encaminhado um e-mail ao Instituto Nassar, com descrição do seguinte assunto: “Consulta sobre possíveis sugestões ou alternativas viáveis à continuidade do Projeto “Inteiro Pelo Meio”, nesse período de pandemia causada pelo novo coronavírus”, sendo respondido em 26/08/2020, nos seguintes termos: “Prezada Hilda, Com relação ao assunto, temos a destacar que apesar da pandemia não paralisamos as atividades referentes ao Programa INTEIRO PELO MEIO, por entender que a contribuição do Programa para com o meio ambiente é de vital importância para a preservação da vida e, por não termos contato próximo com pessoas, além de tomarmos as devidas precauções quanto a higienização. Até o momento não tivemos nenhum integrante do NASSAR infectado pelo COVID 19. Salientamos também, o alcance social do Programa INTEIRO PELO MEIO, quando destina grande parte do material coletado para a COOREPAN - Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente de Mato Grosso, com sede no bairro Pedra 90, sendo composta exclusivamente de pessoas que sobrevivem da catação, triagem e comercialização de materiais recicláveis. Segundo a Sra. Fátima, atual presidente da COOREPAN, a cooperativa conta atualmente com 27 cooperados que, de lá, retiram o sustento de suas famílias. Dentre os materiais com os quais eles trabalham, apenas os frascos de desodorantes aerossóis são retirados e destinados ao Projeto Lunar que cuida de gatos abandonados principalmente no Campus da UFMT. Vendo a dificuldade que os servidores do TRT teriam em levar os seus resíduos até a sede do Tribunal, enviamos um folder, via WhatsApp, propondo a coleta residencial mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais) por coleta, já tendo efetuado o agendamento para vários colaboradores do TRT. Outra sugestão de coleta seria a definição de outro horário no qual os colaboradores, que tivessem interesse em dar a correta destinação aos resíduos gerados em suas residências, poderiam deslocar até o TRT,  após o horário de teletrabalho, para a entrega de seus resíduos sem a necessidade de contato com a pessoa enviada pelo NASSAR, pois o colaborador do TRT colocaria as sacolas diretamente no veículo coletor. A viabilização desse Programa é fundamental para a sua continuidade e, a sua continuidade é fundamental para o meio ambiente e para contribuir com incremento de renda, proporcionando uma vida mais dignidade aos catadores cooperados da COOREPAN. Atenciosamente, Carlos Gabriel H. Franco Lobo. Coord. do Programa INTEIRO PELO MEIO.” Não obstante, a Seção de Gestão Socioambiental sugere a retomada das atividades em razão da publicação da Portaria TRT SGP GP n. 111/2020, que dispõe sobre “o Pacto de Retomada Responsável das Atividades Presenciais no âmbito do TRT da 23ª Região, com observância das ações e protocolos obrigatórios para a prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19)”.
DELIBERAÇÃO: Tendo em vista a previsão de retomada gradual dos trabalhos presenciais no Tribunal, conforme  a Portaria TRT SGP GP N. 111/2020, o Comitê delibera pela continuidade do Programa, conforme obrigações previstas nos Acordos de Cooperação e de Consignação e respectivos Planos de Trabalho.                                       .               
c. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLS – 1º SEMESTRE – A Secretária do Comitê, por meio de compartilhamento de tela no Google Meets, apresentou o relatório de monitoramento do Plano de Logística Sustentável, referente ao primeiro semestre/2020, justificando o atraso na elaboração e apresentação em razão dos afastamentos regulares por motivo de licenças concedidas às duas servidoras que compõem o reduzido quadro de lotação na unidade, situação que perdura desde março de 2020, quando também foi adotado o teletrabalho como uma das medidas temporárias de prevenção e contenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). Também foi enfatizado que os questionários mensais do Balanço Socioambiental do Poder Judiciário devem ser preenchidos pela unidade socioambiental até o dia 30 de cada mês subsequente, conforme dados disponibilizados pelas respectivas unidades responsáveis, os quais são compilados por meio de planilhas em formato Excel, que são atualizadas no diretório “P:\Socioambiental\QUESTIONÁRIO CNJ\Indicadores mensais”. Após, a SGSA faz o envio dos dados ao CNJ, e as cópias das páginas do questionário são impressas diretamente do “Sistema de Questionários do CNJ”, em formato PDF-A, e juntadas ao PROAD  2071/2020. Para estimular a observância e cumprimento da Resolução CNJ nº 201/2015, a exemplo dos requisitos contidos no Anexo I - Art. 5º, V, da Portaria CNJ n. 088 de 08 de junho de 2020, que instituiu o regulamento do  Prêmio CNJ de Qualidade - Ano 2020, a Secretária do Comitê informa que, após contato com a Secretária da SISP e com a Chefe Titular da SGSA,  foi alinhada a possibilidade de formulação de pedido ao Comitê para expedição de ofício circular às unidades responsáveis pelo fornecimento desses dados, a fim de que informem a relação dos nomes dos servidores (titular e substituto), responsáveis pelo preenchimento das planilhas, fixando-lhes o prazo até o dia 15 (quinze) de cada mês para que registrem no PROAD 2071/2020, via pedido complementar, a data em que houve o fornecimento das informações à Seção de Gestão Socioambiental, viabilizando o encaminhamento tempestivo dos dados ao CNJ, em cumprimento à Resolução CNJ n. 201/2015. A Seção de Gestão Socioambiental sugere, assim, que a minuta de ofício seja encaminhada ao Exmo. Sr. Coordenador do Comitê de Gestão Socioambiental para apreciação e assinatura. 
DELIBERAÇÃO: o Comitê de Gestão Socioambiental fica ciente e manifesta-se pela aprovação e publicação do Relatório de Monitoramento  do PLS (1º semestre) no Portal. Também manifesta-se pela aprovação da proposta de expedição de ofício circular às unidades envolvidas no PLS, conforme solicitado.                                                   .                                                                                                                                                                      
d. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SOCIOAMBIENTAL – 1º SEMESTRE - A Secretária do Comitê, por meio de compartilhamento de tela no Google Meets, também apresentou o Relatório de Atividades da Socioambiental – 1º Semestre, esclarecendo que esse relatório já foi encaminhado à Secretária de Governança e Gestão Estratégica no dia 04/09/2020.  
DELIBERAÇÃO: o Comitê de Gestão Socioambiental fica ciente e manifesta-se pela aprovação e publicação do Relatório de Atividades da Socioambiental (1º Semestre) no Portal.                                                                               .
e. PROAD 4089/2020 – A Secretária informa que,  em cumprimento do Art. 11, § 4º, da RA n. 166/2019 (Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT da 23ª Região), foi formalizada a designação dos Agentes Multiplicadores por meio da Portaria TRT/DG - 0733/2020, disponibilizada no DEJT n. 3026, pág. 1, do dia 29/07/2020 (PROAD 4089/2020). A Secretária esclarece que, na última reunião, o Comitê propôs que, após a designação, fosse intensificada, por meio dos agentes, a busca de maior engajamento para estimular a participação de todos. A Seção de Gestão Socioambiental formulou consulta ao TCU (protocolo n. 332408), mais ainda não obteve resposta sobre a existência, no âmbito daquele órgão, de possíveis planos ou programas de incentivo que favoreçam adesões às ações de sensibilização no que se refere à temática de promoção da sustentabilidade, propiciando maior adesão às campanhas e implementação de boas práticas. Também informou ao Comitê que no Grupo do aplicativo “WhatsApp”, denominado “Agentes Interior”, houve sugestão para que nas correições fossem reconhecidas, a exemplo de registros de elogios, as unidades com maior engajamento em temáticas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. O Coordenador do Comitê, Dr. Ediandro Martins, sugeriu a formalização de consultas a outros TRT(s) para que esse material também possa subsidiar futura análise. Sobre iniciativas de outros Regionais, a Secretária mencionou recente  publicação de Portaria do TRT de Santa Catarina que instituiu a premiação de ações de magistrados e servidores e unidades que auxiliam em atividades de incorporação da Agenda 2030 à Justiça Trabalhista. 
DELIBERAÇÃO: O Comitê delibera no sentido de que seja aguardada a manifestação do TCU e, ainda, que sejam formalizadas consultas no mesmo contexto aos demais TRT(s).
g. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – considerando as justificativas já apresentadas no item “c” acima descrito, a Secretária do Comitê solicita a prorrogação do prazo para apresentação final do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, especialmente porque a primeira versão precisa ser revisada para análise sobre eventuais impactos decorrentes da edição da Portaria do Ministério do Meio Ambiente (Portaria nº 280/2020, publicada no DOU do dia  30/06/2020 | Edição: 123 | Seção: 1 | Página: 95), haja vista a determinação de que "Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sejam pessoas jurídicas de direito público ou privado, ficam obrigadas a manter atualizadas as informações sobre operacionalização e implantação dos seus planos, na forma deste regulamento".  Considerando as obrigações pactuadas com o Ministério do Meio Ambiente, por ocasião da celebração do Termo de Adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, torna-se necessário revisar em conformidade com o  citado regulamento.
DELIBERAÇÃO: o Comitê delibera pela prorrogação do prazo até a próxima sexta-feira.                                          
ENCAMINHAMENTOS

Decisão
Responsável 

Dar andamento aos PROAD(s) PROAD 175/2020 e 1830/2020 (Programa Inteiro pelo Meio), conforme deliberação contida na alínea “b”.               
Hilda
	

Publicar o Relatório de Monitoramento  do PLS (1º semestre) no Portal e confeccionar minuta de ofício circular às unidades envolvidas no PLS, conforme deliberado na alínea “c”.
Hilda
	

Publicar o Relatório de Atividades da Socioambiental (1º Semestre) no Portal.
Hilda
	

Aguardar a manifestação do TCU e formalizar consultas aos TRT(s), conforme deliberado na alínea “e”.
Hilda
	

Revisar e enviar a cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, por e-mail para análise dos membros do Comitê, conforme deliberação contida na alínea “g”.
Hilda
FECHAMENTO DA ATA
Data da ata
Secretária do COGESAMB 
A reunião foi encerrada às 14:35 horas
14/09/2020


Hilda Cândida Ribeiro/Suplente 



