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Ata de Reunião – Setembro/2020
Data: 01/09/2020 Hora: 14:30 Local: Sala Virtual – Aplicativo “Lifesize”

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho

Presentes: Magistrados:  Juíza  Ana  Cláudia  Silva  Mesquita;  Juíza  Laura  Scaldafferi
Pessoa;  Juiza  Renata  Mirtes  Benzano de Cerqueira;  Juiz  Gilberto Bahia  de
Oliveira; Juiz. Raimundo Nonato Borges Braga; 
Servidores:  Dr.  José  Romilson  Mascarenhas  (SEPLAN);  Dr.  Leandro  de
Andrade Ferreira (DSG); Dr. Wilian de Novaes Coutinho (DEA); Dra. Juliana
Nunes Serva (SEAD); Dra. Ana Tereza Cincurá de Souza Dantas (CTJUD); Dr.
Jorge Medrado Júnior (DSP), Dra. Lígia Matos (Diretoria de Primeiro Grau),
Dra.  Vanessa  Travessa  (por  representante  funcional),  Dr.  Bruno  Bellas
(Coordenador de Projetos), Dra. Leonice Santos Salgado e Matheus Honorato
dos Santos Oliveira (NSA).

Ausentes:  

Assunto Tratado: Acompanhamento das atividades realizadas e projeção das futuras
deliberações do Núcleo Socioambiental

Ao 01 de setembro de 2020, às 14horas e 30 minutos, teve início a 7ª reunião virtual do Núcleo
Socioambiental, por meio virtual, onde presentes estavam: a Desa. Maria de Fátima Silva Carva-
lho, Coordenadora do referido Núcleo e seus componentes: Dra. Ana Cláudia Silva Mesquita,
Dr. Gilberto Bahia de Oliveira, Dra. Laura Scaldaferri Pessoa, Dra. Renata Mirtes Benzano de
Cerqueira, Dr. Raimundo Nonato Braga, Dr. José Romilson Mascarenhas (representando a SE-
PLAN), Dr. Wilian de Novaes Coutinho (representando a DEA), Dra. Juliana Nunes Serva (re-
presentando a SEAD), Dra. Ana Tereza Cincurá de Souza Dantas (representando a Controlado-
ria do Judiciário – CTJUD), Dra. Leonice Santos Salgado, Dr. Bruno Bellas (Coordenador de
Projetos) e Dr. Jorge Medrado Júnior (representando a DSP). As ausências foram justificadas
devidamente.
Iniciando os trabalhos, teve a palavra a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho que
noticiou sobre o envio de ofícios aos juízes das Comarcas da Capital e do Interior, bem como
aos juízes do grupo da Rede de Governança do PJBA para adoção de medidas socioambientais e
participação nos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo Socioambiental. 
Noticiou também sobre a reunião realizada pela  UNICORP, no tocante à construção da nova
unidade, no prédio Anexo II, sobre coleta de lâmpadas queimadas existentes no complexo Ruy
Barbosa, prédio do Imbuí, bem como a ser realizada no Tribunal de Justiça em data oportuna. 
Trouxe notícias sobre os indicadores de consumo enviados ao CNJ e relatou sobre algumas in-
formações pendentes a serem enviadas pelo almoxarifado e unidades de compras. Comentou so-
bre reportagens publicadas no sítio do PJBA sobre a coleta seletiva de papelão e plástico, assim
como coletas de lâmpadas e a Agenda 2030/ONU, reunião prevista com os supervisores encarre-
gados da coleta de lixo e prática da divisão de tarefas indicadas pelos membros do Núcleo, no
mês de fevereiro passado. 
Com a palavra, Dr. Bruno Bellas explicou sobre o projeto e planta da nova sede da UNICORP.
Informou também que o referido projeto de construção será encaminhado para apreciação de to-
dos. Destaca sobre as descargas a serem adaptadas para economia do consumo de água. 
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Dra. Marta se referiu ao projeto de desenvolvimento do PLS. Sugeriu, também, expedição de
ofício escrito para obter levantamento de dados de consumo, controle e destino de copos plásti-
cos ou de água envasada, com a diminuição gradual da compra e fornecimento dos copos enva-
sados. 
Dra. Renata e Dr. Raimundo relembram as ações de conscientização presenciais que houveram
em outras épocas. Dr. Raimundo ainda sugeriu fazer um teste com os copos envasados para sa-
ber o grau nocivo para a saúde dos Magistrados e Servidores. 
Dr. Romilson opinou sobre o controle de compras e distribuição dos copos envasados. 
Dra. Leonice Salgado trouxe notícias do uso dos garrafões de água dos juízes do interior que se
tornou prática habitual; Dra. Ana Cincurá sugeriu que as novas construções a serem feitas no
prédio anexo deveriam observar a abertura de janelas para ventilação adequada. 
Dr. Wilian se pronunciou afirmando que os requerimentos formulados pelo Núcleo Socioambi-
ental para readaptação do prédio Anexo I, no tocante aos interruptores de energia, descargas e
torneiras podem ser encaminhados para a Diretoria de Administração para as providências ne-
cessárias. 
Desa. Maria de Fátima finalizou falando sobre as datas comemorativas do calendário ambiental
e sugeriu que no dia da Árvore (21/09/2020) sejam plantadas árvores no entorno dos prédios no-
vos deste Tribunal, com o comparecimento dos membros que tiverem interesse de se fazerem
presentes, ao tempo em que Dra Marta se prontificou a providenciar as mudas. 
Encerrada a reunião, ficou designado o próximo dia 06/10/2020, às 14:30 para uma nova reuni-
ão.

Nada havendo a constar, encerramos a presente Ata. Eu, Matheus Honorato dos Santos Oliveira,
cadastro 969.421-8, escrevi.

Finalização: 16:30h.
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