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Ata de Reunião - Novembro/2020  
 

 

Data: 03/11/2020 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; Juíza Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva; Juíza Marta Moreira 
Santana, Juiza Renata Mirtes Benzano de Cerqueira; Juiz Gilberto Bahia de 
Oliveira; Juiz. Raimundo Nonato Borges Braga.  
Servidores: Dr. José Romilson Mascarenhas (SEPLAN); Dr. Jorge Medrado 
Júnior (DSP), Dra. Vanessa Travessa (Coordenadoria da Assessoria de Ação 
Social – representada pela Sra. Bárbara Ramos), Dra. Leonice Santos Salgado e 
Matheus Honorato dos Santos Oliveira (NSA), Dra. Lígia Matos (Diretoria de 
Primeiro Grau – por representante). 

Ausentes:   
Assunto Tratado: Destaque para projetos do NSA voltados à internalização da ODS. 

Aos 03 dias do mês de novembro de 2020, às 14 horas e 30 minutos, teve início a 9ª reunião 
virtual do Núcleo Socioambiental, pelo aplicativo Lifesize, onde presentes estavam: a Desa. 
Maria de Fátima Silva Carvalho, Coordenadora do referido Núcleo e seus componentes: Dr. 
Gilberto Bahia de Oliveira, Dra. Ana Cláudia Silva Mesquita; Dra. Laura Scaldaferri Pessoa, 
Dra. Renata Mirtes Benzano de Cerqueira, Dr. Raimundo Nonato Braga, Dra. Marta Moreira 
Santana, Dr. José Romilson Mascarenhas (SEPLAN); Dr. Jorge Medrado Júnior (DSP), Dra. 
Vanessa Travessa (Coordenadoria da Assessoria de Ação Social – representada pela Sra. Bárbara 
Ramos), Dra. Leonice Santos Salgado, Dra. Lígia Matos (Diretoria de Primeiro Grau – por 
representante) e Matheus Honorato dos Santos Oliveira (NSA). As ausências foram justificadas 
devidamente. 
Iniciando os trabalhos, a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho trouxe notícias sobre 
as realizações do Núcleo Socioambiental durante o mês de outubro/2020: plantio de árvoresnas 
áreas vagas do Anexo II, da Sede do PJBA; Atualização sobre o requerimento de estruturação do 
Núcleo para a Egrégia Presidência do PJBA, através do Gab. de Dr. Franco Karaoglan; Reunião 
com Dra. Marta Moreira para alinhamento da PLS 2021-2026; Comunicado sobre a vigência da 
Resolução CNJ nº 347/2020, referente à Política de Governança das Contratações no Poder 
Judiciário; Envio de sugestões para atualização da Resolução nº 201/2015 do CNJ e do relatório 
semestral do NSA à Presidência (AEPII). Informou, ainda, que o Relatório do Segundo 
Semestre será confeccionado até o dia 30/11/2020 e o relatório anual até o dia 18/12/2020. 
Apresentou aos presentes a proposta do CEJUSC Ambiental para análise dos integrantes. Dada 
palavra ao Dr. Gilberto, teceu maiores informações sobre a disponibilidade do material para 
apreciação, o que foi acolhido pelos presentes. 
Dra. Marta Moreira, Dr. Gilberto e Desa. Maria de Fátima destacaram a ação conjunta para 
evolução da proposta do CEJUSC Ambiental através da participação do NUPEMEC, Dr. Franco 
Karaoglan e Dr. Fábio Alexsandro, em esforço conjunto e posterior encontro com a Presidência 
do PJBA.   
Dada palavra ao Dr. Jorge Medrado, explicou sobre os dados constantes da planilha comparativa 
nos períodos de janeiro a junho/2019 e janeiro a junho/2020, com os principais itens utilizados 
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pelo PJBA. Destacou, ainda, a economia de R$ 1 milhão como reflexo da diminuição das 
compras por conta da pandemia Covid-19, abrindo a possibilidade de redução do consumo de 
materiais, de forma consciente, no futuro.  
Dra. Leonice Salgado ponderou sobre o parâmetro da redução de gastos do ano de 2020, por ser 
um ano atípico, em decorrência da pandemia com demandas excepcionais. Noticiou sobre o uso 
de equipamentos de bloqueio de ar para a redução das despesas com o consumo de água nas 
Comarcas do Interior, no próximo ano de 2021. 
Dr. Jorge Medrado informou haver um Plano Anual de Aquisições do PJBA cuja prática vai 
depender de reuniões a serem marcadas pela SEAD para traçar diretrizes compartilhadas com 
todas as Secretarias e com o NSA, para colocar em prática a Resolução nº 347/2020 do CNJ. 
Desa. Maria de Fátima e Dr. Raimundo informaram sobre a existência da Resolução nº 
802/2019 do PJBA referente às novas contratações, esta poderá ser examinada em conjunto com 
a Resolução nº 347/2020 do CNJ, visando economizar nas compras e contratações.  
Desa. Maria de Fátima comunicou sobre as ideias lançadas no último mês de fevereiro/2020 
sobre práticas e ações com vistas à qualidade do servidor e campanhas educativas, podendo 
realizar uma live, com palestrantes convidados, sugerindo alguns nomes, inclusive sobre a 
participação do nosso Eminente Presidente, que possui curso de especialização em Direito 
Ambiental.  
Dra. Laura sugeriu o contato com representantes da Diretoria de Saúde, obtendo o apoio de Dr. 
Romilson na condução do levantamento de informações a serem destinadas ao Questionário do 
CNJ.  
Dra. Renata Benzano trouxe a necessidade do compartilhamento de ideias e notícias, com 
divulgação sobre as ações sustentáveis, trazendo a proposta de doação de alimentos e materiais 
de higiene, através de campanha, como forma de prática das ações de internalização da Agenda 
2030.  
Desa. Maria de Fátima e Dra. Marta Moreira sinalizaram para formalizar reunião com a 
Presidência do PJBA a fim de abordar os parâmetros da atualização do PLS 2021-2026. 
Dr. Raimundo Braga, aproveitando a oportunidade, convidou Dr. Gilberto Bahia, Dr. José 
Romilson, Dra. Leonice Salgado e Dr. Jorge Medrado para realizarem reunião para avaliarem o 
progresso do BI sobre as compras públicas pelo PJBA.  
Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho agradeceu a presença dos membros pela 
participação, ficando designado o próximo dia 01/12/2020, às 14:30 para uma nova reunião. 
 

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

Finalização: 15:35h. 
 


