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Reunião sobre Responsabilidade Social e
Ambiental no âmbito deste Tribunal de Justiç

ATA DE REUNIÃO
Data: 20/04/2021

Horário: 10h

Local:
Videoconferência
(Aplicativo ZOOM)

Participantes:
Dra. Sirlei Martins Costa - Juíza Auxiliar da Presidência;
Dr. Rodrigo Leandro da Silva - Diretor Geral;
Mislene Medrado de Oliveira Borges - Diretora de Planejamento e Inovação;
Milena Naves Ataides - Secretária do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental;
Anderson Yagi Costa - Diretor de Informática;
Cybelle Saad Sabino de Freitas Faria - Diretora de Obras;
Tatiana Rodrigues Ferreira - Diretoria Administrativa;
Aline Leonardo Almeida de Carvalho - Jornalista do Centro de Comunicação Social;
Eliane Falcão - Diretoria de Serviços Gerais.

Objetivo:

Objetivos específicos: Definições acerca do tema Responsabilidade
Social e Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Desenvolvimento da Reunião:
Às 10h do dia 20 de abril de 2021, foi declarada aberta a reunião,
mediante videoconferência (aplicativo ZOOM), por solicitação da Dra.
Sirlei Martins Costa, Juíza Auxiliar da Presidência e Coordenadora Núcleo
de Responsabilidade Social e Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, para tratar de questões acerca de Responsabilidade Social e
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Ambiental.
Iniciados os trabalhos, Dr. Rodrigo Leandro da Silva teceu
considerações a respeito do projeto de Painéis Fotovoltaicos implantados
pelo Tribunal de Justiça, objetivando economia de energia.
Disse, ainda, que algumas comarcas não apresentam condições para
implantação dos painéis e, por isso, será criada uma usina central, com
terreno para a geração de energia, provavelmente em Senador Canedo e
será a maior no Judiciário Brasileiro.
Foram

expostos

e

debatidos

exemplos

de

projetos

de

sustentabilidade, tais como:
- Licitação do serviço de impressão, para que seja contratado serviço
de gerenciamento, sendo possível constatar o que foi impresso, por quem
foi impresso e o porquê foi impresso, levando as pessoas a consciência da
impressão. Cada chefe imediato será o auditor de suas impressões.
- Tatiana Rodrigues teceu sobre a distribuição de copos reutilizáveis,
bem como, sobre a iniciativa em que o TJGO fornece o número mínimo de
copos descartáveis, sugerindo uma maior conscientização dos servidores.
Delineou, ainda, sobre a proposta de aquisição de veículos híbridos,
visando à diminuição no impacto ambiental.
- Aline Leonardo sugeriu estudo sobre a relação entre o gasto de água
com a lavagem de canecas e a quantidade de copos descartados para
reciclagem, com a finalidade de verificar qual seria mais prejudicial.
- Mislene propôs um projeto baseado em “gameficação”, no qual
haveria disputa de economia de insumos, entre os prédios do TJGO.
Sugeriu também, a junção entre a digitalização dos processos com as
parcerias de cooperativa de materiais recicláveis das comarcas do interior
do Estado de Goiás, além da possibilidade de um projeto com o fito
reciclar/redistribuição dos materiais que não estão sendo utilizados por
Assinado digitalmente por: MILENA NAVES ATAIDES, SECRETÁRIA (O) ; e outros, em 22/04/2021 às 11:13.
Para validar este documento informe o código vMLMlfXLAqh no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202102000261303

Reunião sobre Responsabilidade Social e
Ambiental no âmbito deste Tribunal de Justiç

determinadas áreas TJGO.
- Dra Sirlei propôs fazer um edital estabelecendo prazo para que
magistrados e servidores apresentem um projeto com vista a tornar o
judiciário mais sustentável. O Edital já deve prever uma comissão para
avaliar os projetos. Os três melhores serão premiados e estendidos a outras
comarcas. A Milena, com a ajuda de outros presentes apresentará a minuta
do edital em 10 dias, a qual será submetida ao grupo presente.
Dr. Sirlei também ponderou que seria interessante contar com auxílio
do Dr. Reinaldo no sentido de motivar os diretores de foros das Comarcas
a buscarem parcerias locais com cooperativas para haver reciclagem de
resíduos gerados no fórum da localidade. Se o Dr. Reinaldo entender
viável, talvez pudesse ser feita campanha envolvendo o presidente do
TJGO e os Diretores do Foro das comarcas do interior, com o intuito do
incentivar as parcerias com cooperativas de materiais recicláveis.
- Por fim, foi acordada, a proposta do novo Plano de Logística
Sustentável 2021/2023, que será delineada por eixos de atuação, com
metas mais abrangentes.
Eu, Milena Naves Ataides, lavrei a presente ata, que lida e achada
conforme segue assinada por todos os presentes.
DELIBERAÇÕES: 1) Remetam os autos ao dr. Reinaldo em razão
da sugestão constante desta ata quanto a possível busca de parcerias com
cooperativas de reciclagem por diretores de fóruns; 2) Aguarde-se a
apresentação da minuta do edital para concurso de projeto. Uma vez
concluída a primeira versão da minuta, a Milena deve encaminhá-la a cada
integrante desta reunião para sugestões.
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MILENA NAVES ATAIDES
SECRETÁRIA (O)
COORDENADORIAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI
Assinatura CONFIRMADA em 22/04/2021 às 11:13

SIRLEI MARTINS DA COSTA
JUIZ AUXILIAR
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - SIRLEI MARTINS DA COSTA
Assinatura CONFIRMADA em 22/04/2021 às 17:52

RODRIGO LEANDRO DA SILVA
DIRETOR(A) GERAL
DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 22/04/2021 às 13:47

MISLENE MEDRADO DE OLIVEIRA BORGES
DIRETOR(A) DE ÁREA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI (ANTIGA SGE)
Assinatura CONFIRMADA em 28/04/2021 às 09:59

ANDERSON YAGI COSTA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DTI - Presidência
Assinatura CONFIRMADA em 22/04/2021 às 11:29

CYBELLE SAAD SABINO DE FREITAS FARIA
DIRETORA DE OBRAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETORIA DE OBRAS
Assinatura CONFIRMADA em 22/04/2021 às 13:31

TATIANA RODRIGUES FERREIRA
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Assinatura CONFIRMADA em 23/04/2021 às 13:39

ELIANE DE OLIVEIRA FALCAO
DIRETOR(A) DE DIVISÃO
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E POSTAGEM

ALINE LEONARDO ALMEIDA DE CARVALHO
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Pedido de assinatura ENVIADO em 22/04/2021 às 11:10

