
                                            JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 24-9-2019 
Horário: 14h
Local: Sala Multiuso da Sede Administrativa

MEMBROS PARTICIPANTES: 

1) Fca.  Rita  A.  Albuquerque  –  Desembargadora  Coordenadora  do
Comitê Gestor Regional;

2) Djalma Monteiro de Almeida – Juiz do Trabalho;
3) Igo Zany Nunes Corrêa – Juiz do Trabalho;
4) Carolina de Souza Lacerda Aires França – Juíza do Trabalho
5) Angélica Wandermurem Bomfim Ramos – Servidora;

ABERTURA: 

Palavras  da  Coordenadora  do  Comitê,  desembargadora  Fca.  Rita  A.
Albuquerque,  agradecendo a presença de todos na reunião e conviadando a
todos para a Exposição (Etnias do artista Rubens Belém) a ser realizada no dia
27/09/2019 às 10h na sede do E. TRT da 11ª Região.
Discutiu-se o futuro da Justiça do Trabalho, despesas e incertezas aceca da
estrutura  e  preocupações  com  a  permanência  de  Varas  do  interior,
considerando o estudo estrutural realizado.

 

ASSUNTOS TRATADOS:

1)  Alteração  da  regulamentação  da  Justiça  Itinerante  e  aquisição  de
telefone satélite

A Coordenadora apresentou o andamento dos ofícios enviados anteriormente à
Presidência,  um  solicitando  a  alteração  da  regulamentação  da  Justiça
Itinerante e outro solicitando a aquisição de telefones satélites pelo Tribunal.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I)  aguardar  a  próxima reunião para  obter  informações junto  à  Juíza  Gisele
Araújo  Loureiro  de  Lima  acerca  do  andamento  ao  processo  do  e-SAP  nº
6672/2017, que trata do pedido de alteração da regulamentação da Justiça
Itinerante;



II)  aguardar  o  normal  andamento  do e-SAP  nº  3909/2019,  que  trata  da
solicitação de aquisição de telefones satélites pelo Tribunal, visto que tramita
regularmente, o qual encontra-se no Núcleo de Planejamento e Gestão.

2) Reuniões extraordinárias

Houve a demonstração da possibilidade de designar reuniões extraordinária,
em havendo necessidade e com o surgimento de alguma matéria urgente.

3) Projeto Gabinete Solidário

O Juiz Igo Zany Nunes Corrêa prontificou-se a preparar um pré-projeto para a
implantação do gabinete solidário e apresentá-lo na próxima reunião.

4) Projeto de extensão do Serviço de Orientação e Suporte - SOS para o 2º
Grau

Sugeriu-se aproveitar o modelo já utilizado na primeira instância, convocando-
se  juízes  para  auxiliar  com  os  votos,  todavia,  em  razão  do  número  de
presentes, resolveu-se aguardar a próxima reunião.

5) Grupo de trabalho de humanização

Considerando a próxima JOMATRA, a Juíza Gisele Araújo Loureiro de Lima
será consultada acerca do interesse em aprimorar os dados e apresentá-los
em uma futura reunião do Comitê;

ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia  19-11-2019,
às 16h30min, na Sala Multiuso do Tribunal.

Manaus, 24 de setembro de 2019.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pela servidora Angélica Wandermurem Bomfim Ramos.
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