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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 
 
SUMÁRIO DA ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 
INTERINSTITUCIONAL (GETRIN 7) – PROGRAMA TRABALHO S EGURO  
  
No dia 12 de abril de 2013, às 15h, reuniram-se na Escola 
Judicial do TRT7, o Desembargador José Antonio Pare nte da Silva 
e o juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto, gest ores nacional 
e regional do PNPAT e os seguintes representantes d os órgãos 
partícipes do Getrin 7: Vania Loureiro (CEREST,  re gional 
Fortaleza); Edna Castro (SESI); Bernadete Santos Ma ciel e 
Natália Lima (NUAST/SEC. SAÚDE); Estephania Salgado  e Marúsia 
Wilhelms (S. SOCIAL – INSS/GEX.FOR);  Amélia Maria Santos 
Spindola e Marília Nogueira (UFC); Renata (Assemble ia 
Legislativa); Walfredo (SRTE - CREA/CE); Frank Rabe lo (SINDAIT); 
Jidlaf (SINE/IDT); Willians Fausto, EJUD, Fernando Gomes e 
Osvaldo Severiano (TRT7). 
 
1.CONVOCAÇÃO: Gestores Regionais e Nacional do PNPAT,  por 
intermédio da Escola Judicial do TRT7. 
 
2.OBJETO: Ações atinentes à 1ª Semana Cearense de Prevenção  de 
Acidentes de Trabalho(SCPAT). 
 
3.EXPEDIENTE:      
 
3.1  Abertura feita pelo Juiz do Trabalho Rebonatto aler tando aos 
participantes sobre a necessidade de todas as entid ades se 
fazerem presentes ao ato de abertura da 1ª SCPAT; l embrou sobre 
a importância de os Cerests assinarem o termo de ad esão ao 
Getrin 7; e comunicou que os cartazes e folders rel ativos à 
semana estarão disponíveis na Assessoria de Comunic ação Social 
do TRT7 a partir de terça-feira (16/4), pela manhã.  
 
3.2 O desembargador José Antonio Parente da Silva i ndagou sobre 
a possibilidade da participação do ato de abertura da 1ª SCPAT 
ou da audiência pública, de vítima ou parente de ví tima  
decorrente de acidente de trabalho. A representante  da 
Assembleia (Renata) afirmou que um palestrante leva rá uma vítima 
de acidente de trabalho ou algum familiar para a au diência 
pública. 
 
3.3 Informou, ainda,  o desembargador José Antonio Parente que 
se encontrou com o prefeito de Fortaleza e que este  lhe 
comunicou que a adesão da prefeitura ao Getrin 7 de ve ocorrer em 
breve, dependendo apenas de parecer da área jurídic a da 
prefeitura.  
  



3.4 A representante do setor de reabilitados do INS S se dispôs a 
levar um grupo de trabalhadores reabilitados para p articiparem 
da audiência pública no dia 24 de abril. Sugestão a provada pelos 
presentes. 
 
4.DELIBERAÇÕES: 
 
4.1 Os participantes da reunião definiram as instit uições que 
comporão a mesa de abertura do ato a ser realizado no dia 18 de 
abril na Assembleia Legislativa.  

Presidente da Assembleia (ou representante), 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 
Presidente do TRT/CE 
Representante do Getrin 7 
Deputada presidente da comissão  
Prefeito do município de Fortaleza (ou representant e) 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no C eará 
Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 7ª 
região 
Representante do Sine/ IDT 

    Representante do INSS 
 
4.2 Ficou definido que onze representantes terão di reito de fala 
e que cada um deles poderá se pronunciar por aproxi madamente 
cinco minutos. Abaixo a relação de pessoas ou insti tuições com 
direito à fala: 

Presidente da assembleia (ou representante) 
Prefeito ou representante 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego 
Representante do INSS 
Líder sindical (cabe ao TRT7 entrar em contato com a CUT  
para definir o nome) 
Representante do Getrin 7 
Presidente do TRT7 
Deputada presidente da Comissão de Trabalho 
Representante da Procuradoria da Fazenda Nacional 
Representante do INSS  

   Vereador Fábio Braga (ele irá apresentar projeto  de lei 
municipal que trata normas de segurança relacionada s à 
autorização para a utilização de energia elétrica e m canteiros 
de obras). 
 
4.3 Ainda, acerca da solenidade de abertura da SCPA T, ficaram 
definidos outros dois assuntos: o evento deverá ser  encerrado 
com a assinatura dos termos de adesão ao Getrin 7 e   o TRT7 
enviará à Assembleia os vídeos da campanha do progr ama trabalho 
seguro para, caso seja possível, serem exibidos no plenário 
antes do início da sessão. 
 
4.4. O juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto in formou que o 
TRT7 disponibilizará um ônibus com 40 lugares para ida ao Porto 
do Pecém. Foi solicitado que as instituições inform assem quantas 
vagas gostariam de ter reservadas no ônibus. Também  foram  
definidas as doze instituições/autoridades que visi tarão a 
companhia siderúrgica (há condições especiais para visitar o 
local, por isso apenas 12 pessoas e um suplente): 



Getrin 7 
Juiz de Caucaia 
SRTE 
Cerest Fortaleza 
Secretária de Saúde do Estado do Ceará 
Sine/ IDT 
UFC 
Deputada Eliane Novais 
Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho 
INSS 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro nomia do 
Ceará 
Sintepav 
Sinduscon 

     
4.5 Decidido pelos participantes os quatro represen tantes das 
instituições que farão voo panorâmico sobre o Pecém  (helicóptero 
sairá de hotel Marina Park):  

Getrin 7 
SRTE 
Deputada Eliana Novais (representado a Assembleia) 
PRT 7 
  
Suplente:  

    Representante do INSS (Estefânia) 
 
4.6  Encerramento. 
 
Fortaleza, data supra.  
 
José Osvaldo Severiano dos Santos 
Analista Judiciário do TRT7 
(Gab. Vice-Presidência) 
josvaldoss@trt7.jus.br  
(85)3388.9321  


