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Ata de Reunião da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRT 16ª 
Região 

Às dez horas e trinta minutos do dia onze de fevereiro de 2021, sob a 
presidência da magistrada Dra Juacema Aguiar Costa, Juíza Titular da 6ª 
Vara do Trabalho de São Luís, deu-se início à reunião da Comissão 
Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região, por videoconferência através da ferramenta Google Meet, com a 
participação do advogado Dr. Jackson Roger. A presidente da Comissão deu 
conhecimento da notícia que estava sendo produzida pelo Setor de 
Comunicação referente às ações da Comissão de Acessibilidade, solicitando 
contribuições dos presentes no balanço das atividades para a matéria 
jornalística. Em seguida, a presidente falou sobre a sua participação em 
reunião promovida pela Corregedoria com a finalidade de tratar do projeto de 
mudança do Cejusc para o primeiro andar do Fórum Astolfo Serra em virtude 
de limitação orçamentária. Considerando que a Comissão já havia 
anteriormente sugerido no PA nº 1413/2018 o deslocamento do Cejusc para o 
andar térreo, a presidente colocou em debate o assunto. Por maioria, a 
Comissão decidiu pela defesa da proposta de mudança do Cejusc para o andar 
térreo do Fórum de modo a assegurar a livre e autônoma movimentação de 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, redução do fluxo de pessoas 
nos elevadores, diminuição de custos com energia e manutenção do 
equipamento e cumprimento das medidas de segurança sanitária contra a 
Covid-19. Foi ainda deliberado o encaminhamento de ofício ao Presidente do 
Tribunal, informando sobre a decisão da Comissão. Após considerações finais, 
a presidente deu por encerrada a reunião, autorizando, em seguida, a 
lavratura da ata que segue com a lista de presença dos membros da Comissão 
e convidado.      
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Fernando Rôla Ferreira Filho 
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