TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
Comissão de Acessibilidade e Inclusão
Ata de Reunião da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRT 16ª
Região
Às dez horas do dia dezoito de setembro de 2020, sob a presidência da
magistrada 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 da advogada, Dra
Sandra Gonçalves Macedo, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista
da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Maranhão. A reunião teve como
pauta principal o projeto de mudança do Cejusc para o andar térreo do Fórum
Astolfo Serra e a proposta de obras de infraestrutura de porte pequeno e médio
que contemplem a acessibilidade com base nos termos da Resolução CNJ nº
230/2016 para execução em 2021. Na reunião, o Setor de Engenharia foi
representado por Nikole Melo de Mendonça, considerando que os demais
servidores daquela unidade cumpriam atividades de urgência concernente ao
retorno presencial das atividades do TRT da 16ª Região. Após a abertura da
reunião pela presidente da Comissão, a servidora Nikole Mendonça informou
que aquele setor está realizando o planejamento das ações que envolvem
projetos e intervenções focados na acessibilidade com a pretensão de finalização
dos levantamentos e análise do Fórum Astolfo Serra até o fim no ano corrente,
para que possam sugerir o início das intervenções em 2021, bem como
continuidade de planejamentos na capital. Que diante da pandemia, e com
vistas à segurança, pretendem iniciar os levantamentos que necessitem
realizações de viagens a partir de 2022. Que segue tramitando o protocolo
administrativo da proposta de mudança do Cejusc para o andar térreo. Sobre
esse item, a Dra Juacema informou que seguem as tratativas com a mesa
diretora do Tribunal e com as juízas coordenadoras do Cejusc, lembrando que
a tendência é que sejam realizadas audiências nas modalidades telepresencial
e híbrida na primeira instância. Convidada pela presidente da Comissão para a
reunião, a advogada Sandra Macedo disse que já havia manifestado apoio à
adaptação do andar térreo do Fórum Astolfo Serra para o projeto de
acessibilidade no Cejusc em reunião com a Presidência do Tribunal. Reiterou a
importância de garantir a acessibilidade, acrescentando sugestões para uma
terceira proposta visando contemplar as necessidades de acessibilidade,
comodidade de trabalho para a equipe do Cejusc e um espaço de
cantina/lanchonete tanto para advogados, usuários e público interno. Disse
ainda que a OAB-MA apoia projetos e ações que assegurem acessibilidade e que
iria reiterar o apoio ao projeto de mudança do Cejusc para o térreo do Fórum
em nova audiência solicitada pela entidade para a Presidência do Tribunal. Em
seguida, foi deliberado o agendamento de reunião da Comissão com as
magistradas do Cejusc e com a participação de Dra Sandra Macedo,
representando a OAB-MA. Após considerações finais, a presidente deu por
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encerrada a reunião, autorizando, em seguida, a lavratura da ata que segue com
a lista dos membros da Comissão e convidados.
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