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

Região 

Às onze horas do dia dezenove de junho de 2020, sob a presidência da 

magistrada Juacema Aguiar Costa, Juíza Titular da 6ª Vara do Trabalho de São 

Luís, deu-se início à décima primeira reunião ordinária da Comissão 

Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 

16ª Região por videoconferência na plataforma Google Meet, com a participação 

do advogado Dr. Jackson Roger Almeida da Silva. A presidente da Comissão deu 

início aos trabalhos ressaltando que o momento é favorável para impulsionar o 

projeto de mudança do Cejusc para o térreo (PA 1413/2018), contribuindo desse 

modo para adequar o espaço ao atendimento às pessoas com deficiência, ter 

pessoas capacitadas para receber a pessoa com deficiência, bem como favorecer 

as medidas de proteção sanitária de atendimento ao público após o retorno das 

atividades presenciais no Fórum Astolfo Serra. Foram ainda avaliadas a questão 

do engajamento de gestores da administração do tribunal e a participação de 

unidades para que sejam efetivadas ações de acessibilidade visando a redução 

de barreiras físicas, atitudinais e de comunicação. A presidente da Comissão 

destacou a importância de assegurar que projetos de acessibilidade sejam 

contemplados no planejamento orçamentário do Tribunal e a servidora Nikole 

de Mendonça sugeriu esforços da Comissão para inclusão de prioridades da 

acessibilidade física no Plano de Obras do TRT, que é aprovado pelo Tribunal 

Pleno. Em seguida, foram também aprovados os seguintes encaminhamentos: 

i) agendamento de reunião da Comissão de Acessibilidade com o diretor-geral 

Manoel Pedro Oliveira Castro Neto e a secretária de Orçamento e Finanças 

Flávia Regina Rego Cordeiro; ii) fazer ajustes nas sugestões de intervenções de 

acessibilidade que não necessitam de investimentos financeiros para execução 

por unidades administrativas e jurisdicionais do Fórum Astolfo Serra (PA  

137/2011). Após considerações finais, a presidente deu por encerrada a 

reunião, autorizando, em seguida, a lavratura da ata que segue assinada pelos 

integrantes da Comissão e pelos convidados. 
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