
 

 
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 quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro 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 reunião interna corporis da 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do 

Trabalho da 16ª Região por videoconferência na plataforma Google Meet, com a 

participação da secretária de Orçamento e Finanças do Tribunal Regional do 

Trabalho da 16ª Região, Flávia Regina Rego Cordeiro. A presidente deu as boas-

vindas à convidada, fez um breve relato das atividades da Comissão, incluindo 

a leitura das indicações de ações de acessibilidade inseridas na Recomendação 

à Presidência nº 22, consignada em Ata de Correição Ordinária da Corregedoria 

Geral da Justiça do Trabalho (PA 7681/2018). A presidente chamou a atenção 

para algumas intervenções físicas que precisam ser feitas no Fórum Astolfo 

Serra à exemplo do estacionamento, mudança do Cejusc para o andar térreo, 

sinalização e outras ações que contemplem mobilidade, formação e 

comunicação para melhorar a prestação de serviços aos usuários com 

deficiência. Durante o encontro virtual, foi confirmada a reunião com o diretor-

geral, Dr. Manoel Pedro Oliveira Castro Neto para o dia 25/06/2020. A 

secretária de Orçamento e Finanças colocou-se à disposição para auxiliar a 

Comissão na compreensão das questões relativas à formulação e execução 

orçamentárias do Tribunal, manifestando atualizar-se sobre a inserção de ações 

de acessibilidade na grade orçamentária de outros Tribunais Trabalhistas. 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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