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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO
DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL
Às 13 horas do dia 16 (dezesseis) do mês de julho de
2020 foi realizada a segunda reunião virtual da Comissão de
Acessibilidade e Inclusão Social, com uso da plataforma Google
Meet, pela Internet, com a participação do Exmo. Juiz do
Trabalho, Dr. Flávio Luiz da Costa, Presidente da Comissão, e
dos servidores Adriano Weber Motta de Carvalho, Ana Cláudia
Costa Fortes Cavalcanti e Tiago José Santana Cabral. A reunião
teve início com a conferência e revisão da ata da reunião
anterior, realizada em 2 de junho de 2020, a qual foi aprovada à
unanimidade por todos os presentes. Em sequência foram
apresentadas a cartilha de acessibilidade e o questionário de
entrevistas, sendo ambas igualmente disponibilizadas em grupo
específico de WhatsApp, sendo concedido o prazo de 5 (cinco)
dias para que todos os membros da comissão formulem
sugestões de aprimoramento. Em seguida, foi debatida a
reserva de vagas de estacionamento para os servidores com
deficiência, sendo lido o disposto no artigo 25 da Resolução n.º
230 do CNJ. Todos os presentes concluíram que esta comissão
ainda não dispõe de dados precisos quanto ao número de
servidores com deficiência que possuam comprometimento de
mobilidade, o que inviabiliza a resposta ao PROAD 1074/2019,
bem como impede o prosseguimento da análise da matéria,
diante da insuficiente base de dados atuais. Prosseguindo-se
foram lidos e corrigidos os ofícios solicitados na reunião anterior,
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assim como, o Presidente desta Comissão, o Dr. Flávio Luiz da
Costa solicitou a imediata elaboração de ofício, a ser
encaminhado ao Diretor da Secretaria de Administração do TRT
da 19ª Região, para a coleta de dados sobre os terceirizados
com deficiência que atualmente colaboram neste Regional.
Ademais, foi solicitada a confecção de apostila sobre audiência
telepresencial acessível, sob encargo do servidor Adriano
Weber. Por fim, restou sinalizada a data de 6 de agosto de 2020,
às 13 horas, para a realização da próxima reunião. Não havendo
mais assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião
e eu, Adriano Weber Motta de Carvalho, Analista Judiciário,
membro da Comissão, lavrei a presente ata para que produza
seus efeitos legais.
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