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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO  

DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL 

 
Às 13 horas do dia 3 (três) do mês de fevereiro de 

2020, na sala de reunião da Diretoria Geral do Tribunal Regional 

do Trabalho da 19ª Região, reuniram-se o Exmo. Juiz do 

Trabalho, Dr. Flávio Luiz da Costa, Presidente da Comissão, e 

os servidores Líbia Amélia Chagas Amaral, Tiago José Santana 

Cabral e Adriano Weber Motta de Carvalho. A reunião teve início 

com a apresentação deste último servidor como novo integrante 

da comissão, em substituição à servidora Stela Belo Coelho 

Cambuim, a qual pediu afastamento para tratamento de saúde. 

O Dr. Flávio reportou que o Sr. Adriano Weber está lotado na 

Unidade de Acessibilidade e Inclusão. O Sr. Adriano Weber 

informou ter coletado pasta desta comissão que estava na posse 

da servidora Stela, tendo reorganizado parcialmente, em três 

novas pastas o material referente à comissão, sendo uma de 

atas de reuniões, outra sobre os atos normativos e a terceira 

relacionada a estudos de acessibilidade. Foi apresentado pela 

servidora Líbia Amélia uma outra pasta, que esta dispunha com 

material complementar, a ser adequadamente organizado pelo 

Sr. Adriano Weber. Foi solicitado pelo Dr. Flávio Luiz da Costa a 

preparação de ofício, a ser enviado para a Presidência deste 

Regional, com o objetivo de requerer informação sobre a 

proposta desta comissão quanto à demarcação de vagas do 

estacionamento. Ainda pelo Dr. Flávio foi exibido o rascunho de 

modelo de Planejamento Anual de Atividades, para o exercício 
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de 2020, segmentado em atividades, indicadores e metas, 

conforme sugerido pelo Setor de Gestão Estratégica deste 

Regional. Propôs o Dr. Juiz que todos os membros desta 

Comissão forneçam propostas para o rol das atividades a serem 

perseguidas/executadas ao longo deste ano, instando inclusive 

que já sejam apresentados possíveis modelos de cartilhas de 

acessibilidade, além das atividades a serem realizadas nas 

semanas de acessibilidade, de modo a prestigiar o dia nacional 

de luta da pessoa com deficiência (21 de setembro) e o dia 

internacional das pessoas com deficiência (3 de dezembro). 

Ficou acordado que na próxima reunião os integrantes desta 

Comissão apresentarão as propostas para o Planejamento 

Anual. 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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