
 

 
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 e trinta minutos do dia seis de maio de 2021, sob a presidência 
da magistrada Dra 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 do 
advogado Dr. Jackson Roger, Dra Sandra Gonçalves Macedo e Dra Priscilla 
Selares. Após cumprimentar os participantes, a presidente da Comissão deu 
início à leitura do projeto Página Web de Acessibilidade e Inclusão no Site do 
TRT 16ª Região. Após a discussão sobre o projeto foi sugerida a realização de 
sondagem ou enquete eletrônica com a participação de pessoas com 
deficiência, tendo por objetivo o aperfeiçoamento das ferramentas de 
acessibilidade e de navegabilidade no site do Tribunal. Nesse sentido, Dra 
Priscilla Selares sugeriu a divulgação da enquete nos grupos de Whatsapp 
como forma de estimular a participação das pessoas com deficiência e Dra 
Sandra Macedo observou a necessidade da postagem de notícias com áudio no 
site do Tribunal. Em seguida, foram deliberadas as seguintes providências: i) 
envio de ofício para a secretária-geral da Presidência solicitando reunião com a 
Comissão para tratar das medidas de acessibilidade e inclusão na dimensão 
comunicacional conforme estabelece o art.10 da Resolução CNJ nº 230/2016; 
ii) ofício à Diretoria-Geral solicitando informações relativas ao cumprimento da 
cota de pessoas com deficiência (PcD) pelas empresas prestadoras de serviço 
ao Tribunal, nos termos do artigo 93 da Lei 8.213/91; iii) encaminhamento do 
projeto Página Web de Acessibilidade e Inclusão para a Coordenadoria de 
Tecnologia, Informação e Comunicações (CTIC). Após considerações finais, a 
presidente deu por encerrada a reunião, autorizando, em seguida, a lavratura 
da ata que segue com a lista de presença dos membros da Comissão e 
convidados.        
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