
 

 
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 nove horas do dia quatorze de agosto 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 através da ferramenta Google Meet, com a participação de Dr. 

Manoel Pedro Oliveira Castro Neto, Diretor-Geral do Tribunal Regional do 

Trabalho da 16ª Região, Fernanda Cristina Muniz Marques, Assessora da 

Diretoria-Geral, e servidores do Setor de Engenharia relacionados nesta Ata. A 

presidente da Comissão deu início aos trabalhos agradecendo e destacando a 

adesão à reunião para tratar de ações de infraestrutura e mobilidade em 

atendimento ao artigo 10, da Resolução CNJ nº 230/2016. A presidente da 

comissão fez um breve relato das respostas das unidades para a Comissão sobre 

ações de acessibilidade nos termos da Resolução CNJ nº 230/2016. 

Acrescentou que a iniciativa visou coletar informações para o Relatório de Ações 

de Acessibilidade, que é a forma de comprovação para obter pontuação no 

Prêmio CNJ de Qualidade, Ano 2020. Em seguida, o diretor-geral Manoel Pedro 

informou que o cumprimento da Resolução nº 230/2016 foi observado em 

reunião realizada com o vice-presidente e corregedor do TRT 16ª Região e que 

continua à disposição da Comissão de Acessibilidade para dar continuidade às 

definições de prioridades. Solicitou que fosse enviado para a Diretoria-Geral, 

relatório com as demandas de acessibilidade, nos termos do art. 10 da 

Resolução 230/2016. Informou que há possibilidade de efetuar aquisições 

ainda no corrente exercício para cumprir o que determina a norma do CNJ e 

que é necessário planejamento de ações de acessibilidade. Após, o chefe do Setor 

de Engenharia fez esclarecimentos sobre as vagas do estacionamento no Fórum 

Astolfo Serra e o atendimento às normas vigentes. Lembrou que o Setor de 

Engenharia executa o que está previsto no plano de obras e complementou que 

a servidora Nikole elaborou sugestões de ações que podem ser executadas 

imediatamente. Finalizou propondo reunião entre o Setor de Engenharia e a 

Comissão de Acessibilidade para elaboração de plano de ação de acessibilidade 

e definição de cronograma pertinente aos temas infraestrutura e mobilidade. 

Logo após, a servidora Nikole prosseguiu destacando a questão da 

acessibilidade e delimitação de vagas no estacionamento do FAS, acrescentando 

que se houver demanda outras vagas podem ser preparadas para atender 

pessoas com deficiência. Também prestou informações sobre as sugestões de 

promoção da acessibilidade nas unidades administrativas e judiciárias do TRT 

da 16ª Região que não necessitam de investimentos financeiros, aquisições, 

mobilizações ou tempo para a execução, que foram inseridas no PA nº 137/2011 

e finalizou sugerindo que as ações de acessibilidade sejam deliberadas para 

inclusão na proposta de Plano de Obras do TRT 16ª Região que é submetida ao 
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Tribunal Pleno. Após considerações finais, a presidente deu por encerrada a 

reunião, autorizando, em seguida, a lavratura da ata que segue com a lista dos 

membros da Comissão e convidados. 

 

Juacema Aguiar Costa 
Presidente da Comissão 
 

Gisélia Castro Silva 
Secretária da Comissão 
 

Nikole Melo de Mendonça 
Representante da Seção de Engenharia 
 
Sérgio Moriah 
Representante da Seção de Engenharia 

 

José Raimundo Pereira Siqueira 
Representante da Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

 

Convidados: 

Manoel Pedro Oliveira Castro Neto 
Diretor-Geral do TRT 16ª Região 
 

Fernanda Cristina Muniz Marques 
Assessora da Diretoria-Geral 
  

Andrea Saldanha Abdalla Morais e Silva 
Servidora do Setor de Engenharia 
 
 
Manoel Ricardo Beckman 
Chefe do Setor de Engenharia 
 
 
Jacer de Abreu Ribeiro Neto 

Servidor do Setor de Engenharia 

 

José de Ribamar Santos Batista 
Diretoria do Fórum Astolfo Serra 
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andrea 

Sergio Moriah 

José Raimundo Pereira Siqueira 

José de Ribamar Batista 

Ricardo Beckman 

Jacer Neto 

Nikole 

 

Juacema pergunta se o Cejusc será remanejado para o andar térreo.  

Manoel Pedro informando que em reunião com o vice-president foi tratado o cumprimento da 

Resolução CNJ 230. A principio todas as atividades serão realizadas nas Varas do Trabalho 

 

Fala dos relatório de Ações que será enviado até dia 31 de agosto.  

Faz leitura de algumas respostas aos emails recebidos pelas  

 

faz da  

 

engenharia 

 

andrea  

vamos para a linha de frente com planejamento, diz manoel pedro. Diz que está à disposição 

 

Ressalta que se não for possível alcançar o prêmio de qualidade 
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manoel pedro: enviar demandas priorizando o que mais é importante.  Fala que aquisições 

podem ainda ser feitas no exercício e a gente negocia para que avance.  

O que precisa é planejar, para que receba o que é prioridade por área para avançar 

 

que nça recevba o premio, mas só de fazer de concretizar que exija, só isso já é um prêmio. 

Manoel Pedro, recomenda a Engenharia que avalie o atendimento das demandas de 

acessibilidade. 

 

Ricardo: esclarecimento sobre as vagas de estacionamento no FAS. Fala da reforma há 3 anos e 

que constou as vagas para gestante, idoso. tem rampas de acesso e sinalização horizontal e 

vertical. Solicitar o acréscimo de vagas, justificando, desde que haja solicitação de autoridades 

superior, lembra que é executor  

Planejamento das demandas. diz que Nikole que preparou demandas que podem ser 

executadas. Sugere que a Comissão se reuna com a Engenharia que pudesse ser executada e 

cronograma. defininodo a curto, médio e longo prazo.  

Fala da planilha o que tem cada prédio sobre acessibilidade e outras funcionalidades. 

 

Nikole: sobre o estacionamento fiz delibitação de vagas, de acordo cm as leis, valores são 

minimos. Se houver demanda coloca-se para mais do mínimo. 

As vgas estão demarcadas em piso 

 

Habilitação das vagas no estacionamento, de acordo com as leis, acrescentando que se houver 

demanda outras vagas podem ser preparadas para atender pessoas com deficiência e 

Também prestou informações sobre vagas no estacionamento, soluções de acessibilidade 

objeto do PA nº 13/2011re as ações, diz que a Comissão está ciente, diz que já enviou para a 

Presidência, PA 137/2011. Fala das aç~eos  

Juacema pergunta se Batista cumpriu 

Batista diz que as ações de Nikole estão cumpridas no FAS. 
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Sobre a parte da Comissão, diz que tem simpatia pelo assunto da acessibilidade de do desenho 

universal para a vida que todos devem ter acesso, diz que não poder de deliberar. Que sejam 

efetivadas através de PA e que tenha dotação orçamentária. Levar para o plenário incluir no 

plano de obras (pleno), seja por cumprimento de lei ou por cumprimento de valores que o 

tribunal se propõe.  

manoel pedro pede as demandas 


