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 do dia trinta de julho 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 juiz titular da Vara do
Trabalho de Bacabal, Dr Bruno de Carvalho Motejunas. A presidente da
Comissão deu início à reunião fazendo uma breve explanação dos desafios e da
atuação da Comissão, destacando as tratativas de proposição da adequação e
instalação do Cejusc no andar térreo do FAS junto à administração do Tribunal
e à coordenação daquela unidade, e a solicitação de inclusão de cursos e
treinamentos sobre acessibilidade no plano pedagógico da EJUD16. O juiz
Bruno Motejunas agradeceu o convite e, em seguida, valendo-se do seu objeto
de estudo de mestrado, destacou o descompasso entre consolidação da
acessibilidade na legislação e efetividade das normas pelas instituições e
organizações. Lembrou que a legislação sobre a temática é muito vasta e já
consagrou no nível macro o direito e inclusão das pessoas com deficiências; que
no nível micro, órgãos públicos como o Tribunal são cobrados pela sociedade
para garantir a acessibilidade na perspectiva de concretizar direitos
assegurados em lei. Como contribuição, o juiz sugeriu o mapeamento da
acessibilidade e inclusão no Tribunal para nortear formulação de políticas,
projetos e ações. Avaliou que a Comissão de Acessibilidade tem um papel
importante no sentido de apontar caminhos para a administração e que deve
considerar chamados como oportunidade para opinar e apontar soluções no
processo de eliminação das barreiras de acesso. Reforçou a importância de
ações para eliminar barreiras atitudinais mediante campanhas, palestras,
cursos que fomentem a conscientização dos direitos e envolvam o maior número
de pessoas, acrescentando a importância de contar com a participação de
pessoas com deficiência nas ações a serem desenvolvidas. Após considerações
finais dos participantes, 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 do convidado.
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