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SEÇÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
ATA DE REUNIÃO
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão

Em 13 de dezembro de 2019, às dez horas, na sala de reuniões da Unidade Administrativa I, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda
Região, localizada no andar Mezanino do Edifício Millenium, à Avenida Marquês de São Vicente, 121, Barra Funda, reuniram-se sob a Presidência
da Exma. Sra. Desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo, a Sra. Juíza Regina Celi Vieira Ferro; e os servidores: Claudia Dantas de
Almeida Moniak, Daniela Ferrari Kovács, Debora Forlin Granja, Dulcinéa Lima de Jesus Figueiredo, Eduardo Antônio Engholm Cardoso, Gilda
Garcia, Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho, Jorge Costa Silva, José Renato das Graças Amaral, Katia Regina Cezar, Ludmilla Cavarzere de Oliveira,
Luis Carlos de Paula Reseck, Marcus Vinícius da Silva Batista, Odair Pinto de Oliveira, José Américo Zampar Júnior, representando a Assessoria
Jurídico Administrativa, Ronaldo Prado Amorosino. Presente a servidora convidada: Lícia Oliveira do Nascimento. Presente os servidores da
Seção de Acessibilidade e Inclusão: Karen Outa, Luiz Fernando de Paula Pereira, Syrgéia Magdalena e o aprendiz Bruno da Silva Porto.
Ausentes, justificadamente, o Exmo. Sr. Desembargador Alvaro Alves Nôga, o Exmo. Sr. Juiz Milton Amadeu Junior, a Exma. Sra. Juíza Vanda
Ferreira da Cruz; e os servidores: Alexandre Aguena Arakaki, Aline Maria de Castro Silva Rossi, Daniela Louise da Serra Ogata, Eliana Maiellaro,
Gabriel Pio de Paula, Luiz Felipe Furtado Fernandes, Marcelo Tiba Nakamura, Narjara Jacó da Silva e Silva, Rogério Campos dos Santos, Thaísa
Carla Santos do Nascimento, Vanessa Spadoto Alves, Vera Lucia de Oliveira Aguiar; e as servidoras da Seção de Acessibilidade e Inclusão: Ingrid
Sotanyi e Thais Tie Myasaki.
A Exma. Sra. Desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo deu início aos trabalhos e, como de costume, solicitou que cada pessoa se
apresentasse aos demais, informando nome e lotação, devido ao ingresso de novos membros e a presença de servidores convidados,
configurando-se esta atitude uma boa prática de acessibilidade à comunicação, vez que tal conduta inclusiva possibilita às pessoas com
deficiência visual a identificação do posicionamento dos demais participantes da reunião. Concluída a apresentação, foram discutidos os seguintes
assuntos:
1) Cientificou-se sobre a realização de ações de capacitação e de conscientização relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência,
acessibilidade e inclusão:
a) Curso Direitos Fundamentais e Pessoas com Deficiência, ministrado pela servidora Daniela Ferrari Kovács, chefe da Seção de Acessibilidade e
Inclusão, realizado nos dias 18, 25, 27 de novembro e 02 e 04 de dezembro de 2019;
b) Curso Lei Brasileira de Inclusão/Estatuto da Pessoa com Deficiência, ministrado pela servidora Katia Regina Cezar, integrante da Comissão
permanente de Acessibilidade e Inclusão do E. TRT-2, realizado nos dias 23, 25, 30 de setembro e 02 e 07 de outubro de 2019;
c) “I Seminário da Diversidade do TRT2”, realizado no dia 29 de novembro de 2019, que tratou do tema “Diversidade PcD”, tendo por palestrantes:
a Exma. Sra. Procuradora do Trabalho, Adriane Reis de Araújo e a Ilma. Sra. Thays Martinez, servidora com deficiência visual lotada na 2ª Vara
do Trabalho do Fórum da Zona Sul, ressaltando-se que este evento foi promovido pela equipe de Igualdade e Diversidade com o apoio da Ejud2,
sendo prestigiado pela servidora Claudia Dantas de Almeida Moniak e pelo aprendiz Bruno da Silva Porto, ambos da Seção de Acessibilidade e
Inclusão desta Corte.

2) Apresentou-se a relação de cursos requeridos à Ejud2 para o exercício de 2020, com vistas a dar cumprimento à Resolução nº 230/2016 do C.
Conselho Nacional de Justiça, recebendo, na oportunidade, algumas sugestões em complemento para serem submetidas à apreciação do
Conselho da Escola Judicial do E. TRT 2ª Região.
3) Noticiou-se sobre o curso de acessibilidade arquitetônica a ser realizado em março de 2020, ofertado pela Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo, sendo definidas as áreas estratégicas do Tribunal, visando ao envio de e-mail com convite para
participação, esclarecendo-se acerca da possibilidade de o mencionado curso ser realizado nas dependências deste Regional, a depender da
quantidade de inscritos.
4) Consultou-se sobre as providências tomadas com vistas ao cumprimento das determinações da Correição Ordinária do C. Tribunal Superior do
Trabalho de 2019, que apontou determinações relativas à adequação física e arquitetônica dos 41 imóveis que compõem este Tribunal às normas
técnicas e legais de acessibilidade:
a) Referente ao projeto entregue a Sua Excelência, o Exmo. Sr. Ministro Corregedor Geral, Lélio Bentes Corrêa: confirmou-se que em 2020 serão
priorizados os oito imóveis próprios deste Tribunal;
b) Quanto às providências tomadas pela Administração deste Tribunal até o momento para implementação do projeto entregue a Sua Excelência:
esclareceu-se que está em andamento, inclusive, destacou-se a antecipação de providência em virtude do estudo específico para o levantamento
das adequações de acessibilidade a serem implementadas no Fórum Ruy Barbosa e nas calçadas do seu entorno;
c) Na oportunidade, o servidor Luis Carlos de Paula Reseck, Diretor da Secretaria de Controle Interno e membro consultivo desta Comissão,
apresentou sugestão sobre a institucionalização de projetos relacionados às dimensões da acessibilidade (comunicacional e atitudinal), com vistas
ao estabelecimento de metas e posterior acompanhamento pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão.

5) Em razão do projeto que está sendo elaborado pela equipe do arquiteto Décio Tozzi, deliberou-se pela suspensão da apresentação dos
resultados por parte do subgrupo de trabalho, formado na reunião do dia 27 de setembro de 2019, composto pelas áreas de Assessoria Jurídica,
Controle Interno e Infraestrutura, para a eliminação das barreiras físicas, que objetivava:
a) A realização de estudos sobre a legislação pertinente ao remanejamento das árvores que impedem a circulação nas calçadas de pessoas que
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fazem uso de cadeira de rodas;
b) O encaminhamento de pedido de providências ao proprietário do Galpão sobre a necessidade de adequação da acessibilidade da respectiva
calçada;
c) A verificação com o arquiteto Décio Tozzi acerca da substituição das pedras portuguesas por outro piso na entrada do Fórum Ruy Barbosa,
especificamente na Praça da Justiça, e nas demais passagens externas;
d) A indicação de medidas destinadas à regularização das calçadas do entorno do Fórum Ruy Barbosa e da Creche.

6) Prestou-se informação sobre os processos em andamento para a aquisição de recursos de tecnologia assistiva:
a) Monitores maiores;
b) Atualização de vinte licenças do software leitor de telas Jaws;
c) Aquisição de Linha Braille.

7) O servidor Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho explicou o funcionamento das tecnologias assistivas: software leitor de telas Jaws e Linha Braille.

8) Definiu-se o calendário das Reuniões Ordinárias da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão para o ano de 2020, como segue:
janeiro:
31/01/2020;
fevereiro: 14/02/2020;
março:
20/03/2020;
abril:
17/04/2020;
maio:
22/05/2020;
junho:
19/06/2020;
julho:
24/07/2020;
agosto:
21/08/2020;
setembro: 18/09/2020;
outubro:
23/10/2020;
novembro: 13/11/2020 e
dezembro: 11/12/2020.

Sem mais, a reunião foi encerrada.

Ana Maria Moraes Barbosa Macedo
Desembargadora Vice-Presidente da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão
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