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ATA DA 12ª REUNIÃO 

 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão 

 

DATA: 29-10-2019 HORÁRIO: 13h 

LOCAL: Sala Multiuso  

PARTICIPANTES PRESENTES: 

 

1) Edna Maria Fernandes Barbosa – Juíza 

Titular da 7ª Vara do Trabalho de 

Manaus, Presidente da Comissão 

Permanente de Acessibilidade e Inclusão 

do TRT 11; 

2) Maria das Graças Nattrodt Silva – 

representando a Secretaria de Gestão de 

Pessoas do TRT 11; 

3) Andreia Cristina de Almeida 

Nunes – Diretora da Assessoria de 

Comunicação Social; 

4) Said Bosco Ferreira Ramos – 

representando a Secretaria da 3ª Turma 

no Tribunal; 

5) Winder Jane Moreira e Silva – 

Chefe da Seção de Gerenciamento de 

Processos de Negócios – AGE; 

6) Carlos Alberto Tavares dos Santos – 

assistente chefe da SETIC; 

7) Valdecimar Brito Maciel – 

Diretora de Secretaria; 

8) Adson Bindá Cerqueira de Carvalho – 

Assistente de Juiz. 

 

PAUTA 

 

I – Audiência Pública. 

II – Outrosassuntos. 

 

ABERTURA. 

 

A Exma. Juíza Titular da 7ª Vara do Trabalho de Manaus, Presidente da Comissão 

Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT 11, Dra. Edna Maria Fernandes Barbosa 

agradeceu a presença de todos, e passou às deliberações sobre os assuntos citados aseguir. 

 

 

ASSUNTOS TRATADOS:  
 

I – Projeto Bartimeu: 

 

1 – A Exma. Juíza Presidente da CPAI do TRT 11 contactou por mensagem whattsapp em 

reunião a Procuradora do Trabalho Dra. Fabíola Bessa Salmito de Almeida reiterando 

solicitação feita por oficio sobre se a referida Procuradora do Trabalho pode fornecer a lista 

das empresas que cumprem e que descumprem a lei da cota de contratação da pessoa com 

deficiência, para que a Comissão adote as providências pertinentes, inclusive com a 

expedição de certificados de elogios às empresas que cumprem a lei de cota de contratação 

da pessoa com deficiência. 
Não houve resposta ate o encerramento da reuniao. 
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2 – Ficou deliberado que assinarão os supramencionados certificados de elogios o Diretor 

da EJUD, a Presidência da CPAI e a Procuradora do Trabalho Fabíola Salmito. 

 

II – Audiência Pública: 

 

1 – Ficou deliberado que a Presidente da Comissão expedirá ofício-circular para os Juízes 

do Trabalho Titulares das Varas de Boa Vista - RR, solicitando que verifiquem a 

possibilidade de liberarem os servidores das respectivas Varas para participarem da 

audiência pública, que será transmitida por meio de video-conferência ao Fórum de Boa 

Vista – RR e pela plataforma youtube, segundo informações da SETIC do TRT 11. 

 

2 – Ficou deliberado que será oficiada a Diretoria do Fórum Trabalhista de Boa-Vista-RR 

comunicando da transmissão da audiência pública por meio de video-conferência ao Fórum 

de Boa Vista-RR. 

 

3 – Ficou deliberado que a CPAI  oficiará a ASCOM solicitando a elaboração dos convites 

destinados aos servidores PCDs do Tribunal para participarem da presente audiência 

pública, e, querendo, prestarem depoimento ou sugestões quanto ao meio ambiente de 

trabalho. O Cerimonial do TRT 11 imprimirá os convites, e a Secretaria da Gestão de 

Pessoas do Tribunal se encarregará de entregar. 

 

4 – Ficou deliberado ainda oficiar a ASCOM solicitando a elaboração de convites a Juízes 

do Trabalho e Desembargadores do TRT 11 para participarem da audiência pública. 

 

5 – Ficou deliberado que a Secretaria de Administração do TRT 11 será oficiada para 

verificar a possibilidade de liberar os funcionários PCDs da empresa Limpar lotados no 

prédio-sede do Tribunal e no Fórum Trabalhista para participarem da audiência pública, e, 

querendo, prestarem depoimento sobre o meio ambiente de trabalho. 

 

6 – Ficou deliberado que o servidor integrante da Comissão, Adson Bindá, entrará em 

contato com o Cerimonial do Regional para verificar se o referido Cerimonial poderá 

fornecer à esta Comissão placas indicativas do término do tempo de manifestação dos 

expositores, que se inscreverem na audiência pública, de forma similar da que ocorreu na 

audiência pública referente à Semana Nacional de Aprendizagem do Regional. 

 

7 – A Presidente da Comissão de Acessibilidade se compromete em disponibilizar bolachas 

Maria para os participantes da audiência pública. 

 

8 – Neste momento, adentra à sala de reunião o encarregado da empresa Limpar do prédio-

sede do Regional, senhor Eliomar, tendo sido convidado pela CPAI.  

 

9 – Ficou deliberado que o senhor Eliomar informará até amanhã ao servidor Adson Bindá 

os nomes dos empregados PCDs da empresa Limpar lotados no prédio-sede do Regional. 

 

10 – Ficou deliberado que o servidor Adson Bindá contactará até amanhã a encarregada da 

empresa Limpar no Fórum Trabalhista de Manaus, senhora Lilia Batista, para informar o 

nome dos empregados PCDs da empresa Limpar lotados no prédio do Fórum Trabalhista de 

Manaus. 
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11 – Ficou deliberado que o professor da UEA Manuel Cardoso será oficiado para ser 

convidado a participar da presente audiência pública, e para apresentar o projeto de sucesso 

Giullia implementado na empresa Moto Honda. 

 

12 – Ficou deliberado que a Presidente da Comissão fará a cerimônia de encerramento da 

presente audiência pública. 

 

13 – Ficou deliberado que a Comissão oficiará às empresas que cumprem a lei de cota de 

contratação para que participem da presente audiência pública. 

 

14 - Ficou deliberado que os servidores Said Bosco e Maria do Socorro poderão conceder 

entrevistas para divulgação da audiência pública. 
 

 

II - Deliberações cumpridas pela CPAI: 

 

 Foram oficiados o Cerimonial do Regional e o Diretor do Fórum Trabalhista de 

Manaus para providenciarem que o auditório do Fórum Trabalhista de Manaus 

esteja preparado e organizado no dia da Audiência Pública. Auditório devidamente 

reservado.  

 

 Foi oficiado o Chefe do Núcleo de Segurança do TRT 11 para apoiar o evento - já 

houve resposta do Núcleo de Seguraça afirmando que prestará o apoio necessário 

 

 Foram oficiados a SRTE-AM, o MPT e EJUD para verificar se participarão da nossa 

audiência pública. A SRTE-AM e a EJUD confirmaram presença 

 

 Foram oficiados o Juiz Sandro Nahmias, o Ministério Público do Trabalho, a 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o Instituto Nacional do Seguro 

Social, a empresa Limpar, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - SEPED, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– CONEDE-AM, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-AM, 

e a LIMPAR), a SETRAB, universidades, senhora Nancy Segadilha (Secretária 

Executiva da SEPED - representante da causa defendida pelas pessoas com 

deficiência), a Presidência da OAB-AM, a Associação dos Advogados Trabalhistas 

do Estado do Amazonas, bem como ao SITRA-AM/RR. A SRTE-AM, o MPT, o 

INSS, CONEDE-AM, o Juiz Sandro Nahmias confirmaram presença. 
 

 Foi convidado o tradutor-intérprete de Libras voluntário do Tribunal para prestar 

depoimento sobre os motivos que o levaram a efetuar o seu cadastro para atuar 

como voluntário no âmbito do TRT 11. O referido tradutor-intérprete confirmou 

presença no evento. 

 

 Foi solicitada e confirmada a disponibilização de café e copeiras ao evento. 

 

 Foi elaborado e publicado Edital Convocatório para Audiência Pública. 
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 A Gestão de Pessoas solicitou à Presidência do Tribunal que verifique a 

possibilidade de expedir Portaria que libere o ponto dos servidores do Regional, e 

convoque os mesmos para comparecimento na Audiência Pública, a fim de 

incentivar a participação dos mesmos. Aguardando resposta da Presidência do 

Tribunal. 

 A ASCOM do TRT 11 ficou responsável pelo som, banner, arte (a mesma criada 

para a Audiência Pública referente ao Projeto Bartimeu – empregue uma pessoa 

com deficiência), cobertura fotográfica e jornalística, e marcação de entrevista nas 

mídias para divulgação do presenteevento; 

 

III – Modelo de script da audiência pública: 

1 – Deliberou-se que o evento terá o seguinte modelo de script: 

 Abertura (formação da mesa); 

 Manifestações; 

 Cases ( ex.; Depoimento do Sr. Edivam – voluntário de Libras; Prof. Manuel Otávio ); 

 Boas práticas inclusivas das empresas; 

 Últimos 30 minutos da audiência pública: 

 Fala da Procuradora do Trabalho, Dra. Fabíola Bessa; 

 Entrega de certificado às empresas que cumprem a cota de contratação da pessoa com 

deficiência; 

 Empresas que não cumprem a cota de contratação serão convocadas a participar da 

audiência pública. 

 Encerramento – Dra. Edna Barbosa. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Fica deliberado que a comunicação a partir de agora para a realização do evento seja por 

whattsapp, e-mail ou presencialmente para verificar o cumprimento das deliberações. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 11h30. 

 

EDNA MARIA FERNANDES BARBOSA 

Juíza do Trabalho Titular da 7ª Vara do Trabalho de Manaus,  

Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT  da 11ª Região 
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