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ATA DA 8ª REUNIÃO 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão  

 

DATA: 14-08-2019 

HORÁRIO: 13h 

LOCAL: Sala Multiuso  

 

PARTICIPANTES: 

 

1) Edna Maria Fernandes Barbosa – 

Juíza Titular da 7ª Vara do Trabalho de 

Manaus, Presidente da Comissão 

Permanente de Acessibilidade e Inclusão 

do Regional. 

2) Andreia Cristina de Almeida Nunes - 

Diretora da Assessoria de Comunicação 

Social do TRT 11. 

3) Maria do Socorro Chaves de Sá 

Ribeiro – Diretora da Secretaria de 

Gestão de Pessoas do TRT 11; 

4) Ana Carolina Cabrinha Gama - 

Diretora da Secretaria da Tecnologia e 

Comunicações do TRT11, em 

Substituição. 

5) Marcelo Tupinambá de Rodrigues – 

Assistente-chefe da Divisão de 

Manutenção e Projetos. 

6) Flávia Vieira Zamboni – Assistente-

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência 

do TRT 11. 

7) Said Bosco Ferreira Ramos - lotado na 

Secretaria da 3ª Turma do Tribunal. 

8) Adson Bindá Cerqueira de Carvalho - 

Assistente de Juiz.

 

PAUTA 

 

I – Audiência Pública. 
 

II – Estudos da Seção de Engenharia do 

Tribunal sobre a implantação de pisos 

táteis no TRT 11 (plano de priorização de 

obras e cronograma). 
 

III – Plano de Ação – Auditoria de 

Conformidade da Gestão. Resolução CNJ 

nº 230/2016 (M.A. nº 303/2018). 
 

IV – Minuta de ATO TRT 11 – 

nº__/2019/SGP, que estabelece diretrizes 

de acessibilidade em ações de capacitação 

promovidas pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 11ª Região – parte anexa do 

Ofício nº 002/2019/CPAITRT11 – 

Presidência do Tribunal – ATO 

CDEP.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 182, de 

27 de maio de 2019 (DP nº 11337/2019). 
 

V – Ciência do ofício nº 

003/2019/CPAITRT11 – Presidência do 

Tribunal – substituição na composição da 

Comissão Permanente de Acessibilidade e 

Inclusão do TRT da 11ª Região (DP nº 

11352/2019). 
 

VI - Outros assuntos.

 

 

ABERTURA. 

 

A Exma. Juíza Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT 

11, Edna Maria Fernandes Barbosa, deu início à reunião, agradecendo a presença de todos, 

e passando às deliberações sobre os assuntos citados a seguir. 
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ASSUNTOS TRATADOS: 

 

I – Audiência Pública 

 

Cientificou-se os membros que a Presidente da Comissão submeteu à apreciação da 

Presidência do Tribunal a realização da Audiência Pública sob o título "A Inclusão de 

PCDs no mercado de trabalho: cotas e ambiente de trabalho", no dia 14-11-2019, no 

horário das 8h às 12h30, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus.  
 

No caso da Presidência do Tribunal apreciar no sentido de ser viável a realização da 

presente Audiência Pública, a Presidente da Comissão se comprometeu em realizar todos 

os atos necessários para o sucesso do evento. Nesse sentido, informou que será minutado 

edital convocatório para Audiência Pública, e, posteriormente, a minuta será 

disponibilizada no grupo do e-mail da Comissão para apreciação dos respectivos 

membros. Ainda assim, a Presidente da Comissão se comprometeu em solicitar a reserva 

do Auditório do Fórum Trabalhista de Manaus, e em postar informações sobre o evento no 

grupo do Projeto Bartimeu – empregue uma pessoa com deficiência.  
 

Projeto Giullia. A Presidente da Comissão explicou que, com o Projeto Giullia, foi 

desenvolvida uma pulseira com sensor capaz de traduzir em som o significado de 

movimentos em Libras de quem está utilizando o equipamento. Informou que o nome do 

projeto é uma homenagem a uma jovem, já falecida, que, logo ao nascer, teve suas 

atividades cerebrais prejudicas em virtude de uma bactéria adquirida ainda na 

maternidade. Ela foi uma das beneficiadas com o projeto “Mouse Ocular”, de autoria do 

professor Manuel Cardoso (desenvolvedor do Projeto Giullia), um equipamento que 

permite que pessoas com deficiência motora naveguem na internet e escrevam texto no 

computador utilizando sensores conectados ao movimento dos olhos. 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

1 – Deliberou-se convidar o representante da empresa LIMPAR para participar do 

presente evento. 

 

2 – Deliberou-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas convidará servidores PCDs do 

Tribunal para prestarem depoimento sobre questões relacionadas ao trabalho e ao meio 

ambiente de trabalho. 

 

3 – Deliberou-se convidar 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. 

 

4 – Deliberou-se expedir ofício à SEPED para verificar a possibilidade de ser cedido 

tradutores-intérpretes de Libras para cobrir a presente Audiência Pública; 

 

5 – Deliberou-se que a SETIC do TRT 11 diligenciará para verificar a possibilidade de 

ampliar o Projeto Giullia – a mão que fala, que transforma língua de sinais em voz, 

desenvolvido pelo professor da UEA, Manoel Augusto Pinto Cardoso.  
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6  – Deliberou-se que a Presidente da Comissão diligenciará perante a Caixa Econômica 

Federal e o Banco do Brasil para verificar a possibilidade de patrocinarem o presente 

evento. 

 

7 – Deliberou-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas levantará a quantidade de 

servidores deficientes auditivos presentes no quadro de pessoal do Regional. 

 

II – Estudos da Seção de Engenharia do Tribunal sobre a implantação de pisos táteis 

no TRT 11 (plano de priorização de obras e cronograma). 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

Deliberou-se que, até setembro do corrente ano, a Seção de Engenharia do Tribunal se 

compromete em apresentar no e-mail da Comissão plano de priorização de obras para 

implantação de pisos táteis no TRT 11. 

 

III – Plano de Ação – Auditoria de Conformidade da Gestão. Resolução CNJ nº 

230/2016 (M.A. nº 303/2018). 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

Deliberou-se em consolidar os planos de ação apresentados pelas unidades responsáveis 

constantes da matéria administrativa nº 303/2018, e encaminhar os mesmos à Presidência 

do Tribunal para apreciação. 

 

IV – Minuta de ATO TRT 11 – nº__/2019/SGP, que estabelece diretrizes de 

acessibilidade em ações de capacitação promovidas pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 11ª Região – parte anexa do Ofício nº 002/2019/CPAITRT11 – 

Presidência do Tribunal – ATO CDEP.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 182, de 27 de maio 

de 2019 (DP nº 11337/2019). 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

1 – Deliberou-se que a minuta supramencionada elaborada pela Presidente da Comissão 

será compartilhada com os membros da Comissão no grupo do e-mail para apreciação. 

 

2 – Deliberou-se que serão acrescidos dispositivos na minuta no sentido de delimitar 

competência em determinados pontos para a EJUD11. 

 

V – Ciência do ofício nº 003/2019/CPAITRT11 – Presidência do Tribunal – 

substituição na composição da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do 

TRT da 11ª Região (DP nº 11352/2019). 

 

Cientificou-se os membros sobre a nova composição da Comissão Permanente de 

Acessibilidade e Inclusão do TRT da 11ª Região, que conta agora com a presença da atual 

Diretora da ASCOM, Andreia Cristina de Almeida Nunes, a quem a Presidente da 

Comissão e os membros presentes deram as boas-vindas. 
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ENCERRAMENTO 
 

A próxima reunião será designada oportunamente e todos os membros serão notificados. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 14h.  
 

 

EDNA MARIA FERNANDES BARBOSA 

Juíza Titular da 7ª Vara do Trabalho de Manaus 

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


