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ATA DA 9ª REUNIÃO 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão  

 

DATA: 27-08-2019 

HORÁRIO: 11h45 

LOCAL: Sala Multiuso  

 

PARTICIPANTES: 

 

1) Tulio Macedo Rosa e Silva – Juiz 

Auxiliar da Corregedoria e Ouvidoria do 

Regional. 

2) Maria do Socorro Chaves de Sá 

Ribeiro – Diretora da Secretaria de 

Gestão de Pessoas do TRT 11; 

3) Paula Sauer Diehl – Chefe da Seção 

de Gestão Socioambiental; 

4) Andreia Cristina de Almeida Nunes – 

Diretora da Assessoria de Comunicação 

Social do TRT 11; 

5) André Fabiano Santos Pereira – 

Diretor da Secretaria da Tecnologia e 

Comunicações do TRT11; 

6) Marcelo Tupinambá de Rodrigues – 

Assistente-chefe da Divisão de 

Manutenção e Projetos; 

7) Winder Jane Moreia e Silva – Chefe 

da Seção de Gerenciamento de Procesos 

de Negócios – AGE; 

8) Said Bosco Ferreira Ramos – lotado 

na Secretaria da 3ª Turma do Tribunal; 

9) Keine Valle – representando o 

Cerimonial do Tribunal; 

10) Adson Bindá Cerqueira de Carvalho 

– Assistente de Juiz.

 

PAUTA 

 

I – Audiência Pública. 
 

II – Ciência dos membros sobre o 

Ofício.EJUD11 nº 260/2019 – medidas 

implementadas pela Escola Judicial para 

atender às determinações da Resolução 

CNJ 230/2016, e sobre o teor da Portaria 

433/2019/SGP – alterou a composição da 

Comissão Permanente de Acessibilidade e 

Inclusão do TRT 11; 
 

III – Outros assuntos.

 

 

ABERTURA. 

 

Registrada a ausência justificada da 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. 

 

Assim, de ordem da Exma. Juíza Titular da 7ª Vara do Trabalho de Manaus, Presidente da 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT 11, a servidora integrante da 

Comissão, Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro, com o auxílio da servidora Paula 

Sauer Diehl, deu início à reunião, agradecendo a presença de todos, e passando às 

deliberações sobre os assuntos citados a seguir. 

 

ASSUNTOS TRATADOS: 
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I – Audiência Pública 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

1 – Ficou deliberado pela aprovação da expedição de ofícios-convites às instituições 

constantes da pauta, e delineadas na ata da 8ª reunião da Comissão. Foram adicionadas à 

lista de convidados a SETRAB, universidades, senhora Nancy Segadilha (Secretária 

Executiva da SEPED - representante da causa defendida pelas pessoas com deficiência), a 

Presidência da OAB-AM, e a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do 

Amazonas; 
 

2 – Ficou deliberado que a Audiência Pública será mediada pela Presidente da Comissão 

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

3 – Ficou deliberado pela expedição de ofício à Seção de Segurança do TRT 11 

solicitando que verifique a possibilidade de dar apoio ao evento, conforme sugestão da 

Diretora do Cerimonial do Tribunal; 
 

4 – Ficou deliberado pela expedição de ofício à Exma. Desembargadora Corregedora e 

Ouvidora do Regional, Ruth Barbosa Sampaio, informando da realização da Audiência 

Pública, e solicitando que o Juiz Auxiliar da Corregedoria e Ouvidoria do Regional, Tulio 

Macedo Rosa e Silva, auxilie na divulgação da Audiência Pública no período em que a 

Presidente da Comissão estiver de licença e de férias. O Juiz Auxiliar presente na reunião 

não apresentou qualquer objeção; 
 

5 – Deliberou-se que haverá inscrição, no dia de realização da Audiência Pública, para 

participantes e expositores. Os expositores terão lapso de tempo de quatro minutos para 

manifestação, e será limitada em 20 (vinte) a quantidade de expositores, considerando a 

duração do evento; 
 

6 – Deliberou-se que o Cerimonial do Tribunal fornecerá plaquinhas que indicarão o 

término do tempo da manifestação dos expositores, da mesma forma que ocorreu na 

Audiência Pública referente à Semana Nacional de Aprendizagem do TRT 11; 
 

7 –  Deliberou-se por consultar a EJUD11, o MPT e a SRTE-AM sobre a participação na 

audiência e se haveria a segunda parte da audiência do projeto Bartimeu inserida neste 

contexto e, sendo o caso, quanto tempo seria necessário para realizar o evento; 
 

8 – Deliberou-se solicitar 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; 
 

9 – Deliberou-se que será solicitada à SEPED a cessão de 2 (dois) tradutores-intérpretes de 

Libras para cobrirem a presente Audiência Pública mediante revezamento. Caso a 

Comissão constate que esse número seja insuficiente, a mesma diligenciará perante a 

ALEAM e a Câmara de Vereadores solicitando que verifiquem a possibilidade de cederem  

tradutores-intérpretes de Libras para cobrirem o presente evento; 
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10 – Deliberou-se pela inclusão de dispositivo no Edital Convocatório para Audiência 

Pública prevendo a possibilidade de inscrição das empresas, que têm boa prática de 

inclusão de PCD; 
 

11 – Deliberou-se que a ASCOM do TRT 11 elaborará o design dos convites destinados 

aos servidores do Tribunal PCDs para prestarem depoimento e sugestões quanto ao meio 

ambiente de trabalho; o Cerimonial do TRT 11 imprimirá os convites, e a Secretaria de 

Gestão de Pessoas do Tribunal se encarregará de entregar os convites; 
 

12 – Deliberou-se que a ASCOM do TRT 11 fica 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 presente evento; 
 

13 – Deliberou-se oficiar o SITRAAM solicitando que verifique a possibilidade de 

oferecer biscoito, café e água aos participantes da Audiência Pública; 
 

14 – Deliberou-se aprovar o título da Audiência Pública “A inclusão de PCDs no mercado 

de trabalho: cotas e ambiente de trabalho”; 
 

15 – Deliberou-se que a minuta do Edital convocatório para a presente Audiência Pública 

será apresentado até a próxima reunião para apreciação dos membros; 
 

16 – Deliberou-se confirmar deliberação da 8ª reunião da Comissão no sentido de convidar 

o voluntário de Libras para participar do presente evento, e para prestar depoimento sobre 

as razões de se candidatar ao trabalho de voluntários de Libras do Tribunal; 
 

17 – Deliberou-se solicitar à SETIC do TRT 11 que verifique a possibilidade de transmitir 

por meio de video-conferência a presente Audiência Pública ao Fórum Trabalhista de Boa 

Vista-RR; 

 

 

II – Ciência dos membros sobre o Ofício.EJUD11 nº 260/2019 – medidas 

implementadas pela Escola Judicial para atender às determinações da Resolução 

CNJ 230/2016, e sobre o teor da Portaria 433/2019/SGP – alterou a composição da 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT 11. 

 

1 – Cientificou-se os membros sobre o teor do Ofício.EJUD11 nº 260/2019, no qual a 

EJUD 11 relata as medidas implementadas para fins de atender às determinações 

constantes da Resolução CNJ 230/2016. A cópia do ofício será enviada ao e-mail da 

Comissão. 
 

2 – Cientificou-se os membros sobre o teor da Portaria 433/2019/SGP, na qual alterou a 

composição da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT 11. Nesse 

sentido, foram incluídas as servidoras Winder Jane Moreira e Silva, Chefe da Seção de 

Gerenciamento de Processos de Negócios – AGE, e Andreia Cristina de Almeida Nunes, a 

quem os presentes desejaram boas-vindas. A cópia da Portaria será enviada ao e-mail da 

Comissão. 
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ENCERRAMENTO 
 

Fica designada nova reunião para o dia 26-09-2019 a partir das 13h para verificar o 

cumprimento das deliberações. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião 

às 13h30.  
 

 

Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro  

Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT 11 


