
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - CGEST

Ata de Reunião - ATA

1. Propósito

Unidade: Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão

Assunto da Reunião: 1ª Reunião da Comissão de Acessibilidade

Data da Reunião: 26/03/2021 às 10h

Local da Reunião: Videoconferência no Google Meet (link meet.google.com/pdo-ehud-omo)

Secretário(a): Yoanna Guerra

2. Participantes

Nome Entidade Unidade Função Presença

Dr. Manoel Medeiros Juiz Juiz do Trabalho Presente

Dr. Carlito Antônio da Cruz Juiz Juiz do Trabalho Ausente

Kléber Teixeira CGP Coordenador da CGP Presente

Chen Pi Hsueh CEA Analista Judiciário Presente

Fernando Chalita CEA Técnico Judiciário Presente

Claudio Delgado SETIC Analista Judiciário Presente

Yoanna Guerra SERSA Chefe do Setor Presente

Isabelle Bandeira DCS Coordenador Presente

Rita de Cássia Mendonça EJUD Coordenadora da EJUD Presente

Fábio Mastrocola SEAMO Médico Ausente

2.1 Convidado(s)

Nome Entidade Unidade Função Presença

Karla Sousa da Motta Cgest Coordenadora Presente
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3. Pauta

1. Política de Acessibilidade
2. Apresentação do Plano de Ações de Acessibilidade e Inclusão - Uma Recomendação
da Corregedoria Geral da JT
2. Resolução Nº 343 de 09/09/2020

4. Tópicos discutidos e proposições apresentadas:

1.  Política de Acessibilidade

1 - Informações preliminares:

A política de acessibilidade foi elaborada pela Comissão Permanente de
Acessibilidade e Inclusão e Yoanna ficou de enviar para a Presidência para
apreciação e posterior aprovação.

Discussões e Deliberações:

Yoanna informou para a comissão que no dia 14/12/2020 encaminhou a Política de
Acessibilidade para a Presidência, mas que devido a finalização da gestão não
houve tempo hábil para apreciação. Informou, também, que falou com o atual
Secretário Geral da Presidência, Sílvio Santiago, sobre a Política e reenviou o
documento para apreciação e providências cabíveis pela nova Presidência.

Dr. Manoel se prontificou a falar com Sílvio para agilizar a aprovação da Política.

2. Apresentação do Plano de Ações de Acessibilidade e Inclusão

Informações preliminares:

A Corregedoria Geral da JT recomendou que o TRT21 elaborasse seu Plano de
Ações de Acessibilidade. No Plano deverão constar objetivos, metas e
indicadores.

Karla Motta, coordenadora da CGEST, elaborou uma planilha a ser compartilhada
com as unidades responsáveis pela implementação das iniciativas planejadas,
com o material que já vínhamos trabalhando ano passado, para darmos
continuidade ao plano utilizando a metodologia 5W2h.
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Discussões e Deliberações:

Karla iniciou a reunião falando sobre a recomendação da Corregedoria Geral da
JT. A Corregedoria recomendou que o Tribunal elaborasse um plano de ações de
acessibilidade e criasse metas e indicadores.

Em seguida, apresentou o plano de ações. As ações constantes no plano foram
divididas por unidades, que deverão preencher uma planilha elaborada pela
CGEST utilizando a metodologia 5W2h: quem, quando, como, orçamento e etc

Também foram apresentados três indicadores que poderiam fazer parte do plano
de ações para que a comissão pudesse opinar. Esses indicadores foram
sugeridos em uma reunião entre a coordenadora do planejamento e gestão
estratégica, o diretor da divisão de governança institucional e a chefe do setor de
responsabilidade socioambiental e acessibilidade, sendo eles:

1º Quantidade de ações de acessibilidade realizadas no Tribunal

2º Quantidade de ações de capacitação e de sensibilização realizadas no Tribunal
para promover acessibilidade.

3º Quantidade de pessoas que participaram de ações de capacitação e de
sensibilização oferecidas pelo Tribunal.

O indicador número 3 ficou de ser analisado melhor pela comissão.

Com relação ao recomendado pela Corregedoria da JT, que o Tribunal deveria ter
metas para o tema acessibilidade, Dr. Manoel falou que em 2020 a comissão já
possuía metas e que foram realizadas muitas entregas. Informou que em nenhum
momento a comissão foi abordada pela corregedoria para falar sobre o que vem
sendo trabalhado no Tribunal.

Dr. Manoel também explicou que já temos metas para 2021 apenas não estão
formalizadas. Diante disto, foram definidas as seguintes medidas a serem
adotadas:

1º Concluir o plano de ações de acessibilidade e inclusão para 2021;

2º Iniciar a execução das ações, mais fáceis e menos onerosas ;

3º Contratar uma empresa para fazer um laudo de acessibilidade das barreiras
arquitetônicas existentes no TRT21, propondo ações para tornar o Tribunal cada
vez mais acessível.

Com relação às ações realizadas em 2020, Yoanna informou que o CNJ tem
conhecimento das ações realizadas pelo TRT21 já que existe um documento do
CNJ: Relatório de ações de acessibilidade - Prêmio CNJ de Qualidade, no qual o
Tribunal informa todas as ações de acessibilidade realizadas no período de
01/09/2019 a 31/08/2020.

Karla sugeriu que esse relatório fosse disponibilizado, no tema acessibilidade, no
Portal da transparência.

Fernando Chalita sugeriu, como forma de diminuir as barreiras atitudinais
existentes no Tribunal que cada Unidade ou Setor indicasse um representante
para que os assuntos de acessibilidade fossem melhor difundidos em todo o
Tribunal. Essa sugestão já poderia constar no plano de ações de acessibilidade.
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3. Resolução Nº 343 de 09/09/2020

Informações preliminares:

Institui condições especiais de trabalho para magistrados(as) e servidores(as)
com deficiência, necessidades especiais ou doença grave ou que sejam pais ou
responsáveis por dependentes nessa mesma condição e dá outras providências.

Discussões e Deliberações:

Dr. Manoel sugeriu incluir o assunto tratado na Resolução 343/2020 na Política de
Acessibilidade do TRT21. Disse que iria falar com Sílvio para incluir um Parágrafo
abrangendo as determinações.

Kleber sugeriu que fizéssemos uma nova pesquisa tendo por base o formulário
elaborado pelo Dr. Manoel: “levantamento das barreiras das pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, apenas introduzindo algumas novas perguntas devido à
publicação da Resolução 343/2020 e desta vez que fosse encaminhado e respondido
por  todos os magistrados e servidores e não apenas pelos gestores das Unidades.

Kléber ficou de preparar esse formulário, apresentar à comissão e em seguida
encaminhar para todos os magistrados e servidores do TRT21.

5. Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)

Propósito: Reunião de trabalho

Data: a combinar
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Horário: a combinar

Local: Virtual

Participantes: Membros da Comissão
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