
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:
2ª Reunião da Comissão de Acessibilidade - Elaboração do Plano de
Ação de Acessibilidade e Adição ao Plano de Logística Sustentável
2021-2022

PROAD 4968/2019

Data da Reunião: 06/08/2021, 10:00 até 11:00

Local da Reunião: Videoconferência no Google Meet

Secretário(a): Yoanna Guerra

2. Participantes

Nome Entidade Unidade Função Presença

Dr. Manoel Medeiros Juiz Juiz do Trabalho Presente

Kléber Teixeira CGP Coordenador da CGP Ausente

Karla Mota CGEST Coordenadora da
CGEST Ausente

Chen Pi Hsueh CEA Analista Judiciário Presente

Fernando Chalita CEA Técnico Judiciário Ausente

Cláudio Delgado SETIC Analista Judiciário Presente

Yoanna Guerra SERSA Chefe do Setor Presente

Isabelle Bandeira DCS Diretora da DCS Presente

Rita de Cássia Mendonça EDJUD Coordenadora da EJUD Presente

3. Pauta

1. Renovação dos planos de ações da Acessibilidade no TRT21

2. Adição do tema: “Acessibilidade” ao Plano de Logística Sustentável do TRT21

4. Tópicos discutidos e proposições apresentadas:
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https://meet.google.com/iex-raqm-zvn?authuser=0


1. Renovação dos Planos de ações de Acessibilidade no TRT21

Discussões e Deliberações:
O Dr. Manoel abriu a reunião discursando sobre a importância de cada um dos
membros que compõem a Comissão de Acessibilidade e pediu o empenho de
todos para que juntos possamos melhorar a acessibilidade do TRT21,
possibilitando mais autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social
ao corpo funcional e a todos os jurisdicionados e cidadãos que frequentam a
Justiça do Trabalho do RN.
Yoanna, como secretária da comissão, conduziu a pauta da reunião e antes de
começar a seguir o roteiro falou da importância de todos os membros terem
conhecimento da nova resolução n. 401/2021 do CNJ, referente ao tema
“Acessibilidade”.
Yoanna Guerra faz uma breve explanação da nova Resolução, fala que a
Resolução dividiu o tema acessibilidade em cinco dimensões: gestão de
acessibilidade e inclusão; acessibilidade em serviços; acessibilidade
comunicacional; acessibilidade tecnológica e acessibilidade arquitetônica e
urbanística. fala dos indicadores que serão utilizados para monitoramento.
Explica que já existe uma planilha contendo várias ações e que vai precisar
encaminhar para os membros do Comitê a fim de que todos avaliem as ações
existentes, acrescentarem novas ou até mesmo excluam as  não pertinentes.

1. Yoanna Guerra explica também a comissão, a realização de encontros virtuais ou
presenciais, a fim de debaterem os planos de ações com seus respectivos
gestores de cada unidade.

2.

2. Adição do tema "Acessibilidade" ao PLS 2021-2022

Discussões e Deliberações:
3. Palavra passada para a coordenadora da CGEST, Karla Motta, explica seu

entendimento a respeito da nova resolução do CNJ. Fala que estamos na fase de
elaboração do Plano de Logística Sustentável do TRT21 e que seria muito
importante que o Tema Acessibilidade fosse incluído no documento. .

4. Yoanna Guerra ressalta que o PLS engloba os três pilares da sustentabilidade: o
ambiental, o econômico e o social.

5. O Dr. Manoel Medeiros questiona como seria feita essa adição, como também,
indagou a todos da comissão se estão de acordo com essa ideia. Karla Motta
explica que seria montado um plano de ação, como também, a colocação dos
indicadores de acessibilidade no documento “Minuta de Elaboração do PLS
2021-2022''.

6. Os membros participantes mostraram seus posicionamentos referente a essa
proposta de inclusão, sendo de acordo, como também, o próprio Dr. Manoel
Medeiros.

7.
8.

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

Propósito: Reunião de trabalho
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https://atos.cnj.jus.br/files/original1344192021061860cca3338db65.pdf


Data:

Horário:

Local: Virtual

Participantes: Membros da Comissão do Comitê de Acessibilidade
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