
ATA D  A 8ª   REUNIÃO   ORDINÁRIA   – COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E   
INCLUSÃO

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove,  às  quinze horas, no Salão 
Nobre da Presidência (17º andar), reuniu-se a Comissão Permanente de Acessibilidade e 
Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, designada pela Portaria GP 
37/2017.Presentes o senhor Presidente da Comissão, Juiz Alvaro dos Santos,  Juiz do 
Trabalho Rafael  de Almeida Martins e os membros  Jairo Maurano Machado, Fauzi  El 
Kadri Filho, João Augusto Germer, Sisenando Gomes Calixto de Sousa e Flávio Roberto 
Opúsculo Cabral.

Abertos os trabalhos, o Dr. Alvaro agradeceu a presença de todos e propôs, inicialmente, 
a discussão acerca do projeto apresentado pelo Dr. Rafael e denominado “INCLUSÃO NA 
MEDIAÇÃO”. Sugeriu que fosse adotado o apontamento do sr.  João Germer, enviado a 
todos por e-mail, no sentido de postegar a iniciação do projeto para o começo de 2020, 
tendo em vista as restrições orçamentárias em face do pagamento de diárias, uma vez 
que grande parte dos possíveis interessados vivem em outras circunscrições. 
Ao  final,  prevaleceu  a  tese da  possibilidade de inciar  o  projeto, especificamente, por 
Campinas. A questão será desenvolvida nesse sentido, então. O Dr. Rafael fará o primeiro 
apanhado no tocante ao possível número de participantes e informará a respeito.

Sr.  Fauzi propôs, a exemplo do que já ocorre na 9ª Região, uma página específica do 
Comitê de Acessibilidade no site do TRT15. Ficou responsável de conversar com a Seção 
de Multimídia e levantar a possibilidade.
O  Dr.  Alvaro,  considerando  o  assunto  trazido  pelo  Sr.  Fauzi,  ficou  encarregado  de 
conversar com a Seção de Cerimonial para apurar sobre a possibilidade de lançamento 
de um concurso para criação de um logo para o Comitê.

Também a pedido do Sr. Fauzi, o Dr. Alvaro conversará com a Seção de Imprensa para 
tratar  da possibilidade de gravação do evento do dia 23/10, na sede administrativa, às 
17hs, com duração de 2 horas aproximadamente, referente à comemoração da Semana 
do Servidor.

O Sr. Jairo fará contato com o TRT2 para saber da possibilidade de visita às instalações 
do Comitê de Acessibilidade daquele  Regional.  O  Dr. Alvaro  entrará em contato com a 
Seção  de  Imprensa  do  TRT15  para  que  seja  criado  um  filme  de  divulgação  das 
instalações e recursos de acessibilidade nos Edifícios do TRT15.

Ainda, o Dr. Alvaro levará à Escola Judicial e ao Dr. Laraia a possibilidade de a atividade 
“Direito em Tela” projetar filmes com “audiodescrição”.

Finalmente, ficou  decidido  que  em  3/12/2019  –  Dia  Internacional  da  Pessoa  com 
Deficiência, haverá uma ação com cadeirantes, inclusive vivência, nas sedes do TRT de 
Campinas.

Uma data para a próxima reunião será oportunamente designada e informada a todos os 
membros por e-mail.

A ata será encaminhada via mensagem eletrônica a todos os integrantes.



Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

                                 

                                                     ALVARO DOS SANTOS
                     Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão
                                   Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região


