TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
DO ESTADO
DA BAHIA

Ata de Reunião
Data:

26/06/2018

Hora:

14h30

Local:

Sala de Reuniões das Comissões

Solicitante:

Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

Presentes:

Desembargadora Maria de Fátima
Juíza Cláudia Panetta
Servidor Carlos Alberto Santos (Setim)
Servidora Ohanna (Setim)
Servidor Jorge Medrado (Ccomp)
Servidor Bruno Prado(Cproj)
Servidor João Eudes (Saúde Ocupacinal)
Servidora Angélica Valois(SGP)
Servidora Joice Ilmara L. Santos (NSA)
Pauta:
Estabelecimento de novas ações da Comissão.
Assuntos Tratados:

Aos 26 dias do mês de maio de 2018, às 14h30, na sala de reuniões das
Comissões,onde se encontravam presentes todos os membros abaixo assinados, teve
início a quarta reunião da Comissão de Acessibilidade e Inclusão.
1. Inicialmente, a Desa. Maria de Fátima fez a leitura da Ata da reunião anterior
que foi aprovada. Concedeu a palavra à Dra. Cláudia Panetta. Declarou sobre a
importância de contar com servidores em todos os prédios do Poder Judiciário
para atender a pessoas com necessidades especiais em cumprimento à Resolução
230/2016 do CNJ. Também, demonstrou preocupação com o curso de Libras a ser ministrado pela Unicorp e a participação efetiva de servidores e pessoas interessadas. Ainda ressalta sobre a necessidade de informar acerca deste curso, especialmente aos Juízes para que possam indicar seus servidores.
2. A Desembargadora alertou aos representantes da Unicorp para avisar previamente
ao Núcleo Socioambiental e à Comissão de Acessibilidade sobre a realização de
cursos relacionados a estas Comissões para adoção de medidas relacionadas à divulgação, freqüência do servidor e programação/certificação.
3. Dra. Cláudia afirmou que no período de 21/08 a 28/08 será comemorada a Semana
da Pessoa com Deficiência Intelectual e pretende trazer a ONG Nicho Down, com o
projeto Arte como Ferramenta de Inclusão, além de outras ONGS. Ficou definido
realização do evento com participação dos interessados, exposições e trabalhos
manuais, em local próprio na sede deste Tribunal. Neste sentido, será designada
uma reunião para definir a quantidade de pessoas e instituições envolvidas.
4. A Desa. Fátima fez um resumo sobre o sucesso e participação de convidados na
Palestra efetuada por Dr. Pablo Stolze, elogiando-o e apontando o brilhantismo
da organização realizada por Dra. Claudia Panetta. Afirmou ainda sobre a necessidade de haver reuniões quinzenalmente para que seja possível desenvolver os
projetos.
5. Da. Cláudia sugeriu que o servidor João Eudes se apresente a Semana da Pessoa
com Deficiência. No ensejo, o servidor indicou a banda de bate-caixa da CAP
para também se apresentar na mesma semana, e ainda sugeriu a colocação de mesa
redonda para debates sobre deficiência, e a servidora Ohanna sugeriu dinâmicas
de grupo.
6. Em relação à campanha Setembro Amarelo, os servidores João Eudes e Ohanna sugeriram convidar a CVV – Comissão de Valorização à Vida e a CAASAH, o que foi
aprovado pelos membros para começar a organização a partir do mês de agosto.
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7. A Desembargadora passou a submeter à análise as pontuações feitas pelo Serviço
Médico em relação à acessibilidade dos prédios da Capital, lembrando ao servidor Carlos, lotado na Setim, sobre a necessidade de providenciar totens de
atendimento para deficientes auditivos e visuais. Submeteu à análise também o
processo encaminhado pelo setor de Compras para aquisição de 100 cadeiras de
rodas.
DELIBERAÇÕES:


Ficou definido que as reuniões da Comissão serão feitas quinzenalmente, às terças-feiras;



Em todas as Feiras do Tribunal haverá um stand representativo desta Comissão;Em
todas as Palestras desta Comissão, as instituições de apoio a deficientes serão
convidadas a participar;



Falar com a Sead para providenciar balcões de atendimento com funcionários capacitados para atender usuários deficientes.

Nada havendo a constar, encerramos a presente Ata, que vai por todos assinada. Eu,
Joice Ilmara Lisboa Santos, cad 902010-1, escrevi.
Finalização da reunião: 16h
Elaboração: Joice Lisboa.
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