
 
 

Participantes da Reunião 

Nome/Área Presença Assinatura 

Desembargadora Maria de Fátima Silva 

Carvalho 
A 

 

Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho A 
 

Juiz Rilton Goes Ribeiro A 
 

Juíza Cláudia Valéria Paneta Pereira P 
 

Juiz Paulo Alberto Nunes Chenaud P 
 

Servidor João Felipe de Oliveira Menezes A 
 

Servidor Angélica Mota Valois Coutinho P 
 

Servidor Daniel Reis de Teive e Argolo P 
 

Servidor Jorge Medrado Júnior P 
 

Servidor Adriano Villar da Silva Santos P 
 

Servidor Ricardo Tapana Dantas Gusmão A 
 

Servidor Sergio Murilo Garcia Neves P 
 

Servidor Joice Ilmara Lisboa Santos P 
 

Legenda => P = Presente 
   A = Ausente 

 

 

Desenvolvimento da Pauta 

 

Aos 10 dias do mês de abril de 2018, às 14:10 h na sala de reunião da Coordenação Juizados 

Especiais, situada no prédio Sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA foi realizada 

a segunda reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão para o biênio 

2018/2020.Iniciando os trabalho com os informes: A DSP informa que está adquirindo 20 cadeiras 

de rodas para o almoxerifado e sugere que seja feita ata de registro de preço, para que à medida 

que for necessitando, for adquirindo;Também informa que está instruindo o processo para 

aquisição de plataforma de acessibilidade para os fóruns pre determinados;O servidor Daniel 

Argolo informa que elaborou o questionário e disponibilizou para todos através do Whatsapp e na 

pastada Comissão na rede;O servidor Adriano Villar informa que criou a pasta da Comissão no 

Pyshe, no endereço \\psyche\Comissão de Acessibilidade e Inclusão;Seguindo a reunião com 

debate de ideias e sugestões de ações:Capacitação da recepção em relação ao atendimento ás 

pessoas com deficiência, a exemplo daquelas com cães-guia, , dentre outras situações; Sugestão 

de parceria com a A Associação Baiana de Deficientes Físicos -ABADEF, para desenvolvimento 

de ações;Inclusão de tradutores de libras nas sessões;.Formas de comunicação da Comissão com 

os administradores dos fóruns e demais servidores:Enviar e-mail para os servidores informando 

da existência da Comissão e solicitando sugestões de ações, como foi feito pelo servidor João 

Eudes, portador de deficiência visual, que enviou e-mail com pequenas sugestões para melhorar a 

acessibilidade;Usar a área de trabalho dos computadores do Tribunal;Criar um plano de trabalho 

com metas a curto, médio e longo prazo para implementar as ações de Acessibilidade e 

Inclusão;Discutiu-se que as mudanças constantes de layout dificultam a implementação de  

melhorias na acessibilidade. Decidiu-se que todos devem estar cientes quando ao conteúdo da 

Resolução 230/CNJ, que trata da acessibilidade e inclusão, e a Dra. Cláudia Valéria Paneta Pereira 



fará um questionário similar ao que os servidor Daniel Argolo produziu, porém focado nos 

servidores, atentando ao art.32 da referida resolução. Por fim, ficou acordado que a próxima 

reunião será no dia 24/04/2018 às 14:00H na sala de reunião da COJE. Nada mais havendo a tratar, 

a reunião foi encerrada às 15:25 h e eu, Angélica Mota Valois Coutinho, lavrei a presente ata que 

será assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


