
 
 

Participantes da Reunião 

Nome/Área Presença Assinatura 

Juíza Cláudia Valéria Paneta Pereira P 
 

Servidor Moises Bisesti De Queiroz P 
 

Servidor Angélica Mota Valois Coutinho P 
 

Servidor Diva Maria de Jesus Roxinho Santos P 
 

Servidor Jose Romilson Mascarenhas P 
 

Servidor Wilian de Novaes Coutinho P 
 

Legenda => P = Presente 
   A = Ausente 

 

 

Desenvolvimento da Ata 

 

Aos 22 dias do mês de abril de 2019, às 09:15 h na sala de reunião das Comissões, situada no 

prédio anexo à Sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA foi realizada a reunião da 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão para a produção do Plano de  Ações. Iniciando 

os trabalhos ressaltando ser imprescindível a análise das informações contidas nas pesquisas 

respondidas pelas Comarcas, e a cobrança àquelas que não responderam, junto a isso, foi salientada 

a necessidade de um encontro destas informações com o planejamento de obras e melhorias da 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura. Para a produção do Plano de Ações foi solicitado junto ao 

TCE o modelo que o mesmo utiliza para servir como guia. Dra. Cláudia sugeriu que fossem 

revisitadas as atas de reuniões anteriores a fim de conferir todas as demandas já levantadas pela 

Comissão, quais já foram atendidas e quais ainda não, para serem analisadas e incluídas no Plano. 

Algumas sugestões de ações foram dadas, a exemplo de colocação do piso tatil, mesmo os de 

borracha em caráter provisório até o definitivo de material mais resistente, barras de apoio, rampas 

de acesso, catracas para Portadores de necessidades especiaias, revisão das placas de sinalização 

em braile e a troca das mesmas caso não estejam adequadas, implantar a sonorização nos 

elevadores, celebração de convênio com a APADA - Associação de Pais e Amigos de Deficientes 

Auditivos do Estado da Bahia, para contratar ao menos uma pessoa habilitada em libras apara 

atender a necessidade de comunicação, seja em audiências, seja em qualquer outra situação, 

realização de campanhas de conscientização, com workshops sensoriais, fazendo com que as 

pessoas vivenciem as dificuldades de quem tem necessidades especiais com a intenção de 

sensibilizar e mudar as atitudes. O servidor Willian trouxe a demanda das comarcas do interior em 

relação a instalação de Plataformas Elevatórias (anexo a esta ata). Tendo ciência da atual situação 

financeiro-orçamentária do Tribunal, o plano de ações deve conter prazos, e opções mais 

adequadas a supracitada situação, sem esquecer porém da necessidade definitiva. Por fim, ficou 

acordado que a SEPLAN auxiliaria na análise dos dados das pesquisas, e na próxima reunião com 

toda a Comissão, a ser realizada no dia 29/04/19, será agendada a entrega desta análise . Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:20h e eu, Angélica Mota Valois Coutinho, lavrei a 

presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

 

 



 

 

 

 

 


