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Ata de Reunião  
 

 

Data: 14/08/2018 

Hora: 14h 

Local: Sala de Reuniões das Comissões 

Solicitante: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho 

Presentes: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho  

Juiz Rilton Góes 

Servidora Joice Lisboa(NSA) 

Servidora Angelica Valois - SEGEP 

Servidor João Eudes (Saúde Ocupacional) 

Servidor Sérgio Garcia (Cserv) 

Servidor Carlos Pedreira (Setim) 

Servidor Jorge Medrado (DSP) 

Servidora Giovana Filgueiras(Unicorp) 

Servidora Vanessa Travessa(Sec. Ação Social) 

Servidor Nei Pinto (Ascom) 

Jaime Córdova (Nicho Down Bahia)e Ana Frantz Leite - Mãe de Autista 

 
Pauta: 

Análise da programação para a Semana da Pessoa com  

Deficiência Intelectual e Múltipla. 

Assuntos Tratados: 

Aos 14 dias do mês de agosto de 2018, às 14h, na sala de reuniões das Comissões, 

onde se encontravam presentes todos os membros a seguir assinados, teve início a 

oitava reunião da Comissão de Inclusão e Acessibilidade.  

A Desembargadora Fátima iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 

Concedeu a palavra ao Sr. Jaime Córdova para apresentação da proposta do evento de 

comemoração da Semana da Pessoa com Deficiência, e pontuou que a análise da 

programação deve ser criteriosa e considerar o espaço, acústica e segurança das 

crianças.  

Após a leitura da proposta pelo Sr. Jaime, os Membros deliberaram sobre alguns 

assuntos a serem providenciados: 

1. solicitação de apoio à Assistência Militar; 

2. comunicação ao Ministério Público, Defensoria Pública e OAB; 

3. diminuição do número de ações, que podem acontecer em outros momentos de 
acordo com o calendário inclusivo. 

Foram deliberados outros assuntos a seguir descritos: 

1. percussão Batucaixa não se apresentará por impossibilidade, segundo 

informando pelo servidor João Eudes; 

2. apresentação da percussão da Via Ponte poderá acontecer na sexta-feira, 31, 

às 13h30, se houver transporte e alimentação próprios, sendo que o número de 

participantes será confirmado posteriormente pela AMAB; 

3. não haverá lanche; os alunos já deverão vir alimentados;  

4. início das apresentações: 11h30; 

5. não haverá abertura oficial nem apresentação de Instituições; 

6. no Espaço do Servidor poderão acontecer massagem terapêutica e oficina viva; 

7. o Coral do Tribunal poderá cantar na terça, 12h50; 

8. CVV (Comissão de Valorização à Vida) participará apenas da Feira; a palestra 

(Prevenção ao Suicídio) será transferida para Setembro; 
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9. Sr Jaime estará no evento para organizar o espaço das apresentações todos os 

dias e alertará os convidados de que os mesmos deverão trazer um coordenador 

para cuidar dos alunos participantes; 

10. não haverá estrutura para ponto de energia em todas as mesas; 

11. o palco será improvisado com demarcação com fita amarela defronte ao Plantão 
Judiciário; 

12. a roda de conversas terá apenas cadeiras; 

13. o transporte de pessoas não será providenciado pelo Tribunal de Justiça; 

14. sr Jaime fará as alterações para nova discussão na próxima reunião, a ser 
confirmada posteriormente. 

A 
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. 

 

 


