TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PODER JUDICIÁRIO
COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
ATA DE REUNIÃO
Ao vigésimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às
14: 30h, em sala virtual criada por este egrégio Tribunal de Justiça, através
do link: https://guest.lifesizecloud.com/6408855, reuniram-se os integrantes da
Comissão de Acessibilidade e Inclusão, tendo como presidente o ilustre
Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa, conforme Decreto Judiciário nº
664/2018, publicado no DJE de 03/10/2018, para tratar de assuntos da
mencionada Comissão, sendo os trabalhos conduzidos, de ordem do Des.
Júlio Cezar Lemos Travessa, pela Dra. Elbia Rosane Souza Araújo, estando
presentes: Dra. Marielza Maués Pinheiro Lima, Dr. Rilton Goes Ribeiro;
Angélica Mota Valois Coutinho, Pedro Vivas; Ligia Matos.
Os pontos discutidos foram:
1- Divulgação da ferramenta para os peritos em linguagem de sinais (divulgar o
programa e como realizar o cadastramento);
Foi informado por Doutora Marielza Maués Pinheiro Lima a necessidade de realizar
o trabalho de divulgação pela SETIM e pela ASCOM. Meta: dar ampla publicidade
necessária ao programa de perícia para que os peritos possam se cadastrar, já que
não existe um órgão de classe dos peritos em que eles seriam facilmente
encontrados.
2- Contato com a ASCOM TJ;
Fazer contato com o novo magistrado que ingressou na vaga de deficientes para
saber se tem disponibilidade para fazer um vídeo; palestra.
3- Discussão sobre as deliberações da última reunião;
Angélica ficou de fazer o levantamento dos novos empossados (magistrados e
servidores) com deficiência.
Doutor Rilton Goes Ribeiro se disponibilizou a dar seu depoimento. Assim, a série
de gravações se iniciará por ele.
4- O que ocorrer.
Verificar o planejamento estratégico sobre a comissão que foi realizado na gestão
passada. Esse planejamento seria enviado ao TCU e ao CNJ. Na próxima reunião
esse planejamento
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5 - Franqueada a palavras aos integrantes, ficou sugerida uma próxima reunião
para o dia 19/02/2020 (sexta-feira), às 14:30h.
Nada mais havendo a tratar, a reunião, foi encerrada e pode ser - visualizada
através do link: https://manage.lifesize.com/singleRecording/194b598b-94f9-4a0eb6d9-bfd6ffd9ffaa?authToken=8cf87360-2331-4037-b72e-4f6f757c06fa, eu, Elis
Costa Menezes, lavrei a presente ata que será assinada pela Presidente da reunião
e demais integrantes desta Comissão.

Élbia Rosane Souza Araújo
Juíza de Direito

