TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE
ATA DE REUNIÃO
»

2a Reunião da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário do
Estado da Paraíba

Identificação da Reunião:
18/10/2019

10:00hs

Sala de Reuniões da Presidência

Composição:

COMITÊ ORÇAMENTÁRIO
MEMBROS

Joás de Brito Pereira Filho

1

CARGO
Presidente

ASSINATURA
/l

/"

Mr

" ~~>

2

Meales Medeiros de Melo

Membro

$K&\ /ia C>

3

Marieta Dantas Tavares de Melo

Membro

u7/ .M

4

Valéria Lúcia Winkeler Beltrão

Membro

5

Elias Marques Ferreira Filho

Membro

6

Rosa Virgínia Oliveira Scarano

Membro

é£Á^£LA0^J^v\^^&<^>^^Ô
^

DEBATES:

Des. Joás, Presidente da Comissão, iniciou os trabalhos recapitulando as
deliberações da última reunião. A primeira abordada foi acerca das manifestações
impetradas à Ouvidoria sobre o tema. A Ouvidoria respondeu com apenas uma
reclamação em seus registros cujo teor referia-se a ocupação sem credencial das
vagas especiais nos estacionamentos dos Fóruns. Para tanto, foi deliberado que a
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Comissão expedirá comunicação oficial circular com orientações quanto à
ocupação das vagas especiais dos fóruns exigindo maior rigor na fiscalização
da credencial. Quanto à deliberação relacionada ao resgate dos projetos prontos e
o diagnóstico das unidades do Poder Judiciário quanto a acessibilidade, Marieta,
Supervisora da Gerência de Engenharia e Arquitetura, informou que, fez um
levantamento somente das comarcas envolvidas no Projeto Institucional de
Reestruturação das Unidades Judiciárias. Foi deliberado pela comissão que
fosse dado prioridade na adequação das Comarcas que agregarão unidades
desinstaladas por força das resoluções aprovadas no Pleno, no último dia 16
de outubro de 2019. Em relação a análise que a ESMA ficou de fazer acerca dos
cursos que poderão ser disponibilizados nessa área, ficou deliberado que será
lançado Edital com 100 vagas para João Pessoa e Campina Grande para curso
de Libras, com carga horária de 20 horas, nos dias 04 a 07 e 18 a 21 do mês de
novembro, no período matinal, na Esma das respectivas comarcas. Elias
levantou a hipótese de realizar cursos para orientar os servidores quanto ao
atendimento especializado à pessoas com deficiência. Rosa Virginia registrou que
na segunda, dia 21/10, será lançado curso EAD sobre qualidade no atendimento
que, de uma forma geral, já está abordando essa questão. Finalizando os itens da
última reunião, Caroline Leal, apresentou a página no portal do TJPB que foi criada
para a comissão e Elias sugeriu incluir um link para que os jurisdicionados e
servidores pudessem se manifestar sobre essa questão de acessibilidade. A
comissão acatou a sugestão e a Gerência de Projetos ficou encarregada de
providenciar a inserção do link da Ouvidoria nessa página. Ficou deliberado também
que a Comissão expedirá ofício circular para os Diretores dos Fóruns divulgando as
atividades da Comissão de acessibilidade e anexando material informativo sobre o

projeto Despertar Saúde. O Presidente encerrou os trabalhos, marcando a próxima
reunião ordinária para 07 de fevereiro de 2020, às 10h.

