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NOME

MEMBRO

Euler Paulo de Moura Jansen

Coordenador do Núcleo Intersetorial da
Unidade de Acessibilidade e Inclusão

Maria do Socorro Belarmino de Souza

Deficiência visual

Josielson Clementino Rodrigues

Deficiência motora

Washington Rocha de Aquino

Deficiência motora e auditiva

Daniela Gonçalves de Menezes

Gerência de Qualidade de Vida

Flávia Ribeiro Mafra (ausente)

Gerência de Desenvolvimento, Controle e
Acompanhamento

PAUTA
1)
2)
3)
4)

Sessão de escuta de servidor;
Informes sobre tramitação dos PA’s;
Indicadores da Resolução CNJ 401/21 - setores responsáveis;
Encaminhamentos
DEBATE

Aos doze dias do mês de setembro do ano de 2022, pelas 9 horas, reuniu-se, por
videoconferência, o Núcleo Intersetorial da Unidade de Acessibilidade e Inclusão do
Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB. Iniciados os trabalhos, o Coordenador do Núcleo, Dr.
Euler Paulo de Moura Jansen, cumprimentou a todos(as) e declarou aberta a reunião. Na
sequência, passou a palavra para a Gerente de Projetos e Gestão Estratégica, Ana
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Caroline, tendo ela explicado que o primeiro ponto da pauta foi uma demanda oriunda da
última reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, após Maria do
Socorro Belarmino de Souza ter comunicado que havia um servidor que gostaria de agendar um
momento com os membros, a fim de falar sobre suas necessidades no ambiente de trabalho.
Complementou a informação dizendo que o Des. Romero Marcelo, Presidente da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão, alertou que a partir da Resolução TJPB 17/22, que
criou a UNAI, essa demanda passaria a ser atribuição da citada Unidade. Registrou-se a
ausência da Gerente de Desenvolvimento, Controle e Acompanhamento - GEACO, Flávia
Ribeiro Mafra, tendo sido representada pelo Supervisor da GEACO, Claudio Cavalcanti de
Sousa. Ana Caroline falou sobre os pontos da pauta e, antes mesmo de tratar de cada um
conforme a ordem disposta, iniciou pelo ponto três, reforçando que o acompanhamento dos
Indicadores precisa estar dentro desta Unidade, ficando acordado que os componentes do
Núcleo ficarão responsáveis pelo acompanhamento e monitoramento dos PA’s que forem
abertos pela Gerência de Projetos e Gestão Estratégica - GEPRO, trazendo como exemplo
a GECOM que ficou responsável por catalogar as informações para preenchimento da
planilha sobre os Indicadores constantes no Anexo da Resolução CNJ 401/21, que já foi
disponibilizada a todos(as). Seguiu-se para o ponto dois da pauta, momento em que foi
informada a tramitação dos PA’s que já foram abertos, e que passarão a ser monitorados
pelo Núcleo. Dando continuidade, passou-se para o primeiro ponto da pauta, momento em
que o servidor agendado teve sua permissão para entrar na sala de reunião. Após o
Coordenador do Núcleo fazer o acolhimento, a palavra foi concedida ao servidor, tendo ele
relatado que a sua necessidade diz respeito à disponibilização pelo TJPB de um
equipamento adequado para o desenvolvimento das suas atividades laborais, tendo em
vista ser monocular, bem como ter ressaltado o fato de que o outro olho está diminuindo o
poder de visão, o que está trazendo mais dificuldade quando tem que executar as
atividades num equipamento sem as devidas adequações. Após o servidor terminar seu
relato e fazer seus agradecimentos, o Coordenador da Unidade, Dr. Euler Jansen, pediu a
palavra e informou que no momento atual não há equipamento com as especificações
necessárias para a deficiência apresentada, mas que há previsão para a aquisição de
novos computadores. O Núcleo deliberou pela expedição de ofício à Presidência solicitando
a aquisição do equipamento, a de acompanhar a demanda apresentada. Retomada a
palavra por Ana Caroline, partiu-se para outros assuntos de interesse do Núcleo, sendo um
deles a confirmação da elaboração da Cartilha pela UNAI somente após a atualização das
fichas funcionais do quadro de pessoal, enquanto o outro, a partir da sugestão de
Washington, tratou sobre possibilidade da realização de dois webinários com a perspectiva
de melhoria nas atividades administrativas e criação de uma comunicação acessível, a
partir do entendimento de como a FUNAD e a PBPREV atuam em relação às demandas
que lhes são feitas, bem como em relação aos direitos requeridos pelos(as)
servidores(as)aos servidores(as). Para tal fim, sugeriu convidar o Presidente da PBPREV e
um representante da FUNAD. Com a palavra, Maria do Socorro disse que a ESMA já está
organizando a realização de um webinário sobre como lidar com pessoa com deficiência
visual, física e auditiva, mas não soube precisar a data da realização. Ainda, Maria do
Socorro informou que o dia 21 do mês de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência e que participará de um evento na FUNAD. Após as discussões, ficou
decidido que a GEPRO faria contato com a Escola Superior da Magistratura - ESMA, a fim
de tratar sobre a viabilidade dos webinários, bem como dos pontos que devem ser
contemplados pelos(as) palestrantes convidados(as). Também foi definido que a GEPRO,
como setor de apoio à UNAI, vai catalogar todas as ações da Unidade já disparadas, bem
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como as que serão realizadas, até o final de 2022, registrando tudo no Painel de Projetos,
como forma de dar maior transparência a essa atuação, bem como manter tudo
documentado no repositório. Não havendo mais nada a tratar, o Coordenador do Núcleo
Intersetorial da UNAI, encerrou a reunião agradecendo a todos(as).
Deliberação:
1) Expedir ofícios aos setores responsáveis por cada Indicador constante no Anexo da
Resolução 401/21;
2) Expedir ofício à Presidência para aquisição de computadores e equipamentos,
observando a destinação à pessoa com deficiência;
3) Reunião dia 10/10/2022, às 09 horas

Ata validada por todos os membros, datada e assinada eletronicamente pelo
Coordenador do Núcleo, com apoio da Gerência de Projetos e Gestão Estratégica.
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Juiz Euler Paulo de Moura Jansen
Coordenador do Núcleo Intersetorial da Unidade de Acessibilidade e Inclusão
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