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ATA - TRE-AL/PRE/CPAI

Ao 17º (décimo sétimo) dia do mês de agosto de 2020, às quinze horas, pela plataforma
Cisco Webex, reuniram-se virtualmente o Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e
Inclusão, o Senhor Desembargador Eleitoral Hermann de Almeida Melo; o Secretário da supramencionada
Comissão, Senhor Marcos Roberto Santos; a Senhora Denise Maria de Araújo; a Senhora Margareth de
Souza Lira Handro; o Senhor Erik Soares Cardoso; o Senhor Alex Henrique Monte Nunes e o Senhor
Marcos André Melo Teixeira. Aberta a reunião, o Senhor Presidente da Comissão se apresentou aos
membros, comunicando que foi nomeado como presidente da Comissão no último mês, e já participou de
um evento e de uma reunião do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que há uma grande preocupação
por parte do CNJ no tocante à Acessibilidade e Inclusão. Por conta disso, apesar de todas as atribuições
que os membros já executam no dia a dia, pleiteia a dedicação de todos para que juntos possamos atingir
os objetivos da Comissão. O senhor Presidente após sua apresentação, pediu que cada membro se
apresentasse. Logo após apresentação, o senhor Presidente informou que deverá destacar um membro para
acompanhar as reuniões que estão sendo realizadas para o planejamento do próximo pleito eleitoral,
notadamente para que possa acompanhar a deliberações quanto a acessibilidade dos locais de votação,
assim como eventuais e necessárias adequações. O Senhor Presidente da Comissão solicitou ao Secretário
da Comissão Senhor Marcos Roberto, que de forma suscinta fizesse um apanhado de tudo que a Comissão
realizou nesse último ano. O Senhor Secretário da Comissão fez uma retrospectiva das ações que a
Comissão realizou, como também informou que tramita o SEI nº 0008421-11.2019.6.02.8000 referente a
contratação de tradutor e intérprete de LIBRAS.   O Presidente indagou se algum membro da Comissão
faz parte da Comissão Provisória das Eleições. O Senhor Erick  Cardoso informou que não faz parte da
Comissão e que só iria participar no tocante ao treinamento dos mesários. O Senhor Presidente acha de
suma importância a participação de um dos membros desta Comissão de Acessibilidade, salientando que
haverá demanda de acessibilidade, exemplificando os locais de votação. O Senhor Presidente requestou ao
Secretário da Comissão que compilasse os atos normativos da Comissão, para que no futuro os próximos
Presidentes possam ter este legado. O Presidente da Comissão indagou se existe algum ato normativo no
Tribunal inerente a Inclusão. O Senhor Secretário informou que não existe. O Senhor Alex Nunes indagou
se pode incluir na página do Tribunal a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, com o fito de dar maior
transparência/publicidade, pedido este que foi deferido pelo Presidente da Comissão. Logo após, Flávia
Barros perguntou ao Presidente da Comissão se existe alguma meta a ser cumprida este ano. O Senhor
Presidente disse que na próxima reunião irá compilar e traçar essas metas. Doutora Margareth sugeriu a
participação de mesários portadores de necessidades especiais durante o pleito eleitoral. O Senhor
Presidente questionou a Senhora Assessora de Comunicação se poderia haver uma campanha institucional
para mesário voluntário portador de necessidades especiais. O Presidente da Comissão indagou a
Senhora Denise Araújo se ela tinha alguma ideia. A mesma questionou sobre as seções e sugeriu fazer
uma campanha publicitária para que os portadores de necessidades especiais possam transferir seu título
para um local de votação/seção sem barreiras físicas. O Senhor Presidente da Comissão requestou que
encaminhasse Ofício-Circular aos Juízes Eleitorais para que informem a esta Comissão a situação da
acessibilidade nos locais de votação. O Senhor Presidente designou nova reunião virtual desta Comissão
para o dia 24/08/2020, às 15h. O Senhor Presidente da Comissão sugeriu que inicialmente o Senhor
Secretário da Comissão Marcos Roberto, fosse incluíndo no grupo de Whatsapp do CNJ
"Democratizando", com o objetivo de ser responsável para transmitir para esta Comissão dos eventos e
notícias procedentes do grupo "Democratizando" , elegendo sempre em carater de alternância.  Nada mais
havendo a tratar, às dezesseis horas, deu-se o encerramento da presente reunião e lavrada a presente ata, a
qual, após lida e conferida pelo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão,
segue devidamente assinada.

Documento assinado eletronicamente por HERMANN DE ALMEIDA MELO, Presidente, em 20/08/2020, às
17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Secretário, em 20/08/2020, às
17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ERIK SOARES CARDOSO, Membro, em 20/08/2020, às 18:02,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Membro, em 20/08/2020, às
19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Membro, em 20/08/2020, às
20:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Membro, em 24/08/2020,
às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0746909 e o código
CRC E2B0A61A.


