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ATA - TRE-AL/PRE/CPAI

Ao 4º (quarto) dia do mês de mai de 2021, às quatorze horas e trinta minutos, pela
plataforma Skype, 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 Dra. 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 saudou a todos e, em ato
contínuo, comunicou aos presentes que no dia 05 de maio de 2021, que terminará seu
biênio como membro desta Corte, fez um breve relato do seu ingresso como Presidente
desta Comissão onde relatou que tinha algumas metas para serem cumpridas, mas devido a
pandemia do Covid-19 os trabalhos foram prejudicados, mesmo diante das dificuldades a
Comissão conseguiu evoluir em alguns objetivos como a contratação de intérpretes de
Libras, onde o processo já se encontra em fase de elaboração de Termo de Referência,
tendo ocorrido o pleito municipal de 2020, a Comissão realizou uma live com os
representantes das associações de pessoas com deficiência no Estado Alagoas, onde o
presidente da Comissão relembrou da partida prematura do Senhor Presidente da Adefal
João Ferreira, salientando que o mesmo era bastante engajado e tinha um grande
conhecimento nas questões de Acessibilidade e Inclusão; o Senhor Presidente da
Comissão pediu para deixar registrado em Ata e consultando os membros da Comissão
para enviar à ADEFAL ofício com Nota de Pesar, tendo sido acatado por todos. O senhor
Presidente relembrou que na atual gestão foi criada a Assessoria de Acessibilidade e
Relações Institucionais, achando importante a presença do responsável por esse novo setor
para compor a Comissão de Acessibilidade como membro ou convidado, para que não haja
posicionamentos conflitantes entre a Comissão e esta nova Assessoria. Na ocasião o
Senhor Secretário sugeriu ao Presidente da Comissão que lembrasse ao Senhor Presidente
desta Corte da importância do trabalho em conjunto da Comissão de Acessibilidade e
Assessoria de Acessibilidade. O Senhor Presidente deu como sugestão para assumir a
Presidência da Comissão o nome do Desembargador Eleitoral Felini de Oliveira
Wanderley, onde pontuou que o mesmo é engajado na Justiça Federal de Alagoas. O
Senhor Presidente alertou que ano vindouro teremos eleições gerais e alertou aos membros
que já deve se organizar a partir de agora e na proximidade do pleito, fazer só as
adequações. Feitas as considerações, o senhor Presidente passou a palavra aos membros da
Comissão. O senhor Marcos André no uso da palavra agradeceu ao Senhor Presidente pela
contribuição bastante incisiva onde a Comissão conseguiu avanços e continuidade nos
debates, proporcionando amadurecimento entre todos os membros. O Presidente agradeceu
ao Senhor Marcos André por suas palavras e contribuição, relembrando que Comissão é
feita por membros e por um espírito de colegiado onde se chega aos objetivos comuns. Em
seguida Doutora Margharete disse que se sente bastante feliz em fazer parte da Comissão
junto ao Dr. Hermann, parabenizando ao Presidente da Comissão na condução das reuniões
com simplicidade e de maneira leve, onde se sentiu bastante a vontade em expor seu
posicionamento e suas ideias nas reuniões da Comissão. O Presidente a agradeceu por sua
contribuição técnica como médica durante esses dois anos de convivência junto à
Comissão, Na ocasião pediu que em seu nome transmitisse seu agradecimento aos médicos
do setor médico. A senhora Denise expressou sua gratidão ao senhor Presidente e aos
demais da Comissão por todo trabalho feito até hoje que foi de grande valia, em especial
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para a mesma que é portadora de deficiência física. O senhor Presidente agradeceu e
relembrou que a Senhora Denise com seu testemunho e humildade com pequenos gestos e
que apesar da limitação física possui bastante força de vontade em lutar pela
Acessibilidade. O Senhor Erick relembrou que existe no Tribunal plano de capacitação
anual e estão previstas ações que deveriam ser realizadas por setores, as específicas e as
que abrangem todos os servidores. Na elaboração do plano junto com a unidade de
capacitação incluem as ações das comissões, relembrando que a Comissão de
Acessibilidade pode deliberar a promover alguma ação custeada pelo Tribunal, sobre temas
inerentes à Comissão em especial junto aos servidores. Parabenizou a senhora Denise pela
força, a simplicidade e como enfrenta os problemas. E disse que ele já enfrentou vários
problemas junto ao Tribunal e que desistiu de lutar por esse tema, mas resolveu permanecer
na Comissão a pedido da Senhora Denise. Mas coloca-se à disposição da Comissão para
dar o seu contributo. Agradeceu bastante ao Presidente da Comissão pela condução dos
trabalhos no âmbito do Tribunal. O senhor Presidente de igual forma agradeceu e
confirmou sua fala, mas disse que a causa da Acessibilidade e Inclusão é bastante nobre e
que não desista, mesmo tendo tido muitos "nãos" nos seus pleitos junto ao Tribunal, mas
persista que um dia há de aparecer alguém que possa contribuir e ajudar nas suas
demandas. O senhor Erick fez um adendo e disse que a importância da Comissão não é
individual e sim como uma questão social sendo questão de todos. O senhor Presidente
sugeriu organizar um evento como uma palestra que fale a respeito da convivência no
ambiente de trabalho e seus desafios para todos os servidores do Tribunal. O senhor Alex
parabenizou o senhor Presidente por ter dado um direcionamento e incentivou os membros
da comissão a trabalharem juntos pelo bem da sociedade. Lembrou que antes de fazer parte
da Comissão não tinha contato nenhum com acessibilidade e como membro, sendo de uma
área técnica, percebeu que também lá existe direcionamento para acessibilidade e que já
incorporou no seu dia a dia de trabalho. Salientou que a comissão trabalha para todos,
incluindo Denise e Erick. O senhor Presidente agradeceu as palavras e disse que seu
testemunho foi bastante importante e que deixa cada um com sentimento de dever
cumprido. O senhor Marcos Roberto também agradeceu o senhor Presidente por ter dado
um impulso à Comissão. E para encerrar o senhor Presidente pediu que todos permaneçam
com esse espírito de equipe, isso irá facilitar para todos. Agradeceu bastante a ajuda que
Flávia Barros, Assessora de Comunicação, por todo apoio que deu durante sua
permanência como Presidente da Comissão. E que os dois anos que ficou como Presidente
foi de muito aprendizado e que a nossa história não para por aqui. 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.
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