
  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

PORTARIA N. 451 DG 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, 

no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 23, inciso VII, da 

Resolução TRE/GO n. 113, de 14 de maio de 2007 — Regulamento Interno, e art. 1º, 

item IV, da Portaria do TRE/GO n. 361, de 19 de maio de 2010, da douta Presidência, 

bem como a determinação e indicações provenientes do procedimento administrativo 

4.458/2010, 

Considerando o que dispõe a Recomendação n. 27, de 16 de dezembro de 2009, do 

Conselho Nacional de Justiça, que trata da promoção do amplo e irrestrito acesso de 

pessoas portadoras de necessidades especiais às dependências, às respectivas carreiras e 

aos serviços prestados pelos órgãos do Poder Judiciário, RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR os servidores listados em anexo para comporem a Comissão 

Multidisciplinar de Acessibilidade, ficando estes, responsáveis pelas ações de 

planejamento, elaboração, apreciação e acompanhamento das metas e projetos 

direcionados à promoção da acessibilidade no âmbito deste Regional. 

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatuta. 

Goiânia, 11 de novembro de 2010. 

 



(FI. 2 da Portaria 451 — DG, de 11.11.2010) 

ANEXO 1 

INTEGRANTES DA COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR DE ACESSIBILIDADE 

    Maria Adelziva de Souza Ferreira - Presidente adel(dtre-go.gov.br 
Alisson Barbosa Azevedo — membro é suplente da 

alisson(tre-go.gov.br 
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fa atendimento à decisão exarada pela douta “ - Presidência nos autos de n. 44582010 (cópia em anexo), e, 
tenso em vista as indicações apresentadas, conforme 
Planilha enexa ao Ofício n. 145/2010 - GBSGP, expeça-se 
portaria. 

Após, remeta-se à douia Presidência para ciência, com 
“a cópia do aludido ato é sugestão de arquivamento. 

“Goiânia, 9/1 1/2010. 

erna      
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

Memorando nº 16/2010 Goiânia, 22 de outubro de 2010. 

Ilmo. Sr. 

MARCUS FLÁVIO NOLETO JUBÉ 
DD, Secretário de Gestão de Pessoas 

Nesta 

  

Assunto: Designação de Comissão Multidisciplinar 

Senhor Secretário, 

Com o presente, cumprimento V. Sa., ao tempo em que determino 
que essa Secretaria indique os servidores para comporem a Comissão 
Multidisciplinar de Acessibilidade, com a participação de servidores com 
deficiência, para o planejamento, elaboração, apreciação e 
acompanhamento das metas e projetos direcionados à promoção de 
acessibilidade, nos termos da decisão exarada nos autos nº 44582010, 

Unique ty teles de Paula 

residente 

cópia anexa, 

Atenciosamente,


