
 
 

 
  

 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão Permanente dos Direitos da 

Pessoa Idosa da OAB SP. 
 
Aos 29 dias do mês de abril de 2020, às 14:00 horas, realizou-se reunião ordinária da 
Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, via plataforma digital Google Hangouts Meet.  
.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 
1 - Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio 
2 - Dra. Bernadete Maria de Souza da Silva 
3 - Dra. Daniela Curciol 
4 - Dra. Elza Valadão Rossi 
5 - Dra. Eric Marques Regadas 
6 - Dra. Katia Margarida de Abreu Malik Schallenberg 
7 - Dr. Marcos Cláudio Moreira Santos  
8 - Dra. Maria Cristina de Cerqueira Gama E. Gonçalves 
9 - Dra. Maria Clara da Mata Anjos 
10- Dra. Simone Aparecida Prieto Aparicio 
11- Dr. Leandro Tadashi Ishikawa 
  
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1.Abertura da reunião às 14h02min com os agradecimentos do Presidente a           
todos os membros presentes. 

2.Exposição do Presidente acerca dos assuntos por ele desenvolvidos durante          
sua participação nas 03 reuniões virtuais de Presidentes de Comissões da           
Secional Paulista da OAB realizadas nos dias 09 ,16 e 23 de abril do corrente               
ano. Nelas enfatizou suas postulações junto a diretoria para quem justificou a            
necessidade de agendamento de reunião com o presidente do TJSP com o            
propósito de requerer urgência à criação e instalação de Varas especializadas e            
exclusivas do Idoso junto ao TJSP, conforme previstas no artigo 70 do Estatuto             
do Idoso, haja vista a crescente demanda de processos e a emergente            
preocupação com a violação de direitos da pessoa idosa oriundas do           
isolamento social imposto pelo Poder Público no período de quarentena          
decorrente da pandemia causada pelo coronavírus; ainda, solicitou aos         
presidentes da OAB/SP e da CAASP esclarecimentos sobre os benefícios que           
essas duas entidades estão oferecendo aos advogados(as) nesses tempos de          
pandemia; prosseguindo discorreu atual situação da atualização do novo         
Manual do Idoso que aguarda aprovação do orçamento já enviado à diretoria;            
renovou ao presidente Caio Augusto a edição de portarias homologando a           
inclusão nesta Comissão os advogados já por nós indicados à secretaria de            
apoio; informou que em média 90 a 100 presidentes de Comissões participaram            
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dessas reuniões, e que apenas 20/25 deles tiveram oportunidade de fazer uso            
da palavra, porquanto as mesmas começavam pontualmente às 10h e tinham a            
duração máxima de 2h30min aproximadamente; realçou, contudo, que em todas          
lhe foi concedida a palavra.  
3.Em seguida colocou em votação a realização de um evento virtual a ser             
realizado em 03/06/2020, das 17h às 19h30min com palestra da Dra. Fernanda            
Dutra Pinchiaro, Defensora Pública, e outros participantes cujos nomes estão          
pendentes de confirmação; feita a votação, resultou aprovada por unanimidade. 

4. Também foi proposta a realização de segundo evento, provavelmente          
presencial, a ser realizado no dia 10 de agosto de 2020, das 17h às 19h30min, na                
sede administrativa da rua Maria Paula sendo palestrante a Dra. Marilia Berkins            
e outros participantes que estão sendo prospectados pela colega Dra. Maria           
Cristina de Cerqueira Gama Gonçalves; colocada em votação a proposta foi           
aprovada por unanimidade. 

5.Também por unanimidade ficou aprovado que a próxima será realizada no dia            
13/05/2020 às 14h. 

6. A palavra foi concedida aos presentes que dela fizerem uso mas nenhuma             
outra proposta foi apresentada. 

8. O presidente fez suas considerações finais. 

9.A reunião foi encerrada às 15h30min. 
 
 
 
Observação: Caso tenham prints ou fotos da reunião e queiram divulgar no espaço             
da Comissão, favor  remeter via formulário, conforme link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcGvDtNLNBkLBH3kBsMKDnFjiJYqB9Hx
9jJWHB96ePG9ou0A/viewform 
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