ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA DA SECIONAL SÃO PAULO
Aos dezoito (18) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezenove (2019), às
quatorze horas (14h), na Sede Secional OAB SP, foi aberta a reunião da Comissão
Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa da Secional da OAB SP, com a presença do
Presidente Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio, da Secretária-Geral Dra. Katia Margarida de
Abreu Malik Schallenberg, do Membro Efetivo Dr. Amado Dias Rebouças Filho, dos
Membros Efetivos Regionais Dra. Elza Valadão Rossi, Dr. Marcos Cláudio Moreira Santos e
Dra. Edilene Santana Vieira Bastos Freires, justificando a ausência da Dra. Bernadete Maria
de Souza da Silva e Dr. Eric Marques Regadas. Iniciados os trabalhos, com a palavra o
Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio,
doravante Dr. Turíbio, fez a abertura da reunião, cumprimentou os presentes, apresentou o
Dr. Mario Costa Serafim como advogado convidado e postulante a Membro Regional da
comissão, comunicou e convidou a todos para o evento a ser promovido pela Comissão de
Trânsito presidida pelo Dr. Rosan Jesiel Coimbra a se realizar em 23.09.2019, às 19h, na
Sede Secional OAB SP. Ademais, o Dr. Turíbio reiterou os eventos a serem realizados pela
Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa nos dias 09 e 21 de outubro, respectivamente na
Subseção de Osasco SP e na AASP. Com a palavra a Secretária-Geral Dra. Katia que
comunicou e convidou a todos para participarem da palestra em comemoração à Semana
do Idoso a ser promovida pela Subseção Jabaquara SP no dia 05.10.2019. Com a palavra o
Membro Efetivo Dr. Amado Dias que comunicou e convidou a todos para participarem de
dois importantes eventos na OAB Santos SP, promovidos pela Comissão de Direitos da
Pessoa Idosa da Subseção OAB Santos SP, a se realizarem dias 26.09.2019, palestra com
o tema “O segredo da longevidade”, e 02.10.2019, seminário sobre temas voltados ao idoso.
O Dr. Turíbio reforçou o convite feito pelo Dr. Amado e argumentou que a Subseção OAB
Santos - SP é umas das maiores da Seção OAB SP com mais 1.900 advogados idosos o
que demonstrar a relevância e importância do apoio aos eventos. Com a palavra o Dr. Mário
Costa Serafim que manifestou interesse em fazer parte da Comissão Permanente dos
Direitos da Pessoa Idosa da Secional da OAB SP e acrescentou que participa de diversos
concursos (dança, desfile etc.), recentemente logrou êxito no 1º Lugar - Mister Melhor Idade
da Cidade de Osasco - SP o que o credenciou a disputar igual título no âmbito estadual em
evento a se realizar em 19.11.2019, ressaltando assim a importância do apoio da OAB SP
para tais eventos, especialmente para os idosos, sugerindo que a Secional da OAB SP
promova e incentive tais eventos. Ademais, os presentes à reunião concordaram de forma
unânime com admissão do Dr. Mário como membro da Comissão requerendo assim a
homologação do seu nome. Ao final, o Dr. Turíbio argumentou que as Comissões de Direito
da pessoa Idosa das Subseções devem envidar esforços para vindicar uma cadeira nos
Conselhos Municipais do Idoso, diante da missão institucional da comissão para como a
promoção e defesa dos direitos e interesses da pessoa idosa. Nada mais a ser tratado,
encerrou-se a reunião as quinze horas e quarenta e cinco minutos (15h45), com a
assinatura dos presentes na lista de presença ora entregue à Secretaria das Comissões.
Por fim, eu, Dr. Marcos Claudio Moreira Santos secretariei os trabalhos e lavrei a presente
ata conforme solicitação feita pelo Presidente da Comissão Dr. Turíbio.
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