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1ª Ata da Reunião Geral da Comissão Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de 2019, às 15:00 horas, no auditório da OAB/SP, 

sito na Rua Maria Paula, No. 35, 1º. Andar, em São Paulo – Capital, sob a presidência da Dra. 

Lúcia Benito de Moraes Mesti , com o comparecimento dos seguintes advogados, colaboradores 

e convidados  : Vivian Regina de Carvalho Camargo, Adile Maria Delfino Manfredine, Alessandra 

Rodrigues, Danilo de Oliveira Lima, Thiago Lúcio Rodrigues de Souza, Augusto Sérgio Cruz de 

Toledo, Fabiana Nunes de Oliveira Silva, Janaína Wolf, José Carlos do Carmo, Maridelfa Pereira 

da Silva, Claudio Viana dos Santos, Viviane Mantavelli, Andressa Luchiari de Souza, Suzana M. 

Silva, César L. Romão, Rafael Pacheco Gobara,  Luana Manini Genari de Souza Ramos , Eduardo 

Conrado Silveira , Cahuê Alonso Talarico, Marcelo Fernandes Lopes, Roberto Airton Mackevicius 

Filho , Fabiana Bonifácio, Mario Hiroshi Ishihara e Alessandra M. Silva, justificada ausência da 

Vice Presidente da Comissão,  Samira Andraos Marquezini Fonseca, iniciados os trabalhos dada 

a palavra a Dra. Lúcia, presidente da Comissão para apresentação pessoal  e  dos membros da 

Comissão, após as apresentações,  procedeu-se a leitura do Regimento Interno da Comissão 

para acompanhamento de todos os membros presentes,  comentando  sobre a necessidade de 

alterações no texto , visto que o Regimento é de 2005 e alguns artigos e capítulos  não mais  se 

adaptam e adequam a legislação vigente , a presidente informou  que o Regimento será 

publicado através do grupo de WhatsApp da Comissão para análise, apreciação e sugestões  de 

todos os membros da Comissão. Em seguida, a presidente apresentou o Plano de Trabalho da 

Comissão Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência para o Triênio 2019/2021. A 

presidente procedeu a leitura do Plano de Trabalho que foi projetada em tela vídeo para 

acompanhamento de todos os presentes, que durante a exposição contribuíram com algumas 

sugestões. Após sugestões dos membros, a presidente informou que a próxima reunião será 

para aprovação do Regimento Interno. Discorreu também sobre a necessidade de um 

levantamento feito através de formulário próprio da OAB/SP para apuração do numero de 

advogados com deficiência cadastrados no Estado de São Paulo, pois em  300 mil advogados,  

apenas 1600 são declarados   com algum tipo de deficiência, portanto, há necessidade de uma 

pesquisa para atualização dos dados e verificação das necessidades dos advogados com 

deficiência do Estado de São Paulo cadastrados na OAB/SP. Os presentes comentaram sobre a 

necessidade de Acessibilidade  Digital , arquitetônica e comunicacional na OAB/SP, sites, prédios 

da OAB no interior de São Paulo, a presidente comentou sobre a necessidade  de  detectar os 

problemas que os profissionais com deficiência vem enfrentando no exercício da profissão para 

soluções eficazes que contribuam na melhoria da qualidade de vida e trabalho do  profissional 

da advocacia com deficiência, meta integrante do plano de trabalho da Comissão. Dra. Adile 

falou sobre o andamento dos projetos de acessibilidade na Secretaria Municipal dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, e se colocou à disposição da Comissão para sugestões não só em 

relação à acessibilidade arquitetônica, como comunicacional e digital. Dra. Lucia comentou 

sobre a necessidade de mudança do nome da Comissão para Comissão Permanente dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência, atualmente Comissão Especial de Direitos das Pessoas com 

Deficiência. Comentou também sobre o Convenio 01/2017 (PGI No. 7130.2.161215.4043) e 

Processo SEDPCD No. 105853/2016 firmado entre a Secretaria de Estado dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência e OAB /SP, para conjugar esforços na promoção de discussões , 

debates, seminários temáticos, comissões , eventos e workshops sobre a Lei Brasileira de 

Inclusão nos cursos de direito e suas aplicações práticas, passando  a palavra para  Dra. Adile e 
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Dra. Vivian , membros da Comissão  de gestões anteriores que explicaram que devido as trocas 

de presidentes da Comissão por problemas particulares e pessoais de cada presidente, os 

projetos citados ficaram sem andamento, o que não obsta a proposta de aditamento contida no 

item 06 do Plano de Trabalho da Comissão. Em seguida, a presidente esclareceu sobre outras 

metas de Trabalho da Comissão, mencionando a necessidade da confecção de uma cartilha 

sobre os direitos das pessoas com deficiência, já que os materiais publicados no site da Comissão 

em gestões anteriores , são baseados em legislações anteriores a LBI e Convenção da ONU sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, que a Comissão necessita de material atualizado para 

pesquisa e consulta dos advogados e público em geral. Em seguida, leitura e comentários sobre 

os 10 grupos de trabalho, Trabalho e relação de Emprego, Educação e Desenvolvimento, 

Inclusão social e equidade, Esporte, turismo e lazer, Acessibilidade, Justiça, legislação e 

cidadania, Eventos e Comunicação , Assessoria Regional, Saúde e Reabilitação e em votação 

Transtorno Espectro Autista, por unanimidade de votos dos presentes, excluído do grupo de 

trabalho. Com a palavra, Sr.ª Jose Carlos do Carmo ( membro colaborador), que sugeriu no lugar 

de Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente extinto para Auditoria Fiscal do Trabalho ou 

Superintendência Regional do Trabalho. Dra. Alessandra, de Taboão da Serra, informou aos 

membros sobre o trabalho executado pela FGV que cuida do exame da ordem, a preocupação 

em atender as necessidades de pessoas com deficiência na realização das provas. No grupo de 

trabalho, item Acessibilidade foi sugerido à inserção do termo Mobilidade Urbano, por 

unanimidade após votação, ficou estabelecido o grupo Acessibilidade e Mobilidade Urbana. 

Com a palavra , Dra. Lucia esclareceu que devido a solenidade de posse a reunião deveria ser 

encerrada e que as discussões sobre os grupos de trabalho e temas específicos seriam colocadas 

para sugestões , comentários e votações no grupo de WhatsApp, visto que será o canal de 

comunicação e trocas de informações adotado entre os membros da Comissão, facilitando a 

comunicação, participação e interação  de todos, tendo em vista que a maioria dos advogados 

trabalham e residem em outros municípios do interior do Estado de São Paulo. A presidente 

apresentou o calendário das próximas reuniões da Comissão. Dia 21/08, ás 17 h30 haverá 

palestra e o lançamento do livro sob a coordenação de Maria Aparecida Gugel. Dra. Lucia 

solicitou a participação de todos os membros para indicação de palestrantes e temas que serão 

abordados. Informou sobre a reunião com a Dra. Celia Leão, Secretaria Estadual dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, data a confirmar. No mais, a presidente agradeceu a presença de todos 

e encerrou a reunião, convidando aos presentes para que permanecessem no auditório para a 

solenidade de posse da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência Triênio 2019/2021. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e para constar, eu, Vivian Regina 

de Carvalho Camargo, secretaria lavrei e digitei a presente ata , que devera ser aprovada pelos 

presentes, se estiverem de acordo. 

 

 

LUCIA BENITO DE MORAES MESTI                 VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO 

(Presidente)                                                        ( Secretaria )  


