
 
COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

1 
 

2ª. Ata da Reunião Geral da Comissão Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2019, às 10:00 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: Lucia Benito de M. Mesti, Adile Maria Delfino Manfredini, Thiago 

Lúcio Rodrigues de Souza, César L. Romão, Rafael Pacheco Gobara,  Luana Manini Genari de 

Souza Ramos, Mario Hiroshi Ishihara, Alessandra Rodrigues, Pablo Rámon Argañaraz, Karina 

Teixeira e presença online,  Samira Andraos Marquezini Fonseca, Augusto Sérgio Cruz de 

Toledo, Fabiana Nunes de Oliveira Silva, Janaína Wolf e justificada ausência de Vivian Regina 

de Carvalho Camargo, José Carlos do Carmo, Hugo Vasconcellos, Maridelfa Pereira da Silva, 

Andressa Luchiari de Souza, Murilo Muniz e Eduardo Conrado Silveira. Iniciados os trabalhos 

com transmissão ao vivo para a participação de todos os membros. Dra. Lúcia, presidente da 

Comissão, agradeceu a presença da Dra. Karina Teixeira, da OAB/SP Freguesia do Ó, convidada 

pela Dra. Adile para conhecer o trabalho desta Comissão. Dra. Lucia apresentou a dinâmica dos 

trabalhos, conforme a pauta. Item 1: Precedeu-se à leitura da ata da 1ª Reunião geral desta 

Comissão, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 2: O Regimento Interno, submetido à 

análise de todos os membros foi aprovado com as adequações sugeridas, o qual será 

disponibilizado também com impressão em Braille e em fonte ampliada. Dr. Cesar sugere 

incluir no Regimento Interno a obrigatoriedade de qualquer publicação/material produzido ter 

formato acessível.  Sugestão aceita por todos. Dra. Lucia incluirá o artigo 17 no Regimento 

Interno a contemplar as publicações e materiais produzidos em formatos acessíveis. Dra. 

Fabiana sugere a contratação de intérpretes de Libras paras as palestras e eventos da OAB/SP. 

Dra. Samira sugere a inserção de audiodescrição. Dra. Lucia reafirma a necessidade de 

mudança de paradigmas a contemplar acessibilidade a todas as pessoas, inclusive às pessoas 

com deficiência, começando pela divulgação dos símbolos de acessibilidade no site da OAB/SP, 

nos panfletos, nos convites de divulgação dos eventos e palestras. Acrescenta que esta 

Comissão tem que provocar este olhar inclusivo e dar suporte às dúvidas e necessidades das 

outras áreas e comissões da casa buscando o cumprimento efetivo da Lei Brasileira de Inclusão 

e demais normativas a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Importante contatar 

o departamento de Cultura e eventos da OAB/SP para levar as sugestões de uso dos símbolos. 

Item 3: Dr. Mario apresentou o projeto ‘Xadrez inclusivo’ esclarecendo as dúvidas dos colegas 

e ressaltando a inovação de promover um torneio com a participação de pessoas com 

deficiência, de modo a promover a inclusão através do esporte. Dra. Lucia questiona se é 

possível o envolvimento da CAASP neste projeto. Dr. Mário responde positivamente sugerindo 

que na abertura do torneiro promovido pela CAASP seja realizado um jogo com o objetivo de 

estimular o olhar e a participação. Dra. Lúcia agendará uma reunião com a diretoria da CAASP 

para verificar a viabilidade. Dr. Rafael verificará as possíveis parcerias. Pablo se prontificou a 

verificar a acessibilidade da CAASP o que dependerá de autorização e será sugerido em 

reunião com a Diretoria da CAASP. Item 4: Pablo apresentou Formulário  Eletrônico de 

pesquisa aos funcionários da OAB/SP sobre acessibilidade no ambiente e trabalho, em 

atendimento ao Plano de Trabalho desta Comissão. Sugeridas as seguintes alterações no 

formulário: A) adequar terminologia de gênero; B) Pergunta 8: adequar terminologia – 

visual/cego; auditivo/surdo; intelectual/mental; múltipla  abrir opções. C) Pergunta 8.9: 
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Campo: descreva a deficiência; D) Pergunta 9.0: acrescentar a pergunta “É reabilitado?” E) 

Pergunta 9.: Incluir campos: Sede, Subseção, qual?, CAASP. Dra. Lúcia solicitará ajuda à 

Comissão Especial de D. Urbanístico. Adicionalmente, agendará reunião com membros da 

Comissão de Acessibilidade do TJ/SP com intuito de conhecer as ações.  Iten 5: Dra. Lúcia 

apresentou os números de advogados cadastrados e declarados com deficiência, a saber: A) 

auditiva: 119 (cento e dezenove), B) física: 1018 (hum mil e dezoito), C) locomotora: 176 

(cento e setenta e seis), D) Mental: 05 (cinco), E) psiquiátrica: 07 (sete), F) Visual: 307 

(trezentos e sete). Totalizando 1.632 (hum mil, seiscentos e trinta e dois) advogados. A 

presidente apresentou o calendário das próximas reuniões da Comissão. Dia 27/09, 25/10 e 

29/11 todas às 10h no auditório da OAB/SP, na Rua Maria Paula. Agenda dos próximos 

eventos: 06/12 – 1º Fórum Regional das Comissões, das 09h às 17h no auditório da OAB/SP na 

Rua Maria Paula. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e para constar, 

eu, Adile Maria Delfino Manfredini, secretária, lavrei e digitei a presente ata, que deverá ser 

aprovada pelos presentes, se estiverem de acordo. 

 

 

LUCIA BENITO DE MORAES MESTI                 ADILE MARIA DELFINO MANFREDINI 

(Presidente)                                                        (Secretaria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


