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3ª. Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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. Lucia Benito de Moraes Mesti, com o comparecimento dos seguintes 

advogados, colaboradores e convidados: Vivian Regina de Carvalho Camargo, 

Alessandra Rodrigues, Danilo de Oliveira Lima (online), Thiago Lúcio Rodrigues de Souza, 

Augusto Sérgio Cruz de Toledo (online), Fabiana Nunes de Oliveira Silva (online), Janaína 

Wolf (online), César Eduardo Romão, Rafael Pacheco Gobaça, Mario Hiroshi Ishihara, 

Caroline Melloni M. do Nascimento Cliber, Claudio Viana e  Silvio Ferreira. Justificadas 

as  ausências: Dr. Eduardo Silveira, Dra. Adile Manfredini, Dra Luana Manini Genari de 

Souza Ramos, Andressa Luchiari de Souza  e Dra. Fabiana Nunes (justificou ausência e 

participou online). Iniciados  os trabalhos, dada a palavra a Dra. Lúcia, presidente da 

Comissão para apresentação do Sr. Silvio Ferreira, convidado pelo Dr. Mário para 

apresentação do Inclusão Total, jogos adaptados inclusivos, explicou sobre como iniciou 

a ideia do Sr. Silvestre Ferreira,  exibindo imagens dos jogos de dama, xadrez, domino, 

triminó, triângulos, hexágono, banco imobiliário, bingo (lançamento será em 

novembro). Informou sobre a doação de um tabuleiro de xadrez adaptado para a OAB 

SP  e do interesse de parceira com a Comissão para divulgação dos jogos adaptados. Dra.  

Vivian sugeriu a divulgação dos jogos nas escolas considerando um suporte pedagógico   

para auxiliar   alunos com ou sem deficiências, incentivando a prática dos jogos de 

tabuleiros. Após exposição do Sr. Silvio, todos os membros presentes e online foram 

favoráveis na divulgação e parceria com o Inclusão Total, parabenizando o trabalho da 

família Ferreira (responsável pelos jogos adaptados ), em seguida os presentes e os 

participantes online agradeceram a presença do Sr. Silvio. Com a palavra, Dra. Lúcia 

perguntou aos membros presentes e online se todos leram a Ata da última reunião e se 

concordavam com a aprovação, todos confirmaram a leitura e aprovação da Ata. Em 

seguida, a presidente, Dra. Lucia, informou aos presentes sobre o 1º Fórum Estadual de 

Presidentes da  Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência que será no dia 

03/12/2019, das 9:00 às 18:00 horas, no auditório da OAB/SP, oportunidade para que 

os presidentes das  Comissões convidadas exponham os trabalhos e atividades que 

estão desenvolvendo no Estado de São Paulo. Dra. Lúcia informou que conversou com 

Dr. Cahuê e Dr. César sobre os projetos. Dada a palavra ao Dr. César, esclareceu que já 

tem as presenças confirmadas de dois grandes escritórios de advocacia: Tozzini Freire e 

Matos Filho, e que está tentando contato com profissionais que trabalham em grandes 

escritórios da Capital, empresas e instituições para exposição de um Painel sobre 

Mercado de Trabalho para que os profissionais discorram sobre as barreiras enfrentadas 

pelos profissionais no dia a dia , tanto arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais 

pelos profissionais com deficiências. Dra. Lucia informou que já esta confirmada a 

presença do Dr. Josenilson, presidente da Comissão CDPCD da OAB Nacional. Ficou 

estabelecido que serão enviados ofícios convite (institucional) para sindicatos, 
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associações, instituições referentes ao mercado de trabalho dos advogados, 

disponibilizando um questionário em formato de formulário com perguntas 

direcionadas aos advogados para verificar as principais dificuldades enfrentadas. Foi 

sugerida uma mesa para que os advogados discorram sobre as questões de 

acessibilidade. Dr. Cesar informou que esta tentando contato com o grupo de 

Acessibilidade da  Totus (grande sistema de gerenciamento de processos). Dra. Lucia 

solicitou ao Dr. Cesar que envie os contatos das instituições, empresas, escritórios, 

sindicatos e associações convidadas para confecção de ofícios convites para o evento. 

Informou aos presentes que o auditório é para 350 pessoas, definindo com os membros 

presentes e aos colegas que acompanharam a reunião online a seguinte programação : 

I FORUM DE PRESIDENTES DAS COMISSÕES DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA OAB SP – DATA 03/12/2019 – DAS 9:00 às 18:00 Horas no AUDITÓRIO 

OAB/SP RUA MARIA PAULA , 35 – SÃO PAULO – 9:00 Solenidade de Abertura ; das 09:15 

– 10:30 – 1º. Painel Lançamento do Plano de Valorização  do Advogado e Advogada com 

deficiência e Exposição  Comissão  Estadual (GT/ Núcleos ) 10:30 -12:00 – Comissão  dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência das Subseções  da OAB/SP – Aspectos e Boas 

Práticas – 14:00 -15:00 2º Painel - Dr Josenilson Advogado . Presidente da Comissão 

Nacional. 15:00-16:00; 3º Painel Acessibilidade (arquitetônica e comunicacional) nos 

ambientes jurídicos; 16:00 -18:00  4º Painel Roda de conversa sobre desafios e 

perspectivas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado jurídico. Dra. 

Fabiana (participação online), sugeriu que no material de divulgação conste o símbolo 

de acessibilidade. Dr. Caio, presidente da OAB/SP, presenteou a Comissão com o Livro : 

“Eu sou Malala’  em braile . Dra.  Lúcia informou que será enviado um oficio de 

agradecimento ao Dr. Caio e que a Daniele (funcionária da Secretaria das Comissões) 

está providenciando um espaço para armazenar todo o material da Comissão. Em 

seguida a presidente passou a palavra aos coordenadores dos GTs. Com a palavra, Dr. 

Rafael, representando o Grupo de Trabalho Lazer, Esporte e Turismo, informando que o 

trabalho foi iniciado pelo Dr. Mario com o projeto xadrez no torneio da Caasp com um 

jogo demonstração com dois participantes com deficiência visual. O objetivo é 

apresentar para a Caasp a necessidade de desenvolver jogos inclusivos com a 

participação de pessoas com ou sem deficiência, aproximando a Caasp e a promoção de 

competições, torneios e campeonatos esportivos inclusivos. No tocante ao lazer, Dr. 

Rafael discorreu sobre a necessidade de uma verificação das adaptações em cinemas, 

casas de espetáculos, teatros, museus etc. Informou que o Sr.  Silvio, representante do 

Total Inclusão, doará  um tabuleiro de xadrez adaptado para uso de pessoas com 

deficiência visual e baixa visão no torneio de xadrez. Dra. Lúcia solicitou ao Dr. Mario a 

gentileza de receber o tabuleiro para que a Comissão, posteriormente, possa doa-lo 

para a Caasp.  Dra Vivian, falou sobre a necessidade de verificação da questão da 

acessibilidade pelas empresas que promovem as excursões, passeios e romarias na OAB 

SP.  Dr. Mario acrescentou a sugestão de verificar a questão da acessibilidade na colônia 

de férias da OAB SP. O grupo providenciará questionários e ofícios para um 

levantamento. Em seguida, Dra. Lúcia passou a palavra ao Dr. Thiago - GT Saúde, que 

informou que o grupo conversou sobre diretrizes OAB/Nacional Plano 177, pois o plano 

que envolve a Caasp não há nenhum beneficio especifico para pessoas com deficiência. 
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O grupo desenvolveu uma planilha excel com sugestões de órteses, próteses, 

medicamentos, convênios com lojas especializadas de materiais ortopédicos, etc, para 

apresentação à Caasp.  Dr. Claudio sugeriu firmar uma parceria da OAB/SP  com a AAC. 

Dra. Lúcia achou a ideia de formar parcerias interessante e propôs levar a questão para 

a Caasp. Em seguida, Dra. Vivian passou a palavra para a Dra. Fabiana informar sobre o 

andamento das discussões no GT Educação. Dra. Fabiana (online) explicou sobre a ideia 

do concurso de monografias para as Universidades nas áreas técnica e cientifica com 

elaboração de um edital. Dra Vivian informou sobre o departamento na Unicamp de 

acessibilidade, tecnologias assistivas e que o objetivo do grupo é formar parcerias para 

conhecimento das inovações tecnológicas e cientificas que beneficiem pessoas com e 

sem deficiências na elaboração de projetos de pesquisa para melhorar a qualidade de 

vida de todos os cidadãos, alunos e pessoas com ou sem  deficiência. Em seguida,  Dra 

Vivian também sugeriu uma pesquisa através, primeiramente , de um formulário a ser 

enviado para as Diretorias de Ensino para um  levantamento das escolas públicas e 

privadas que trabalham com a inclusão, e a partir dos resultados, firmar  parcerias com 

o Ministério Público, Varas da Infância e juventude, entidades, associações, escolas 

públicas e privadas para um trabalho conjunto de inclusão . Dada a palavra para a Dra.  

Janaína (online), apresentou o andamento dos trabalhos do GT Inclusão Social e 

Equidade. Informou que pretende realizar ações internas de capacitação, visando à 

conscientização e à preparação dos servidores da OABSP para o atendimento às pessoas 

com deficiência, bem como a integração com os funcionários com deficiência da 

Instituição. Propor a inserção de capítulo específico no manual das prerrogativas 

orientações acerca das prerrogativas das advogadas e advogados com deficiência, 

visando a conscientização e reestruturação dos espaços físicos e virtuais para atuação 

desses profissionais. Dra Lucia solicitou que o questionário seja feito o mais rápido 

possível, pois faz parte do plano de valorização. Informou também que o departamento 

de RH da OAB possui informações sobre os funcionários com deficiência e que já foi 

solicitado algumas informações, de acordo com o formulário aprovado em reunião 

anterior. Dra. Lúcia informou que a Dra. Adile, responsável pelo GT Acessibilidade e 

Inclusão está elaborando um formulário para as subseções  e sede , para detectar as 

dificuldades enfrentadas pelos advogados com deficiência. Dra. Janaina vai conversar 

com a Dra. Adile. Com a palavra, Dra. Fabiana GT Justiça , Legislação e Cidadania, 

informou que  a questão é bem abrangente e requer um trabalho em parceria com os 

órgãos no âmbito Legislativo, Estadual e Municipal para difundir mais a lei de cotas, 

como exemplo a CEF que foi multada por não cumprir a lei. Na questão da Cidadania, 

apontou a campanha “ nada sobre nós, sem nós “ e que precisamos  ouvir as pessoas 

com deficiência. Dra. Fabiana sugeriu uma roda de conversa ou um seminário, 

envolvendo tanto os advogados como a sociedade civil. Dra Lucia achou ótima a ideia, 

nada como ouvir aqueles que convivem diariamente com a deficiência, um outro olhar. 

Dra. Lúcia solicitou que as propostas de cada GT sejam enviadas por escrito, para fazer 

um planejamento para o início do ano que   vem, pois precisamos mais que ideias e sim 

colocá-las em pratica. Ao final agradeceu a presença de todos e dos colegas que 

acompanharam online.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e 
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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 )  

 

 

 

 

 


