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5ª. Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência 
 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro  do ano de 2019, às 10:00 horas, na sala de 

reuniões  da OAB/SP, sito na Praça da Sé, 5º. 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,  Eduardo 

Conrado Silveira , Luana Marini Genari de Souza Ramos, Rafael Pacheco Gobara, Jelres 

Rodrigues de Freitas, Mário Hiroshi Ishihara, Pablo Ramón, Mila Guedes, Tuca Munhoz, 

Alex Valadão, Karina Teixeira Silva, Francisca Rodrigues, Manoel Freitas, Claudice Viana, 

Márcia Denise G.D.Dantas, participaram online: Augusto Sergio Cruz de Toledo, 

Andressa Luchiari de Souza, Danilo de Oliveira Lima, Mari Pereira, Ivana Tobias de Sá,  

iniciados os trabalhos dada a palavra a Dra. Lúcia, presidente da Comissão, que 

agradeceu a presença de todos membros presentes e online   e, em seguida apresentou   

o Sr Tuca Munhoz e a Sra Mila Guedes, representantes do Projeto “ Vozes Femininas “ 

para  apresentação do projeto  de 15 a 20 minutos . A Sra Mila ,  esclareceu que é ativista 

do movimento das pessoas com deficiência da rede de mulheres com deficiência e 

cuidadoras de pessoas com deficiência. Que o projeto, na prática teve inicio em 2019, 

ganhando boa visibilidade com resultados satisfatórios, que  não pode parar e nem 

perder o foco, que é uma  questão  direitos humanos, visando a inclusão social. Que nas 

palestras proferidas nas comunidades, sobretudo nas comunidades carentes , de maior 

vulnerabilidade,  onde as pessoas tem pouco ou nenhum acesso a informação. Explicou 

que nas palestras são abordados diversos temas importantes sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, que o foco central do projeto é a autoestima, baseado em uma 

série de encontros presenciais. Aproveitou a oportunidade para um convite do 

Seminário “ Vozes Femininas “ no dia 07 de dezembro do corrente, das 9:30 às 13 horas, 

no Auditório do Mackenzie , onde  serão abordados temas desde o nascimento até a 

idade adulta ao envelhecimento  de pessoas com deficiência . Em seguida,  com a palavra 

o Sr Tuca Munhoz,  explicou que muitas mulheres com deficiência relataram que 

sofreram abusos e violência, informou ainda que as mulheres – mães de pessoas com 

deficiência são totalmente excluídas do convívio social , sobretudo nas famílias pobres, 

pois as mães têm a vida anulada se dedicando exclusivamente aos filhos com deficiência. 

Explicou que há necessidade de políticas públicas, como no caso de investimentos em 

residências inclusivas, tirando as pessoas com deficiência de instituições que muitas 

vezes não oferecem tratamento  adequado, mas propiciando condições de moradias 

dignas. Discorreu sobre o trabalho com mulheres com deficiência intelectual, visando a 

autoestima, que teve o patrocínio da Avon (sessão com produtos de beleza). Em 

seguida, Dra Lúcia questionou sobre as estatísticas de abusos e violências contra 

mulheres com deficiência nas Delegacias das Mulheres, se há uma pareceria do projeto 

com as Delegacias das Mulheres, ou se o foco do projeto visa mais as famílias. Sr Tuca e 

Sra Mila esclareceram que o foco é capacitação de lideranças e que 01 ano é pouco 
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tempo para criar a cultura com as instituições e famílias com deficiência. Sr Tuca 

esclareceu que é muito importante a construção e a  Sra Mila, informou  que o projeto 

tem ainda muitas ações para serem desenvolvidas, como no caso do 

empreendedorismo, aprender a bordar e outras atividades voltadas ao trabalho de 

mulheres com deficiência. Que o projeto funciona com o deslocamento até as 

comunidades carentes e  consistem em encontros presenciais, já foram 06 encontros, 

em junho do corrente foi o primeiro , com  foco visibilidade da mulher, discorrendo 

sobre temas importantes, como: políticas e cuidados, auto estima, violência , assédio, 

saúde, sexualidade, que durante o desenvolvimento do projeto tiveram relatos de 

mulheres que não conheciam o próprio corpo, que tem por foco a questão da liderança 

: transformar no futuro líderes para atuarem nos encontros e nas comunidades , projeto 

também se estende a EAD , uma plataforma online acessível, para facilitar os encontros 

, tudo gratuito e de fácil acesso. O projeto é inédito no mundo  e foi apresentado e 

recebeu apoio do órgão global  para Rehabilitation International . Atualmente contam 

com 06 profissionais , sendo 04 pessoas com deficiência e duas pessoas envolvidas sem 

deficiência . Dra Lúcia, presidente da Comissão , sugeriu uma parceria com a Comissão 

da Mulher  para um evento do Projeto “ Vozes Femininas “ na OAB/SP. Dr Mário 

perguntou como são divulgados os encontros, Sr Tuca respondeu que são divulgados 

pelas redes sociais e por contatos com pessoas envolvidas no projeto, e que a partir da 

divulgação os interessados participam dos eventos, com temas diversos ligados as 

mulheres com deficiência e mães de pessoas com deficiência. Informações sobre o 

projeto “ Vozes Femininas”  no site, facebook, instragram , inscrições abertas para o 

próximo Encontro do dia 07 de dezembro conforme já mencionado. Dra Lúcia ficou 

interessada em trazer o Encontro para OAB/SP e se comprometeu a conversar com a 

presidente da Comissão das Mulheres. Prosseguindo, a Sra Mila informou que o projeto 

já se destaca porque é efetivo e as pessoas estão cada vez mais procurando informações. 

Dra Lúcia comentou que muitas mães vivem marginalizadas, pelo abalo emocional, 

situação financeira, que muitas vezes fica difícil se deslocar , que outras formas de 

acesso como plataformas online facilitam muito e  que o projeto é muito importante 

para que as mulheres  sintam-se  valorizadas. Em seguida, agradeceu a presença da Sra 

Milena e Sr Tuca, colocando a Comissão da OAB/SP à disposição do projeto, e a 

presidente e membros presentes parabenizaram a iniciativa . Prosseguindo a reunião, 

Dra Lúcia agradeceu os voluntários que participaram na OAB/SP do projeto “ Vivência 

Sensorial “ , aproximadamente 20 (vinte) pessoas entre membros e voluntários. Dr 

Mário achou bem positiva a ideia da Dra Regina de uma próxima experiência para a 

diretoria e conselheiros da Seccional, todavia, Dra Lúcia comentou que não faria 

novamente, pois além da logística , equipamentos e espaço necessários, a ideia não é 

impor, mas sensibilizar . Pablo comentou que nós causamos um choque de realidade, 

que não devemos deixar esfriar a situação, sensibilizando de uma forma sem 

traumatizar ninguém. Em seguida, Dra Lúcia comentou sobre o Seminário Capacidade 

Civil, em parceria com a CAASP, que nunca houve na CAASP um evento de magnitude 

do Seminário com público de pessoas com deficiência, comentários da própria CAASP.  
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Quanto ao site para inscrições comentou sobre a necessidade de mudanças nas 

plataformas que deverão ser acessíveis. Dra Lúcia comentou que a Diretoria da Seccional 

está aberta a aprovação do Plano de Valorização, que provavelmente será aprovado 

para o ano que vem. Dr Augusto e Dra Andressa ( participação online) comentaram que 

a vivência sensorial foi muito positiva, e os membros comentaram sobre o impacto da 

Dra Regina quando se apresentou na reunião da Diretoria com os  Conselheiros da 

Seccional  com vendas nos olhos, protetores auriculares e bengala , que inclusive se 

emocionou com a experiência, pois vive a prática, com uma filha com deficiência 

auditiva. Dra Karina comentou que os protetores auriculares utilizados na vivência  não 

servem propriamente para sentir a surdez. A proposta foi levar o recado, e a Dra Regina 

se colocou na posição de uma pessoa com deficiência visual e auditiva (simulação) 

utilizando os protetores auriculares para diminuir a audição . Pablo, comentou que se 

sensibilizou muito com a demonstração da Dra Regina e do impacto causado nos 

membros de diretoria e conselheiros que pararam a sessão para comentar sobre o 

evento . Dra Vivian comentou que conversou com o Dr Daniel , presidente da Subseção 

Campinas, que aceitou a experiência ( Vivência Sensorial ) na OAB/Campinas, 

informando que deverá ocorrer no próximo ano, demostrando  a necessidade de  

conscientização, o exercício de se colocar no lugar do outro. Dr Mário disse que a 

repercussão foi positiva para continuidade nos trabalhos da Comissão. Dra Lúcia 

informou que nossas ações visam impactar mais ainda , envolvendo contratação de 

funcionários com deficiência, que foi solicitado um levantamento, bem como a 

capacitação dos funcionários para atendimento de  com pessoas com deficiência,  

inclusive  a  proposta é estender o trabalho, levando aos poucos a ideia para as 

subseções, a ideia é plantar para que os resultados  possam se multiplicar, comentou a 

Dra. Lúcia. Pablo informou que o diretor da CAASP e a vice presidente se sensibilizaram 

na adequação do site acessível . Dra Lúcia informou que o Pablo está cuidando da parte 

técnica . Pablo explicou que a acessibilidade digital é muito recente, da certificação de 

acessibilidade digital na Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Dra Lúcia comentou que irá avaliar com a Dra Adile (responsável pelo GT Acessibilidade) 

se há acessibilidade digital.  Dra Lúcia informou sobre os formatos dos GTs da 

necessidade de reuniões de planejamento dos GTs , da troca de informações nos grupos 

de trabalho que foram formados , bem como da necessidade de planejamento e de um 

cronograma de cada grupo. Comentou também sobre a possibilidade de alteração do 

dia da semana para a realização das reuniões mensais em 2020, e da necessidade de 

participação de todos os membros, presencial ou online. Dra Lúcia informou que 

conversou com Dr Roberto (responsável Esporte CAASP) que informou que a CAASP está 

bem receptiva para atuar com a Comissão, recebendo colegas com ou sem  deficiência  

para a prática de modalidades esportivas, comentou ainda, que já está previsto para o 

mês de Abril de 2020, um Seminário sobre Autismo, e, também sobre a possível 

realização de um Congresso sobre Capacidade Civil, em parceria com outras Comissões 

trazendo pessoas com ou sem deficiência, já que o tema vem gerando muitas dúvidas 

(proposta unir as Comissões Direito Civil , Direitos Humanos, as visões dos civilistas e 
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estudiosos no assunto), das resistências na prática da Magistratura, convidando juízes, 

desembargadores e operadores do direito para um debate. Informou que no Seminário 

Capacidade Civil, a palestrante, Dra Viviane, esclareceu sobre a necessidade de debates 

a respeito do tema. Dra Karina, sugeriu para abordar também a questão da previdência, 

Dra Lúcia acha importante, mas que a questão deverá ser debatida em outro momento 

( deficiência psicossocial e intelectual ). Dra Lúcia informou que a APAE (atual Instituto 

Jô Clemente) tem debatido a questão da capacidade civil com diversos órgãos, 

instituições, com os cartórios , que há necessidade de debate e aprofundamento na 

questão já que a Teoria e Prática Civil sofreram mudanças intensas e significativas, o que 

vem gerando dúvidas  sobre o assunto. Dr Rafael acha pertinente chamar para o debate 

a Comissão de Direito de Família e Sucessões. Com a palavra, Dr Jelres , presidente da 

Comissão Subseção de Sumaré, novo membro da Comissão, que informou que esteve 

em Brasília para tratar da questão da capacidade civil, pois no município  a nova 

legislação vem gerando gigantesco transtorno sobretudo com pessoas com deficiência 

intelectual sem recursos . Dra Lúcia informou que a nova legislação veio para criar mais 

autonomia para pessoas com deficiência intelectual , de acordo com a Convenção da 

ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência e a LBI, que muitas ideias deverão 

ser discutidas, portanto necessária a realização de um Congresso específico para 

tratarmos do assunto, envolvendo especialistas na área , operadores do direito , 

profissionais das áreas do conhecimento humano , com o apoio de outras Comissões da 

Seccional . Dra Mari sugeriu um encontro com as famílias de pessoas com deficiência 

intelectual (adultos) . Dra Lúcia informou que Dr Thiago esteve presente, representando 

a Comissão no Lançamento do Guia Pessoa com Deficiência Intelectual (Tozzini Freire 

Escritório Advocacia) . Dr Rafael informou sobre canal no youtube a maioria das pessoas 

com deficiência desconhecem informações básicas. Dra Lúcia solicitou que os GTs 

apresentem até o dia 10 de dezembro planejamento das atividades que serão 

desenvolvidas no próximo anO, objetivo , como tirar as ideias do papel e coloca-las em 

prática. Dra Mari sugeriu a criação de encontros para discussões dos temas, além do 

tema capacidade civil. Dra Lúcia comentou que em poucos meses realizamos muitas 

atividades produtivase que agora precisamos um momento para descansar um pouco, 

que as atividades da Comissão entrarão em um período de recesso e férias, retornando 

as atividades em fevereiro de 2020, que os membros dos GTs ( Grupos de Trabalhos ) 

deverão se unir para que as ações sejam desenvolvidas na prática com resultados 

satisfatórios, agradecendo a presença de todos e  dos colegas que acompanharam 

online.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e para constar, 

eu, Vivian Regina de Carvalho Camargo, secretária, lavrei e digitei a  presente ata que 

deverá ser aprovada pelos presentes, se estiverem de acordo. 

 

LUCIA BENITO DE MORAES MESTI                 VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO 

(Presidente)                                                        ( Secretária)   


