
 

 

 11ª Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência -13/08/2020 

 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de 2020, às 10:00 horas, iniciou-se a reunião, sob a 

presidência da Dra. Lúcia Benito de Moraes Mesti,  com o  acompanhamento por 

videoconferência desta secretária subscritora e comparecimento online dos seguintes 

advogados e membros colaboradores: Marcela Santaniello Buccelli, Adile Manfredini,  Thiago 

Lúcio Rodrigues de Souza,  Mário Hiroshi Ishihara, Márcia Denise G.D.Danta , Luana Marini 

Genari de Souza Ramos, Vivian Regina de Carvalho Camargo (secretária, subscritora da presente 

Ata),  Augusto Sergio Cruz de Toledo, Rafael Pacheco Gobara, Pablo Ramón, Ivana Tobias de Sá, 

Danilo de Oliveira Lima, Janaína Wolf,  Claudio_Viana dos Santos, Fabiana Nunes, Cahuê Alonso 

Talarico, Jelres Freitas e o novo membro, André Dib. Justificativa a ausência de  César Lavoura 

Romão, Karina, Regina e Maridelfa. Iniciados os trabalhos e dada a palavra a Dra. Lúcia, 

presidente da Comissão, agradeceu a presença de todos que estão online, informando o 

cancelamento da exposição que seria realizada pela Dra Maridelfa sobre a Evolução e História 

da Deficiência Intelectual, devido a um  imprevisto de trabalho e que oportunamente será 

apresentado. Em seguida,  Dr André Dib se apresentou. Houve aprovação unanime da Ata da 

reunião de 15/06/2020. Em seguida, Dra Lúcia informou que o Ofício que deveria ser 

encaminhado para a Delegacia Específica da Pessoa com Deficiência para apuração dos fatos 

(dupla de comediantes) não foi aprovado pela diretoria, tendo em vista que a Instituição não é 

parte no Inquérito Policial. Alguns membros sugeriram uma Nota Pública sobre o tema, porém 

Dra Lúcia informou que decorreu muito tempo desde a ocorrência dos fatos, sendo aceito pela 

maioria dos membros. Em seguida, Dr Thiago relatou sobre a entrevista concedida para a TV da 

Câmara Municipal de São Paulo sobre os trabalhos da Comissão e que futuramente estará 

disponível no canal do Youtube.  Dra Lúcia informou que encaminhou e-mail para a Secretaria 

Adjunto sugerindo acessibilidade nas comunicações/eventos da instituição e que o pedido será 

analisado pela diretoria. Dra Adile compartilhou o link Guia de Comunicação e Eventos 

Acessíveis elaborado pela Secretaria Municipal de SP. Seguindo o mesmo assunto, foi criado um 

grupo com a Luana, Adile e Pablo para aprimorar o material anteriormente criado sobre o 

mesmo tema e que será encaminhado para as outras comissões da OABSP. Dra Lúcia comentou  

que alguns eventos da instituição já contam com a presença de Intérprete de Libras e a ideia é 

que todos os eventos disponibilizem este profissional.  Dra Vivian passou informações sobre o 

próximo Webinar do GT Educação e Desenvolvimento – “ Educação Inclusiva – Perspectivas e 

Desafios”. O evento abordará a história da Educação Inclusiva no Brasil, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Superior, com a Dra Mantoan (Unicamp) e Dra Carmem Ventura (Puc 

Campinas ) , especialistas em Educação Inclusiva. Após o Panorama Histórico, o palestrante Dr 

Sestaro discorrerá sobre a importância da família e legislação, e em seguida seu filho, o jovem 

Samuel Sestaro (Síndrome de Down)  tratará das boas práticas, já que Samuel sempre estudou 

em escola regular. O  Webinar será no próximo dia 18 de setembro, das 17:00 às 19:00 horas 

pela plataforma Zoom disponibilizada pela OAB SP, evento em parceria com a Federação 

Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Haverá intérprete de libras e audiodescrição. 

Em seguida, Dra Lúcia agradeceu a colaboração da Dra Marcella no envio de textos informativos 

e de algumas artes produzidas por ela e pelo voluntário João, que é artista e luta pela 

acessibilidade. Dra Marcella informou que estudou teatro e João foi seu professor, que lutou 

para que o palco da Cultura Inglesa fosse acessível. Pablo sugeriu a criação de um  calendário 

para os textos das mídias sociais. Marcella que se comprometeu a colaborar. Dra Lúcia cancelou 



 

 

a reunião da Comissão do mês de setembro, permanecendo o Webinar sobre Educação Inclusiva 

no dia 18 de setembro, informando que a próxima reunião da Comissão será em outubro, dia 

05 de outubro, às 10 horas. Informou também que a Cartilha está em andamento e o 

lançamento  será adiado, pois provavelmente o evento Fórum Estadual será de forma remota 

devido a pandemia. Assim, poderemos fazer o lançamento em um evento presencial e teremos 

tempo para buscar parcerias de patrocinadores. Dra Lúcia comentou sobre os expedientes 

recebidos, sendo que o de tema do direito do trabalho será encaminhado para Dra Marcella, 

que foi designada como relatora. Outro expediente encaminhado versa sobre o entendimento 

da Quarta Turma do STJ que adotou o posicionamento de que o rol da ANS, previsto na 

Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo. Este será encaminhado para 

deliberação da Comissão Nacional.  Por fim, esta Comissão recebeu um expediente de um 

advogado cego que requer informações sobre o Plano de valorização do advogado com 

deficiência e informações sobre o mercado de trabalho para jovens advogados com deficiência. 

Dr Mário sugeriu integração empresa-escola, como forma de facilitar o ingresso do estagiário 

com deficiência no mercado de trabalho, por exemplo, CIEE. Dr Jelres e Dr Thiago 

compartilharam suas experiencias pessoais. Dr Cauê sugeriu um Banco de Dados onde os 

escritórios possam entrar em contato com a OAB. Dra Lúcia comentou que o site da OABSP 

disponibiliza  o Balcão de Vagas e o cadastramento de currículos, e que enviará um e-

mail/expediente sugestivo para a Secretaria Geral inserir um campo de busca para currículos de 

advogados (as) com deficiência e vagas especificas para advogados (as) com deficiência.  Dr 

Rafael sugeriu conversar com a Comissão dos Jovens Advogados e Dra Lúcia com a Comissão de 

Sociedade de Advogados e Comissão de Direito Acadêmico para criarem parcerias. Seguindo 

para o próximo tópico da pauta, Dr Cahue e Dr Rafael irão elaborar uma minuta de ofício sobre 

a inexigibilidade de uso de máscara facial para pessoas com deficiência e posterior 

encaminhamento ao Governo do Estado. Em seguida, Dr Danilo pediu a palavra e informou que 

o Instituto Butantã está realizando testes do COVID-19 no Shopping SP Market, porém não há 

atendimento preferencial para as pessoas com deficiência.  Encaminhou sugestão de minuta 

para envio ao Instituto Butantã.  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, acompanhando a reunião online pela plataforma Hangouts  procedi as anotações 

necessárias para a confecção da presente ata que deverá ser aprovada pelos presentes se 

estiverem de acordo . 

 

 

LÚCIA BENITO DE MORAES MESTI                                VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO 

PRESIDENTE                                                                    SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


