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 12ª Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência - 05/10/2020 

 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de 2020, às 10h08 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: José Carlos Carmo, Cristiane Zamari Diogo,  Leornardo Leite, Jelres 

Rodrigues de  Freitas,  Eduardo Silveira, Claudio Viana dos Santos , Rafael  Pacheco Gobara, 

Caroline Meloni Moraes do Nascimento Cliber,   Marcela Santaniello Buccelli,   Thiago Lúcio 

Rodrigues de Souza, Luana Marini Genari de Souza Ramos, Vivian Regina de Carvalho Camargo ( 

secretária, subscritora da presente Ata)   Augusto Sergio Cruz de Toledo , Ivana Tobias de Sá, 

Claudio_Viana dos Santos, Fabiana Nunes, Cahuê Alonso Talarico, Maridelfa  André Dib. 

Ausências justificadas: César Lavoura Romão, Danilo de Oliveira Lima e Mário Hiroshi Ishihara. 

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

presença de todos que estão online, passando a palavra ao Dr Jelres Freitas para exposição 

“Direitos políticos e acessibilidade nas eleições”. Dr Jerles informou que a LBI trouxe grandes 

mudanças no direito eleitoral, com a participação efetiva das pessoas com deficiência nas 

eleições. Disponibilizado no grupo o Manual de Acessibilidade nas Eleições. Após exposição do 

Dr Jelres, Dra Lúcia agradeceu a participação e esclarecimentos, informando que será 

encaminhado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com o objetivo de assegurar os 

direitos políticos das pessoas com deficiência intelectual nas eleições de 2020 e será assinado em 

conjunto com a Comissão de Direito Eleitoral e outras organizações, como o  Núcleo da Pessoa 

Idosa e Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública de São Paulo, Ministério Público Federal, 

Ministério Público estadual e Instituto Jô Clemente (IJC). Com a palavra, Dr Rafael informou que 

é mesário há 10 anos e recebeu capacitação sobre às pessoas com deficiência que poderão votar 

acompanhadas, devendo o ato ser anotado na Ata. Mencionou que o TRE emite uma certidão 

que desobriga pessoas com deficiência de votarem, caso o ato seja muito custoso a pessoa. Dr 

Eduardo informou que encontrou dificuldades nas últimas eleições, pois não tinha acessibilidade 

para usuários de cadeira de rodas no local de votação. Foi trocada a zona eleitoral por uma que 

os funcionários do TRE achavam adequada e foi orientado a preencher um formulário de 

justificativa, caso encontre alguma dificuldade de acessibilidade no local. Dr Leonardo Leite 

informou que por dois anos usou cadeira de rodas (atualmente bengala) e no  Colégio Miguel 

Cervantes existe uma colina no alto da Rua Lisboa, que deveriam avaliar não só as condições de 

acessibilidade dentro dos  locais de votação, mas as condições nos entornos. Para as pessoas que 

chegam de carro é necessário que os locais disponibilizem vagas de estacionamento e para 

usuários de cadeiras de rodas, maiores adaptações nas portas. Sugeriu que no ofício a ser 

encaminhado fosse incluído tópico sobre acessibilidade no entorno dos locais de votação e 

seções eleitorais. Dr Eduardo informou que os locais são inacessíveis para quem utiliza cadeiras 

que não são automáticas. Dra Lucia comentou que o ofício está na diretoria para aprovação e 

possivelmente não seria possível alterar o conteúdo. Comentou também sobre a possibilidade 

de criar um formulário para que as pessoas possam denunciar dificuldade de acessibilidade nas 

eleições. Dra Cristiane informou que na eleição passada acionou o Dr Joelson (OAB Nacional) no 

primeiro turno de votação referente a uma denúncia de uma mãe que o filho sofrera 

constrangimento no local de votação por falta de acessibilidade. Em seguida, passado para o 
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próximo tópico da pauta, foi aprovada a Ata da reunião anterior por unanimidade. Dra Lúcia 

informou que em comemoração ao dia 11 de outubro – Dia da Pessoa com Deficiência Física, 

gostaria de realizar uma live na página da comissão sobre o tema. Após diversas sugestões, foi 

decidido o tema sobre mercado de trabalho. Dr César será o mediador do encontro e os 

membros, Dra Marcela e Dr Danilo serão os convidados. Dra Luana fará a acessibilidade do 

evento. Dr Rafael se desculpou pelo atrasado na entrega da minuta da inexigibilidade do uso de 

máscara que será encaminhado para a Secretaria Estadual e se comprometeu a entregá-la na 

próxima reunião.  Dra Cristiane e  Dr Cauê elaboraram o texto de um decreto com o mesmo tema 

em Santos (uso de máscaras), mas que houve divergências de opiniões em relação ao texto, 

flexibilidade o uso de máscaras em Santos. Dra Lúcia agradeceu e em seguida passou a falar sobre 

o evento do mês de novembro – Fórum Regional e Encontro Regional das Comissões dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência de SP, informando que inicialmente seriam realizados 

presencialmente no auditório da OAB/Subseção de Campinas, mas devido a pandemia serão 

sediados pela OAB Campinas de forma online. Foram colocados dois temas para votação 

referente a programação do Fórum: Educação (devido ao Decreto) e Mercado de Trabalho. Ficou 

decidido que o tema será sobre educação e a programação será definida posteriormente. Com a 

palavra, Dr Cauê, representando o GT Educação e Desenvolvimento, explanou sobre o Decreto 

10520/2020, trazendo os principais pontos sobre a nova política de educação especial. Informou 

que o novo Decreto não ouviu as pessoas com deficiência, ferindo dispositivos constitucionais, 

tratados internacionais, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Criança e do Adolescente,  Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação entre outras Leis e documentos internacionais.  Após opiniões 

contra e a favor, decidiu-se pela maioria dos presentes uma Nota Pública da Comissão contra a 

Nova Política Nacional de Educação Especial Equitativa , Inclusiva e com Aprendizado ao Longo 

da Vida, normatizada pelo Decreto 10502/2020 em conjunto com a Comissão de Direitos das 

Crianças e adolescentes da OABSP.   Dra Ivana elogiou o Webinar Educação Inclusiva, 

perspectivas e desafios promovido pela Comissão GT Educação e Desenvolvimento. 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 Zoom,  procedi as anotações necessárias para a confecção da presente ata que deverá 

ser aprovada pelos presentes se estiverem de acordo . 

 

 

LUCIA BENITO DE MORAES MESTI                                VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO 

PRESIDENTE                                                                    SECRETÁRIA 

 

 

 


