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 13 Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência OABSP  

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de 2020, às 10:05 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:  Leornardo Leite, Adile Maria Delfino Manfredini ,  

Jelres Rodrigues de  Freitas,  Eduardo  Conrado 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 , Pablo Ramón Argañaraz, Ivana Carla Tobias de Sá, Janaína Wolf, Fabiana 

Nunes de Oliveira Silva , Cahuê Alonso Talarico , Maridelfa,  André Felipe Dib Jorge, Danilo 

de Oliveira Lima, Ausências justificadas : Mário Hiroshi Ishihara , César Eduardo  Lavoura 

Romão e Regina Maria Sabia Darini Leal . Iniciados os trabalhos,  Dra. Lúcia, presidente da 

Comissão, agradeceu a presença de todos que estão online, passando a palavra a Sra 

Silvana, representante da CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade), que discorreu 

sobre a Acessibilidade e Desenho Universal. Expos breve relato sobre a CPA, deliberada 

pela Prefeitura Municipal de São Paulo, citando as Leis 10.048 e 10.098 que foram 

regulamentadas com base no desenho universal. Solicitou, em conjunto com a Dra Adile, 

o apoio da presente Comissão para sanar dúvida sobre o Decreto Municipal  n. 

59.885/2020, que estabelece e disciplina o parcelamento, uso e ocupação do solo, bem 

como normas edilícias para Habitação de Interesse Social, Habitação de Mercado Popular, 

Empreendimento de Habitação de Interesse Social - EHIS, Empreendimento de Habitação 

de Mercado Popular - EHMP e Empreendimento em Zona Especial de Interesse Social. Dra 

Lucia comentou que o artigo 32 da LBI  prevê prioridade na aquisição de imóvel para 

moradia própria, de programa habitacional público ou subsidiado por recursos públicos 

(3% das unidades). A Portaria 355 – 28/4/2017 , regulamentou a aplicação do art. 32 da 

LBI, nas operações de crédito contratadas no âmbito dos programas habitacionais, 

públicos ou subsidiados com recursos públicos, pelo Ministério das Cidades e que por fim, 

existe também a recomendação 01/2017 do MPF. A arquiteta Silvana (CPA) solicitou para 

que a Comissão da OABSP os oriente sobre a legislação, pois a maioria dos integrantes 

são arquitetos e não legisladores, e Dra Lucia afirmou que apresentará para a CPA um 

parecer sobre o tema até a próxima semana. Dra. Marcela, Dra. Adile, Dr.Cahuê e Dr. 

Leonardo se ofereceram para ajudar na elaboração do parecer. Dra. Adile convidou os 

membros da Comissão para acompanhar as reuniões da CPA. A arquiteta Silvana 

comentou a confiança na Dra. Adile para solicitar um parecer da Comissão , agradecendo 

e informando que acabou de receber um e-mail do Secretário Municipal dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, Dr Cid Torquato, oferecendo ajuda no tema. Prosseguindo a 

reunião, Dra. Lúcia passou a aprovação da Ata da reunião anterior, aprovada por 

unanimidade. Passando para o próximo assunto, Dra. Lúcia informou sobre a  Nota 
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Pública em relação à Lei 17.293/20 e Decreto Estadual 65.259/20 , que trata sobre o IPVA 

/ ICMS. Foi criado um grupo para tratar sobre o tema, e passou  a palavra ao Dr. Cahuê, 

que esclareceu que o grupo chegou à conclusão de que o Decreto é inconstitucional, pois 

o  prazo do Convênio do CONFAZ era de 04 (quatro) anos e que na época o governador, 

Márcio França, não aderiu ao Convênio, mantendo o prazo de 02(dois) anos para o gozo 

do benefício. Mencionou que o Decreto atual faz diferenciação entre às pessoas com 

deficiência. Ficou decidido pelos membros que será elaborado uma nota pública sobre o 

tema e que será solicitado ao Conselho da Secional autorização para ingressar com 

alguma medida judicial para conter a violação de direitos. Dra. Lúcia informou que entrou 

em contato com a Comissão de Direito Tributário e que até o momento não obteve 

retorno. Dra. Maridelfa e Dr Cahue demonstraram interesse sobre o tema da CIF, pois 

este conceito poderia ser utilizado na concessão da isenção do IPVA e ICMS. Foi sugerido 

uma palestra com o Dr Kal sobre o tema. Passando para o próximo assunto da pauta, Dr. 

Rafael falou sobre a minuta referente ao Decreto da inexigibilidade do uso de máscaras e 

que em breve enviará minuta do ofício, em conformidade ao Decreto Municipal de Santos 

e Decreto Estadual. Em seguida, Dra Lúcia agradeceu  ao Dr César, a Dra. Marcela, Dr. 

Danilo e Dra. Luana pela live de comemoração ao dia da pessoa com deficiência física, 

com foco no mercado de trabalho jurídico, realizado no dia 11 de outubro, que atingiu 

mais de  1000 visualizações na página do Facebook da Comissão. Informou ainda que 

encaminhou para a diretoria o  ofício  sobre o exame da ordem para surdos sinalizantes, 

reivindicação da Dra. Luana. Dra Lúcia e Dra Vivian convidaram todos os membros para 

participarem do II Fórum Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que será 

realizado dia 30/11, das 17 às 20 horas, sediado pela OAB Campinas. Devido a pandemia 

será no formato online, com abertura de uma apresentação  cultural com Dudu do Cavaco 

e demais  palestrantes: Dra. Isabel de Loureiro Maior, Dra. Thaís Nascimento Dantas , Dr 

Diego Stadoan, Professora Débora Seabra, Dra Windyz Brazão Ferreira e mediador Dr. 

Cahuê. O tema principal será a  nova política de educação especial, normatizada pelo 

Decreto 10.502/2020, convite extensivo ao público em geral, com intérprete de libras e 

audiodescrição.  Na mesma data e também no mesmo formato online, na parte da manhã,  

das 10 às 13 horas, explicou Dra. Vivian,  será o II Encontro Regional das Comissões dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB SP,  com intérprete de libras e 

audiodescrição, evento fechado destinado aos presidentes e integrantes das Comissões 

Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo. Reiterou o convite para 

participação dos membros. Em seguida, Dra. Lúcia discorreu sobre o planejamento de 

2021, informando que as reuniões permanecerão remotas e bimestrais. Dr. Cahuê sugeriu 

reuniões em formato híbrido (presencial e online) pela plataforma zoom. Dra. Lúcia 

informou que em dezembro/2020 e janeiro/2021 não teremos reuniões e que haverá 

alteração do horário para às quarta-feira, final da tarde, sempre às  17 horas. Informou 

ainda a necessidade de planejamento para a coordenação dos núcleos de trabalho  e 

realização de  eventos para o próximo ano, solicitando o apoio e colaboração dos  

membros para já irem  pensando na indicação de  palestrantes. Informou também a 
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necessidade de observar  e rever o plano de atuação, salientando que 2021  será ano de 

eleição na OABSP, momento de reafirmarmos e colocarmos ideias para retomarmos os  

projetos. Ao final da reunião, todos juntos finalizaram com a  Oração do Pai Nosso,  e a 

presidente, Dra Lúcia,  agradeceu  aos membros colaboradores da Comissão  pelos 

trabalhos realizados no ano de 2020, reforçando o convite para todos participarem no 

próximo dia 30/11 do II Fórum Estadual e II Encontro de presidentes e membros de 

Comissões .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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


