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

 

 

Aos dois dias do mês de março do ano de 2020, às 09:34 horas, com inicio meia hora de atraso 

devido problemas técnicos na plataforma online, 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: Mário Hiroshi 

Ishihara, Alex Valente , Karina Teixeira Silva, Márcia Denise G.D. Danta, Luana Manini Genari de 

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

Augusto Sergio Cruz de Toledo, Jelres Rodrigues de Freitas, Rafael Pacheco Gobara, Pablo 

Ramón, Caroline Melloni, Alexandra Rodrigues, Adile Maria Delfino Manfredini, Ivana Tobias de 

Sá, Claudio Viana dos Santos, Andressa Luchiari de Souza, Cahuê Alonso Talarico e 

Fabiana Nunes de Oliveira Silva. Iniciados os trabalhos, Dra. Lúcia, presidente da Comissão,  

agradeceu a presença de todos que estão online e em seguida apresentou a Ata da última 

reunião em 02 de fevereiro de 2020 para aprovação, aprovada por unanimidade. Dra Lúcia 

informou que o formulário enviado para aprovação da diretoria referente a coleta de 

informações dos funcionários com deficiência da OAB, a princípio, não foi aprovado, pois é 

necessário aguardar a realização de uma reestruturação funcional e salarial prevista na OABSP, 

antes de aplicar o questionário.  Informou também que o plano de valorização do advogado e 

advogada com deficiência ainda está pendente na Diretoria e até  a presente data não obteve 

resposta . Em seguida, informou que  a Comissão recebeu um e-mail da Sra Maria Isabel da Silva, 

jornalista, que publicou um livro sobre a LBI e tem um grupo nas redes sociais com mais de sete 

mil usuários, solicitando para a realização de um evento em comemoração da LBI no dia 06 de 

julho (segunda-feira), para o período da manhã , das 9:00 às 12:00, ou no período da tarde,  das 

14:00 às 17:00 , conforme disponibilidade da Sede Cultural da OAB/SP. Para tanto, a Sra Maria 

Isabel convidou a Senadora Mara Gabrilli e o Senador Romário, porém sem confirmação até o 

momento. Dra Lúcia abriu a palavra aos membros online para manifestação. Dra Vivian acha 

pertinente a realização do evento de aniversário da LBI na OAB/SP, Dra Fabiana, acha que é 

importante que o evento seja realizado na OAB/SP com apoio da Comissão e Dra Karina 

concordou, mas  desde que o evento não tenha cunho político. Dr Cauê acha importante a data 

para discussões sobre avanços na LBI e por fim, Dra Lúcia, acha importante e pertinente a 

discussão dos avanços e das questões pendentes na LBI , porém  sem cunho político, tendo em 

vista que a OABSP é apartidária. Será verificado a disponibilidade do espaço. Dra Lúcia informou 

que a Comissão também está pensado em  um evento sobre Capacidade Civil na OAB/SP com 

Dra Viviane Limongi para o mês de junho,  convidando a presença de professores da USP e PUC. 

Dra Viviane integrará a Comissão como membro consultora. Dra Luana sugeriu passar uma lista 

dos eventos, planejamento anual, agenda atualizada para publicação no grupo. Dra Lúcia 

informou dia 15 de maio será realizado a reunião na parte da manhã e de tarde, evento sobre 

Direito do Trabalho e Previdência no mini auditório. Solicitou a ajuda de dois ou três membros 

para dar suporte. Dra Vivian, sugeriu como palestrante o Dr Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, 

mas informou que é desembargador do Trabalho em Curitiba. Dra Karina, sugeriu Dr Renér na 

área Previdenciária. Dra Lúcia solicitou que os membros deverão enviar sugestões no grupo da 

Comissão. Dra Luana sugeriu que no evento GT Educação, em setembro, fosse abordado o tema 

surdez relacionado à educação dos surdos. Dra Karina disse que poderiam ter dois painéis, parte 
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teórica e parte prática. Dra Lúcia informou que as ideias deverão ser colocadas no papel, para 

estruturar o tempo de cada palestrante e os assuntos abordadios, já que serão três palestrantes. 

Em seguida, Dra Lúcia comentou sobre o evento de abril sobre TEA. Informou que o Fórum 

Estadual e Reunião de Presidentes das Comissões será dia 30 de novembro na sede da Subsecção 

da OAB/Campinas. Dra Vivian convidou os membros para o evento Capacidade Civil com a Dra 

Stella na OAB/Campinas, dia 28 de maio e que o convite será oportunamente publicado no grupo 

quando o material tiver disponível.  Em seguida, com a palavra, os membros Pablo, Luana e 

Adile, demonstraram o material de divulgação com relação à acessibilidade de comunicação, 

destinado aos palestrantes convidados dos eventos realizados por essa Comissão. Pablo 

informou que  é importante a padronização  de apresentações por slides na questão visual e nos 

documentos digitais. Dra Luana comentou que o intuito é trazer informação para adequação 

nos espaços e eventos da OABSP, incluindo todas as pessoas e facilitando o trabalho dos 

palestrantes, entendido como boa prática de comunicação. Pablo, enviou para o grupo os 

modelos. Dra Lúcia parabenizou o conteúdo publicado e bem detalhado. Encaminhará para 

aprovação da Diretoria e após, caso positivo, disponibilizará  para todas as Comissões da OABSP. 

Pablo explicou para a Dra Lúcia que não teve retorno da CAASP, sugeriu realizar uma reunião 

com a CAASP para tentar diminuir os custos das adequações . Dra Lúcia vai verificar o que 

consegue com a CAASP. Com a palavra , Dr Mário, informou sobre o torneio de xadrez, que 

acontecerá dia 21 de março. Mencionou as dificuldades na organização entre CAASP/Centro 

Paralímpico. Informou que no dia do evento as pessoas com deficiência serão convidadas para 

conhecer a área e que será proferida uma palestra com o tema “ O esporte na vida das pessoas 

com deficiência física “. Os interessados poderão confirmar até o dia 13/03 , data limite. Dr 

Mário e Dr Rafael informaram que mesmo que não consigam enxadristas com deficiência visual, 

não será um empecilho. Dr Mário solicitou ajuda na organização da palestra e que vai precisar 

de colaboradores . Dra Lúcia informou que todos os eventos devem ser programados com 

antecedência mínima de 60  dias, e que no caso específico, não será possível o envolvimento do 

Depto de Cultura e Eventos. Dra Lúcia criou um link  disponibilizando-o com um texto para 

inscrições na página da Comissão e explicou para o Dr Mário que não houve tempo para 

divulgação, mas que irá compartilhar na página do facebook . Dr Augusto se ofereceu para 

ajudar o Dr Mário no dia. Dra Vivian, esclareceu que na data tem compromissos pela Comissão 

de Campinas. Dr Rafael respondeu ao Dr Jelres, que na data para entrar no Centro Paralímpico 

todos precisarão ter um crachá e que o prazo para inscrições vai até o dia 13/03. Os colegas, 

Pablo, Augusto e Rafael se comprometeram para ajudar no dia do torneio. Em seguida, Dra 

Andressa falou sobre o Simpósio TEA marcado para o dia 13 de abril , das 14 às 17 horas , com 

a confirmação dos palestrantes na área médica , psicologia, fono, na área do direito (Dra Lúcia 

e Dr Cauê) e autismo e família, Guto e Pedro. Dra Lúcia informou que está em contato com a 

assessora do apresentador Marcos Mion para convidá-lo para tratar sobre o assunto, pois ele 

tem um filho com autismo. Dra Andressa informou que houve demora para obter as respostas 

e que estava atrás dos palestrantes desde novembro / dezembro. Dra Vivian se comprometeu a 

fazer a divulgação do evento em Campinas e Região . Em seguida Dra Lúcia informou sobre o 

resultado parcial dos formulários preenchidos pelas subsecções do Estado de SP em relação à 

acessibilidade. Dr Jelres informou que respondeu o formulário pela subsecção de Sumaré e que 

consta a indicação que o banheiro da subsecção de Sumaré é acessível, mas na realidade não há 

condições de entrar com uma cadeira de rodas. Dra Lucia pedirá a Secretaria das Comissões um 

prazo final para que as Subseções devolvam os formulários preenchidos . Informou ainda que a 

até a presente data  a ESA não retornou a resposta sobre o curso proposto para a Oficina de 
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Libras para advogados. Dr Alex sugeriu a criação de uma apresentação padrão para a realização 

de palestras sobre os direitos das pessoas com deficiência nas subsecções, proporcionando 

capacitação específica sobre o tema  em 04 ou 05 subsecções para cada membro. Dra Lúcia 

achou interessante, mas tem que verificar a disponibilidade das pessoas. Dra Lúcia sugeriu que 

na próxima reunião cada grupo/núcleo, por seu coordenador, apresentasse  um material 

resumido sobre o tema, sendo que o mesmo poderá embasar o início da cartilha. Todos 

aprovaram a sugestão. Dra Janaína vai finalizar o formulário de pesquisa de satisfação para 

advogados com deficiência para a próxima reunião. Dra Lúcia informou sobre um expediente 

recebido que sugere a criação de um grupo de estudo sobre aposentadoria para servidor público 

federal, porém não houve interesse de nenhum membro. Será encaminhado para a Comissão 

de Direito Previdenciário. Dra Vivian falou para o Dr Jelres solicitar para a Comissão de Campinas 

questões referentes acessibilidade. Dra Lúcia , a pedido da Dra Luana, que nas próximas reuniões 

será concedido de 10 a 15 minutos para formação dos membros. Em abril será escolhido o tema 

de maio e assim por diante. Dra Lúcia agradeceu a presença de todos os membros que 

acompanharam online , reforçando o convite para a reunião presencial e evento TEA no dia 13 

de abril. Solicitou ao Dr Mário que os próximos eventos sejam programados com tempo 

disponível para divulgação e com antecedência, copiando as informações para a Dra Vivian e 

Dra Lúcia nos e-mails das programações do GT que coordena .  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 Hangout 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


