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8ª Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência – 13/04/2020 

 

Aos treze dias do mês de abril do ano de 2020, às 10:03 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: Thiago Lúcio Rodrigues de Souza, César Lavoura Romão,  

Mário Hiroshi Ishihara, Alex Valente, 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, Rafael Pacheco Gobara, Pablo Ramón, Caroline Melloni, Alessandra 

Rodrigues, Janaina Wolf, Adile Maria Delfino Manfredini, Ivana Tobias de Sá, Claudio Viana 

dos Santos, Andressa Luchiari de Souza e Fabiana Nunes. Houve justificativa da Dra Karina 

Teixeira as Silva. Iniciados os trabalhos, dada a palavra a Dra. Lúcia, presidente da Comissão, 

agradeceu a presença de todos que estão online e ressaltou o momento difícil que estamos 

vivenciando em razão da pandemia instalada no Brasil e em todo o mundo. Dra Lúcia informou 

que tentou acertar com Dr Sestaro, presidente da fundação Síndrome de Down, para apresentar 

uma palestra para os membros, mas infelizmente ele não pôde participar do encontro. Cada 

mês teremos a apresentação de um especialista como forma de proporcionar formação e 

conhecimento  para os membros da Comissão. Dada a palavra para Dra Luana, advogada, 

membro da Comissão, intérprete de libras e coordenadora do GT Sensorial, informou que o 

tema será sobre Diálogos da Surdez, diversas identidades. [20:20, 21/05/2020] Luana Comissão 

OABSP: Prosseguindo, esclareceu que há duas visões: clínica patológica (déficit sensorial) e a 

visão socioantropológica (minoria linguística). Abordou que a surdez tem várias identidades, a 

depender da visão o sujeito pode ser visto como deficiente ou como alguém que tem uma língua 

diferente da nossa. Explicou que a Libras, Língua Brasileira de Sinais que é utilizada pelo sujeito 

que se identifica com uma línguasinalizada. Já o deficiente auditivo (D.A) geralmente é um 

ouvinte que perdeu a audição podendo inclusive ficar surdo, ou ainda, o sujeito que nasceu 

surdo e se identifica com a língua portuguesa e realiza leitura labial. Explicou que Libras tem 

variação  linguísticas regionais igual os sotaques existentes no nosso país. TILS é a sigla para 

identificar Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. A comunidade surda utiliza a língua de 

sinais como referência e experiência de vida - e quando falamos de comunidade não é apenas 

os surdos, mas também seus familiares, professores, intérpretes e todos que se relacionam com 

a Libras. O Profissional TILS tem que ser habilitado para a tradução e interpretação e formação 

com competência técnica. Libras é um sistema linguístico de comunicação reconhecido desde 

2002, pela Lei n° 10.436/2002, regulamentada por Decreto n° 5.626/05  possibilitando o acesso 

aos serviços públicos, como o Poder Judiciário, entre outros. O Tradutor intérprete de Libras é 

reconhecido como auxiliar da justiça e equiparado a perito judicial. Dra Luana informou a 

necessidade do Poder Judiciário disponibilizarprofissionais qualificados, pois caso contrário 

podem fazer uma leitura equivocada dos direitos e discursos, subtraindo informações 

importantes. Informou ainda que o símbolo que representa a surdez (orelha cortada)só 

identifica que a pessoa tem surdez e o outro representado pelas duas mãos significa material 

traduzido em Libras ou há presença do profissional intérprete de Libras. Dr Mário perguntou 

para a Dra Luana sobre escolas e ela , informou que tem poucas escolas bilíngues e muita 

precariedade de adequação ao conteúdo escolar. Dr César comentou que na questão da 

educação inclusiva há um prejuízo da comunidade surda no mesmo espaço. Dr Alex mencionou 
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a obrigatoriedade da língua no ensino escolar desde as séries iniciais sendo o caminho correto 

para privilegiar a Língua brasileira de sinais e promover sua difusão e uso. Dra Vivian há 

necessidade de adequar a legislação e Dr Mário comentou que a língua gestual é complexa. Dra 

Luana enfatizou que a comunicação neste momento de pandemia está sendo muito prejudicada, 

pois os surdos estão com dificuldades de receberem informações de utilidade pública. Dra Lúcia 

solicitou que o GT sensorial busque projetos de leis que atualizem as normas regulamentares 

das emissoras de TV para que possamos atuar neste sentido, inclusive com colaboração da 

Comissão Nacional. Dra Adile explicou sobre o trabalho em São Paulo/Capital, como vídeo 

explicativo atendendo aos surdos, aplicativo, central de libras 24 horas com pessoal capacitado 

para atendimento da comunidade surda. Dra Lúcia agradeceu a Dra Luana pelas informações 

objetivas, claras e muito didática e informou que na próxima reunião (abril), Dr César explanará 

sobre trabalho e emprego. Em sequência, apresentação da pauta da reunião de 02 de março de 

2020 para aprovação, como nem todos os membros conseguiram analisar, foi decidido 

ponderações até o final da tarde. Em seguida, Dra Lúcia informou que os eventos presenciais 

até o final de junho estão suspensos em decorrência da obrigatoriedade do isolamento social. A 

OABSP vem promovendo palestras e seminários online pela plataforma zoom e os eventos 

menores pelo youtube. Dia 15/05 teremos o seminário de empregabilidade e previdência social 

da pessoa com deficiência pela plataforma zoom, das 14 às 17 horas. Em julho teremos o evento 

de aniversário da LBI no dia 06 de julho das 9:30 às 12:30. Agosto Simpósio autismo dia 13/08 

das 14:00 às 18:30. Os eventos de setembro, outubro e novembro por enquanto permanecem. 

Dra Lucia informou as ações que a diretoria da OABSP vem fazendo em prol da advocacia 

paulista e ressaltou a importância de  enviarmos um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde 

com orientações sobre os cuidados com as pessoas com deficiência. Dr Mário falou sobre a 

necessidade de atendimento de pessoas mais carentes, pois as pessoas com deficiência são mais 

vulneráveis, sobretudo as pessoas carentes. Dra Andressa esclareceu sobre grupos de crianças 

e adultos com TEA e a atual situação, com mudanças de rotinas e crises constantes. Dra Luana 

solicitou a divulgação do e-mail ou link para o recebimento de denúncias coletivas. Dra Lúcia 

falou que divulgará nas redes sociais e pediu o apoio dos membros para ajudar na divulgação. 

Dra Vivian sugeriu a criação de um vídeo institucional youtube para que todos tenham 

conhecimento. Dra Luana se comprometeu a editar colocando janelas como intérprete. Dra 

Lúcia enfatizou a necessidade do  vídeo institucional apresentar legenda e libras. Passando para 

o próximo tópico da pauta,  Dr Alex está montando os slides do material e parabenizou a Dra 

Luana (GT sensorial). Dra Lúcia comentou que muitos projetos estão suspensos, portanto vamos 

focar na elaboração da Cartilha, conforme sumário que será disponibilizado. Será criado um 

grupo específico no whatsapp para os interessados em colaborar com a edição. Após a entrega 

do material da cartilha, utilizaremos a individualização de cada tema para a criação dos slides 

das palestras. Dr César comentou sobre a necessidade de fixar um prazo para entrega do 

material. Dra Lúcia, mencionou que a ideia é que a cartilha fique pronta no final de novembro, 

para lançamento no Fórum Estadual. Dr César sugeriu 60 dias para primeira entrega  do texto, 

ou seja, 15 de junho. Dra Andressa que o GT saúde poderia abordar a questão específica Covid 

e Dr Thiago acha importante falar sobre Covid, mas não na Cartilha. Dra Lúcia solicitou a ajuda 

e colaboração nas ilustrações para Dra Vivian que tem uma sobrinha desenhista e ela ficou de 

confirmar. Dra Lúcia acha que tamanho A5 seria melhor para disponibilizar online, limitando 

número de páginas . Dr Thiago perguntou se os membros acham necessário evolução histórica 

e a maioria optou por retirar este capítulo do sumário, tornando-a direta, e com uma linguagem 

simples e acessível para compreensão de todos. Dra Janaína apresentou o formulário para os 
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advogados com deficiência responderem sobre as dificuldades encontradas no cotidiano e 

exercício da  profissão. Dra Fabiana perguntou se todos os advogados e estagiários irão receber 

e Dra Lúcia comentou que será criado um formulário no google e encaminhado por e-mail para 

que respondam a pesquisa. Ficou pendente para sugestões e aprovação. 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 . 

 

LUCIA BENITO DE MORAES MESTI                                VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO 

PRESIDENTE                                                                    SECRETÁRIA 


