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 9ª Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência – 22/05/2020 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de 2020, às 10:00 horas, iniciou-se a reunião , sob 

a presidência da Dra. Lucia 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, Cesar Lavoura Romão,  

Mário Hiroshi Ishihara , 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, Alexandra Rodrigues, Adile 

Maria Delfino Manfredini, Ivana Tobias de Sá, Maridelfa Pereira, Marcelo Nandes, Danilo de 

Oliveira Lima, Janaína Wolf,  Claudio_Viana dos Santos, Andressa Luchiari de Souza, Fabiana 

Nunes, Cahuê Alonso Talarico. Dr Jelres justificou sua ausência. Iniciados os trabalhos, Dra. Lúcia, 

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

ao colega Dr César para apresentação do trabalho que vem realizando sobre Inclusão e 

Compliance. Explicou sobre GRC – Governança, Risco e Compliance, responsabilidade social das 

empresas, diversidade corporativa, inclusão, corrupção, discriminação, preconceito e a 

importância das empresas desenvolverem uma cultura inclusiva. Dr César deu como exemplo a 

Natura, Microsoft e SAP. Dra Vivian comentou sobre sua experiência nos EUA, a oportunidade 

que teve de conhecer o sistema de Reabilitação Vocacional na Califórnia, identificando ao 

trabalho do Dr César referente a inclusão nas empresas. Dr Mário questionou ao Dr Cesar após 

a pandemia como a questão se apresenta nesse contexto e Dr César esclareceu que todos 

iremos sofrer com a crise, mas que prefere olhar para os ganhos no entendimento e 

compreensão da acessibilidade e adaptações razoáveis, como flexibilidade nos dias de trabalho 

e que é possível inclusão pelo teletrabalho. Dra Lúcia agradeceu as palavras do Dr César, 

sugerindo colocar na pauta o assunto para próximos eventos ou mesmo no Fórum Regional em 

novembro. Dr Cahuê e Dra Vivian parabenizaram o trabalho do Dr César. Passando para o 

próximo tópico da pauta, foi aprovada por unanimidade a ata da reunião passada. Dra Lúcia 

agradeceu a Dra Luana e a intérprete de libras , Claudia, pela realização da Live no instagram no 

dia 14 de maio. Dra Luana agradeceu a Comissão e informou sobre os reflexos da pandemia, 

aproveitando o momento para pensarmos nos recursos de acessibilidade, repensar em uma 

cultura organizacional referindo-se ao evento de sexta que não teve recursos de acessibilidade. 

Dra Lúcia informou que recebeu informação da Secretaria das Comissões que não seria possível 

a disponibilidade de intérprete de libras no formato do evento realizado (webinar zoom), porém 

foi possível observar que era possível sim. Assim, nos próximos eventos desta Comissão, 

continuaremos solicitando autorização para a disponibilidade de intérprete de libras, como nos 

eventos já realizados. Dra Luana se colocou à disposição para fazer interpretação de libras nas 

lives da Comissão, apenas ajustando os dias com sua agenda., Dra Lúcia disse que o esforço na 

questão da acessibilidade é grande, porém para as lives não será possível (intérprete de libras) 

e estendeu o convite aos membros que queiram participar. Dr Mário sugeriu ao invés de lives, 

porque não gravar.  Dra Lúcia comentou que a Comissão tem os canais de Facebook e Instagram. 

Dra Luana informou que sua live não foi gravada, mas que as próximas deverão ficar gravadas 

para a disponibilização de todos. Dra Lúcia informou que os eventos da OAB SP são 

disponibilizados no canal do Youtube . Dr Thiago informou que o Youtube tem um dispositivo 
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para colocar legendas. Dra Fabiana comentou que se falamos da questão da acessibilidade, não 

há como se fazer um evento sem acessibilidade. Dra Karina sugeriu parcerias com escolas para 

fortalecer os trabalhos da Comissão. Dra Lúcia solicitou a todos os membros para que juntos 

possamos pensar em formas de parcerias tendo em vista dificuldade institucional. Dra Lúcia 

parabenizou os envolvidos e participantes do Seminário Empregabilidade e Trabalho com 

público fiel e que  todos permaneceram até o final, ficando a questão da acessibilidade para 

repensarmos para os próximos eventos. Dra Lúcia informou que o evento Capacidade Civil com 

a Dra Stella  que seria realizado pela Comissão da OAB Campinas em maio,  evento presencial, 

foi cancelado com a pandemia e com a Dra Vivian decidiram realizar em parceria o evento online  

com a participação além da Dra Stella de outros palestrantes, Dr Joelson (Comissão OAB 

Nacional ) e Dra Viviane Limongi, com possibilidade também de trazer uma convidada da 

Colômbia e  o Instituto Jô Clemente para parceria. Dra Lúcia informou que o Seminário 

Empregabilidade será disponibilizado no Youtube da OAB. Informou sobre  agendará uma 

reunião com os presidentes de Comissões dos Direitos das Pessoas com Deficiência  das 

Subseções do Estado de São Paulo para abordar assunto referente a Pandemia. Dra Lúcia 

convidou todos os membros e  coordenadores, cada presidente de cada Subseção, pois  o 

objetivo é atingir e fortalecer laços com as Subseções. Dra Lúcia informou sobre o pedido da 

vice-presidente da Comissão, Dra Samira, sobre a falta de acessibilidade no edital do Enem 

digital. Compartilhou o documento produzido  e encaminhou para o GT Educação para análise. 

Dra Lúcia informou sobre os expedientes. Um encaminhado para a Dra Vivian recebido da OAB 

Guarujá (relatando problemas com profissional da APAE Guarujá - denúncia de uma mãe sobre 

maus tratos do filho com deficiência)  pendente de despacho pela Dra Vivian. Esta informou que 

devido a pandemia a OAB Subseção Guarujá estava sem expediente, mas comprometeu-se a 

despachar e encaminhar para a Dra Lúcia. Outro expediente encaminhado em 2019 pela 

Comissão de Direitos Humanos refere-se a uma adolescente com deficiência impedida de 

praticar esportes no Clube Palmeiras, saber se é um caso específico. Será encaminhado para o 

Dr Rafael averiguar. O outro expediente é sobre o Rodízio de Veículos na Capital, que através de 

Decreto recente impede a entrada de veículos de pessoas com deficiência de outros municípios. 

Será encaminhado a Dra Adile. Em seguida, Dra Lúcia passou a palavra aos membros. Dra Luana 

perguntou por onde chegam os expedientes e Dra Lúcia esclareceu que chegam por e-mail ou 

por formulário próprio, gerando um processo administrativo. Dra Luana sugeriu um vídeo 

institucional com a marca da OAB com intérprete de libras, esclarecendo o papel da Comissão. 

Dra Lúcia achou ótima a ideia ficou de entrar em contato com o departamento de informação 

da OAB para verificar a possibilidade. Dra Lúcia vai conversar no particular com a Dra Luana para 

saber quais as ferramentas que ela tem para gravações. Quanto a questão do Enem , Dra Fabiana 

se prontificou a analisar o Edital que será disponibilizado pela Dra Lúcia no GT Educação. Dra 

Lúcia agradeceu ao Dr Thiago o ofício encaminhado ao Secretário Estadual de Saúde. Dra Lúcia 

agradeceu a disponibilidade e interesse  dos membros nas atividades da Comissão .  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 . 
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LUCIA BENITO DE MORAES MESTI                                VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO 

PRESIDENTE                                                                    SECRETÁRIA 


