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14ª Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência 

OABSP - 10/02/2021 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 17 horas e 10 minutos, iniciou-

se a primeira reunião do ano de 2021 da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência da OAB SP, 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:  César 

Lavoura Romão, Leonardo Barém Leite, Adile Maria Delfino Manfredini ,  Jelres 

Rodrigues de  Freitas,  Eduardo  Conrado Silveira, Rafael  Pacheco Gobara, Caroline 

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

Rodrigues de Souza, Luana Manini 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, Fabiana Nunes de Oliveira 

Silva, Cahuê Alonso Talarico , Maridelfa,  André Felipe Dib Jorge e Danilo Oliveira. 

Ausências justificadas: Mário Hiroshi Ishihara  e Regina Maria Sabia Darini Leal. 

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

agradeceu a presença de todos que estão online. Foi aprovado por unanimidade a 

Ata da última reunião do ano de 2020. Dra Lúcia informou que precisamos adaptar 

os projetos e eventos da Comissão ajustando a nova realidade devido a pandemia. 

O ano de 2020, apesar das dificuldades e adaptação do novo modelo de trabalho 

(virtual), produzimos muito conteúdo, como:  a criação do perfil no Instagram (mais 

de 1000 seguidores);  8 eventos (lives e webinares) – todos com presença de 

interpretes de Libras e legenda no canal do Youtube da OABSP;  8 reuniões 

ordinárias; dois encontros de presidentes de comissões nas subseções; participação 

da Comissão no encontro nacional das comissões das secionais do Brasil; 

acatamento da sugestão enviada pela Comissão à Diretoria para disponibilizar 

descrição das imagens nas redes sociais; censo da OABSP com perguntas especificas 

para advogados com deficiência; publicação do Guia de Direitos (Pessoa com 

deficiência intelectual, capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada) 

-  produzido no âmbito do projeto Rompendo Paradigmas, do Instituto Jô Clemente 

com apoio da comissão. Houve também vários  ofícios encaminhados pela Comissão 

no decorrer do ano de 2020  (cópias arquivadas na Comissão). Publicação de nota 

pública sobre Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com 

Aprendizado ao Longo da Vida em conjunto com a comissão direito criança e 

adolescente, parecer para a CPA sobre o Decreto Municipal  n. 59.885/2020 
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(Acessibilidade e unidades habitacionais acessíveis em empreendimentos de 

interesse social – HIS). Foi emitido em dezembro de 2020 um estudo sobre a Lei 

17.293/2020 e Decreto Estadual n. 65.259/2020 (IPVA/ICMS) para a Comissão de 

Tributário, com resposta no começo de fevereiro/2021. Diversas entrevistas para 

rádio, Tv e jornal sobre educação inclusiva, IPVA, sobre os trabalhos da comissão, 

mercado de trabalho jurídico e outros. Dra Lúcia esclareceu  que formou um  

Subgrupo pelo whatsapp para tratar sobre o tema do IPVA em SP e foi solicitado 

autorização da diretoria da OAB SP para ingressar como Amicus Curiae (amigos da 

Corte) na Ação Civil Pública que tramita em SP. Dr César agradeceu  a presidente 

Dra. Lúcia pela liderança e energia da presidente que sempre manteve a Comissão 

ativa e produzindo, nossa gratidão a Dra. Lúcia. A presidente apresentou o 

Planejamento para 2021 com algumas modificações, sendo que as reuniões 

passarão para  bimestrais (online), horário das 17 horas, nas seguintes datas 

(sujeitas alterações): 07 de abril ;   09 de junho ; 11 de agosto; 06 de outubro; 08 de 

dezembro. Esclareceu aos presentes que 2021 será um ano de eleições na OAB SP e 

que assim encerra a nossa gestão. Dra. Lúcia informou  que o Plano de Valorização 

ainda encontra-se com os Conselheiros da OAB SP  e que conversou com a 

Conselheira Dra. Regina (membro da Comissão) e  a mesma solicitou para que na 

presente Ata contasse o pedido de reiteração do pedido de aprovação e apreciação 

pela CAASP. Dra. Regina sugeriu organizar um Encontro de Comissões da Seccional 

para observações para aprovação do Plano. Em seguida, Dra. Lúcia falou sobre a 

finalização da Cartilha, passando a palavra para o Dr. César, que está auxiliando na 

coordenação, que enfatizou a necessidade da troca de ideias para elaboração do 

texto definitivo. Mencionou a necessidade de  patrocínio, ouvindo as sugestões da 

Dra. Marcela, Dra. Vivian e Dr. Leonardo, como o contato com fabricantes de 

equipamentos para pessoas com deficiência, FIAC e Banco Pactual.  Dra. Lúcia 

informou que foi encaminhado ofício com solicitação de priorização de vacinação 

para as pessoas com deficiência para o Governador de SP e Secretário de Saúde, 

porém foi aberto vista para manifestação da Comissão de Direito Sanitário e de 

Saúde, sem resposta até o momento. Dr Leonardo sugeriu encaminhamento do 

ofício para o Município. Dr Thiago redigiu a Nota pública emitida pela Comissão, em 

conjunto com a Comissão de Direito do Terceiro Setor e Justiça restaurativa, sobre 

priorização das vacinas para às pessoas com deficiência, questão que está em 

discussão na ADPF 785 (disponível no site OABSP e nas redes sociais). Em seguida, 

Dra. Lúcia passou a palavra aos coordenadores dos GT(s) Grupos de Trabalho para 

ouvir a proposta de cada grupo para realizações de atividades no ano de 2021.  
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Iniciando com a palavra, a coordenadora do GT Educação e Desenvolvimento, Dra. 

Vivian  propôs um Webinar para tratar da ADI 6590 e liminar do STF que suspendeu 

o Decreto 10.502/2020 Inclusão Escolar. Dr César, coordenador do GT Emprego, 

sugeriu realização de um evento para tratar da Lei de Licitações e a contratação de 

pessoas com deficiência, sugerindo a presença de algum representante do TST e/ou 

TRT. Dr Thiago,  coordenador do GT Saúde, disse que atualmente a questão mais 

importante para discussão é a vacinação e que iniciou um levantamento para saber 

como está em  outros países. Dra. Lúcia sugeriu ao Dr. Thiago que entre em contato 

com a Comissão de Direito Médico da OAB SP para a realização de algum evento em 

conjunto sobre o tema. Dra. Adile informou que a Secretaria Municipal enviou ofício 

e está articulando com o MP ações para priorizar a vacinação de pessoas com 

deficiência. Em seguida, com a palavra Dr. Rafael, representado o Dr Mário - 

coordenador do GT Esportes, Turismo e Lazer, mencionou que será preciso 

reinventar o formato dos eventos do GT que acabaram não acontecendo na 

modalidade presencial devido a pandemia de Coronavírus. Comentou que o último 

evento realizado (torneio de xadrez) teve boa repercussão, mas infelizmente não 

conseguiu atrair pessoas com deficiência. Como sugestão apresentou a proposta de 

trazer algum atleta paralímpico  para proferir palestra, com intuito de trazer o 

advogado com deficiência para a prática de esportes. Voltando a questão da 

vacinação, Dr. Cahuê informou que o que está faltando é força no STF . Dr. Eduardo 

Silveira, sugeriu conversar com advogados que militam na área médica. Dra. Lúcia 

solicitou ao Pablo, Dra. Adile  e Dra Luana o aprimoramento da cartilha editada 

sobre comunicação acessível para ser distribuída para as demais comissões da 

OABSP. Dr. Leonardo solicitou para a Dra. Lúcia que todos os eventos da OAB SP 

sejam realizados de maneira inclusiva, com intérprete de libras e material em braile. 

Dra. Lúcia esclareceu ao Dr. Leonardo que a Comissão já solicitou à Diretoria 

acessibilidade na comunicação em todos os eventos da OABSP, porém até o 

momento apenas os eventos realizados por essa Comissão possuem intérpretes. A 

instituição ficou de criar um plano para disponibilizar profissionais para todos os 

eventos. Esclareceu que as comissões de subseções podem solicitar o apoio dos 

profissionais no momento da aprovação do evento junto a Secional. Quanto ao 

ofício encaminhado para realização das provas da OAB (exame acessível), pedido da 

Dra. Luana, Dra. Lúcia esclareceu que até agora não tivemos retorno e que passou 

para a Conselheira Dra. Regina algumas pendências. Pablo comentou sobre a 

importância de tornar o site da OABSP e CAASP acessíveis e se colocou à disposição 

apara ajudar. Dra. Lúcia agradeceu ao Pablo pela disponibilidade e informou que 
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conversou com a Dra. Raquel (tesoureira) sore o assunto. O site será reformulado 

para um Portal e adiantou que ele será 100% acessível. Sobre as redes sociais da 

comissão, Dra. Marcela permanecerá auxiliando nas postagens do Instagram e 

Facebook e que seu amigo (João Hannuch) ajudará na criação das artes. Dra. 

Marcela compartilhará um calendário com as principais datas comemorativas. Em 

seguida, Dr. Leonardo  comentou  sobre a necessidade de emissão de uma nota 

pública sobre o discurso capacitista contra as pessoas com autismo pelo prefeito de 

Alfenas/MG. Dra. Lúcia comentou que recebeu a informação que a Comissão dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência de Minas Gerais emitiu uma manifestação. Dra. 

Fabiana sugeriu replicar a Nota e os demais membros concordaram, não justificando 

uma nota pública por nossa comissão. Dra Lúcia vai verificar a Nota já publicada e 

replicar o conteúdo. Dra. Lúcia comentou que recebemos centenas de expedientes 

sobre a questão do IPVA. E por fim, ficou decidido a realização de um evento em 

comemoração ao dia de conscientização do autismo. Dra Lucia sugeriu colocar o 

assunto no  grupo de whatsapp para troca de ideias, informando que a próxima 

reunião da Comissão será no dia 07 de abril, às 17 horas, conforme calendário acima 

divulgado. Em seguida agradeceu a presença de todos. 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 

 

 

 

 

 

 


