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17ª Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência – 

11/08/2021 

 

 

 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de 2021, às 17 horas, iniciou-se via Zoom a 

reunião da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB SP com 

os agradecimentos da Presidente Lucia Benito a todos os membros presentes e 

convidados.  A reunião contou com o comparecimento online dos advogados e 

membros colaboradores Augusto Toledo, Alex Valente, Claudio Viana, Ivana Carla 

Tobias de Sá, Luana Manini Genari de Souza Ramos, Thiago Lúcio, Jelres Freitas,  

Leonardo Leite,  Cesar Romão, Rafael Gobara, Cahuê Alonso Talarico, Vivian Regina de 

Carvalho Camargo e Marcella Santaniello Buccelli. Ausências justificadas de Karina 

Teixeira e Danilo de O. Lima. Foram abordados os seguintes assuntos:   I - Aprovação 

da ata anterior. Todos os membros presentes aprovaram a ata da última reunião. II – 

Programação do III Fórum Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Dr Cahue 

sugeriu os seguintes temas para o evento: Principais dificuldades para garantia do 

direito à saúde da pessoa com deficiência, desafios para efetiva inclusão escolar, 

desafio da inclusão da pessoa com deficiência  no mercado de trabalho e moradia. Este 

ano o evento será realizado em parceria com  a Comissão dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência da Subseção de Santos. A data do evento será definida conforme 

disponibilidade da plataforma online. A seguir, foi tratado o item III. Teatro 

(audiência acessível). Foi sugerido a criação de um grupo de WhatsApp para discutir os 

detalhes da peça teatral e o roteiro, com a participação dos integrantes: Marcela, 

Karina, Vivian e Leonardo. Passando para o tópico seguinte da pauta, expedientes e 

comunicações da Presidente, Dra Lucia repassou alguns expedientes que estão 

pendentes e os membros Rafael, Vivian, Cahue e Leonardo colocaram-se à disposição 

para auxiliar na tarefa. A presidente abordou detalhes sobre a realização da audiência 

pública que debaterá a POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ADI 6590) no 

STF, dia 23/08/2021 às 14h00. Foram selecionados 114 pedidos para habilitação, entre 

representantes do Poder Público, da sociedade civil e de entidades. A diretoria da 

OABSP aprovou a participação da Comissão e esta será representada pelo Dr Cahue. 

Dr César relatou sua participação no Evento promovido pela Câmara Paulista da 

Inclusão no dia 23/07 em comemoração a Lei de Cotas. Dra Lucia comentou que o 

plano de valorização entrará na pauta da próxima reunião (18/08/2021) do Conselho 

da Seccional para aprovação e Dra Regina será a relatora. 
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Dr Rafael abordou o sucesso da Live realizada dia 07.07 às 18h00 com a participação 

do fotografo João Batista Maia da Silva. O tema foi “O fotógrafo que vê além do que os 

olhos enxergam” e contou com recursos de acessibilidade. A Live foi transmitida na 

página do Facebook da Comissão. Dr Rafael agradeceu o apoio de todos os envolvidos 

e principalmente  do Dr Leonardo, que fez a indicação e passou o contato. Dra Lucia  

agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada as 18 horas 

e 30 minutos a presente reunião e para constar, eu, Cahuê Alonso Talarico, ora 

secretário Ad hoc lavrei e digitei a presente ata, que deverá ser aprovada pelos 

presentes se estiverem de acordo. 

 

 

 

 

LUCIA BENITO DE M. MESTI                CAHUÊ ALONSO TALARICO  

PRESIDENTE SECRETÁRIO ADOC                                                   

MEMBRO EFETIVO 

 

   


