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18ª Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência – 

10/11/2021 

 

Aos dez dias do mês de novembro 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, Ivana Carla Tobias de Sá, Luana 
Manini Genari de Souza Ramos, Adile Manfredini, Leonardo Leite,  Rafael Gobara, 
Cahuê Alonso Talarico, Regina Maria Sabia Darini Leal, Janaina e Marcella Santaniello 
Buccelli. Ausências justificadas de Thiago Lúcio,  Vivian Regina de Carvalho Camargo e 
Jelres. Foram abordados os seguintes assuntos:  I.Aprovação da ata anterior; 
II.Tramitação do  Plano de Valorização com a  Dra Regina Maria Sabia Darini Leal; 
III.Evento – dezembro; IV. Expedientes (Casa Cor) e comunicações da Presidente; 
V.Finalização dos trabalhos da gestão.  I. Todos os membros presentes aprovaram a 
ata da última reunião. II – Dra Regina Maria Sabia Darini Leal fez uma explanação sobre 
o tramite do Plano de Valorização da Advogada e Advogado com Deficiência que foi 
apresentado em junho de 2019 por esta Comissão para  a Diretoria da OABSP e está 
em tramite perante o Conselho desta Secional para aprovação na próxima sessão 
ordinária (2.482ª) que ocorrerá dia 13 de dezembro de 2021. O plano está embasado 
nas seguintes diretrizes do Provimento 177/2017 do Conselho Federal da OAB: 
Atribuição de caráter permanente para a Comissão de Direitos da Pessoa com 
Deficiência da OAB SP, e criação de comissão semelhante em todas as Subseções; Ação 
coordenada entre Conselho Secional, por intermédio de sua Comissão dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, em conjunto com a Caixa de Assistência dos Advogados 
(CAASP) e as Subseções, em todo o Estado de São Paulo; Cadastro contínuo e realização 
de censo para a construção do perfil desses profissionais no Estado de São Paulo; 
Parcerias entre OAB SP, escritórios e sociedades de advogados e órgãos e instituições 
jurídicas para adoção de Programa de Contratação de Advogados e Advogadas com 
Deficiência; Defesa e garantia das prerrogativas profissionais da Advocacia com 
deficiência, com adaptações necessárias à acessibilidade arquitetônica, de informação 
e de comunicação nas sedes da OAB SP, Subseções e CAASP, além do diálogo com o 
mesmo propósito junto a instituições particulares e poder público; Incentivos, como 
descontos, para participação em eventos e cursos realizados pela Escola Superior de 
Advocacia (ESA OAB SP), com foco em capacitação, qualificação e desenvolvimento 
contínuos; Incentivo a eventos, campanhas e estudos voltados à pessoa com 
deficiência, sua realidade, seus direitos, sua vida social e profissional, entre outras 
medidas. III. No dia 03 de dezembro ocorrerá o  III FÓRUM ESTADUAL DOS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA no período das 18h00 às 21h00 via plataforma Zoom. 
O evento contará com os recursos de acessibilidade e será composto pelos 
palestrantes: Dr Arlindo Nobre, Dra Margarida Araújo Seabra de Moura, Dr Caio Silva 
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de Sousa e Amanda de Oliveira Soares. Cahue Alonso Talarico será o mediador da mesa 
de debates. IV. O expediente referente a Casa Cor será relatado pela Dra Adile (prazo 
de 15 dias úteis para manifestação). Foi cancelada a reunião agendada para o mês de 
dezembro. A presidente agradeceu o apoio e a participação de todos os membros 
destão, bem como a dedicação da diretoria executiva, ressaltando que foram muitos 
os imprevistos e uma pandemia que inviabilizou alguns dos projetos da Comissão, 
porém o saldo foi positivo com a realização de 18 reuniões ordinárias na gestão 
2019/2021; 3  Encontros de Presidentes de Subseções das CDPCD do Estado de SP, 
sendo uma extraordinária para tratar sobre questões relacionadas ao Covid-19; 
Realização de duas edições do Fórum Estadual sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência da OABSP; Realização de 15 eventos (palestras, Live e Webinar) sobre 
diversos temas, como capacidade civil e tomada de decisão, empregabilidade, 
comunicação acessível, LBI, educação inclusiva,  acessibilidade, autismo, acesso à 
justiça, entre outros; A Diretoria atendeu solicitação da Comissão para a 
disponibilização de intérpretes de Libras nos eventos; A Diretoria atendeu solicitação 
da Comissão para introdução da descrição  das imagens nas artes veiculadas nas redes 
sociais da OABSP; Realização da Vivência sensorial com diretoria e conselheiros na sede 
da OABSP no ano de 2019 com o objetivo de demonstrar as dificuldades de advogadas 
e advogados no exercício da profissão e na vida cotidiana; Realização de partida de 
demonstração de xadrez com jogadores com deficiência visual na CAASP e 
disponibilização de material adaptado para a entidade; Representação da OABSP 
através da Comissão em diversos eventos voltados aos direitos das pessoas com 
deficiência; Expedição de diversos ofícios (Tribunal Regional Eleitoral, Governo de São 
Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo, entre outros); Reportagem sobre inclusão 
e direitos das pessoas com deficiência no Jornal da Advocacia da OABSP (2019 e 2021); 
Participação na edição do Guia de Direitos - Pessoa com deficiência intelectual, 
capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada elaborado pelo Instituto Jô Clemente, 
em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Nacional e Seção São Paulo, 
através das Comissões dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Associação Nacional 
das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) e Ministério Público do Estado de São 
Paulo; Publicação de 3 notas públicas e 3 notas de repúdio; Criação de perfil nas redes 
sociais (Instagram e Facebook) com  mais de 2300 seguidores; Publicação de textos 
explicativos e datas comemorativas nas redes sociais sobre as pessoas com deficiência 
nas principais datas comemorativas; Participação da OABSP representada pela 
Comissão na Audiência pública  no Superior Tribunal Federal (STF) para debater o 
Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que instituiu a Política Nacional de 
Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida PNEE; 
Participação ativa da OABSP representada por membro da Comissão na Comissão 
Permanente de Acessibilidade (CPA) - Órgão da Prefeitura de São Paulo, entre muitas 
atividades e projetos que permaneceram em andamento, conforme atas anteriores 
das reuniões. Ao final, Dra Lucia agradeceu à Diretoria, todos os funcionários da 
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OABSP, especialmente os funcionários da Secretaria das Comissões pelo apoio e 
trabalho em conjunto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e 
para constar, lavrei e digitei a presente ata. 
 

 

 

LUCIA BENITO DE M. MESTI 

PRESIDENTE 

 

   


