
 
 

Ata da Reunião da Comissão Permanente de Igualdade Racial da OAB/SP 
 

Aos 4 dias do mês de outubro de 2021, às 19:00 horas, realizou-se reunião ordinária 
da Comissão de Igualdade Racial, via plataforma digital Zoom.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 
a) Robson de Oliveira, Presidente da CIR; 
b) Camila Torres Cesar; 
c) Simon de Andrade Martins Cardoso; 
d) Simone Galvão de Oliveira; 
e) Erica dos Santos de Jesus; 
f) Ademir José Silva; 
g) Rosemari Esmeralda Botelho Gartlan; 
h) Marta do Nascimento Baptista; e 
i) Luciana Ribeiro Pena Peghim. 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1- O Presidente iniciou dando boas-vindas, e solicitou que todos se apresentassem, 
o que foi realizado pelos presentes. Doutora Camila em sua apresentação referiu que 
que não recebeu a convocatória para a reunião e que tal situação já acontecia na 
gestão da Dra. Maria Sylvia. O Presidente noticiou que irá verificar com a Secretaria, 
mas informou que a orientação foi no sentido de que todos os membros fossem 
convocados, sendo a informação da Secretaria no sentido de que todos estariam 
sendo devidamente convocados. O Dr. Robson agradeceu ao Dr. Ademir, tendo em 
vista o apoio, os conselhos e sabedoria, colaborando para a condução da Comissão 
de Igualdade Racial. O Dr. Ademir parabenizou a aprovação da transformação da 
Comissão em permanente, tratando-se de um marco, sem desprezar a todos os que 
colaboraram para a conquista, pedindo o registro em ata como um momento de muita 
alegria para todos. 
 
2– Foi aprovada a ata da última reunião, sem objeção aos termos. 
. 
3- Relato do Presidente:  
 
a) apresentação do projeto de inserção dos dados raça/cor/etnia nos bancos de dados 
da OAB, com sua inclusão no cadastro de inscrição de advogados, estagiários e 
colaboradores; 
b) comunicado: realização do evento sobre a questão indígena, restando todos 
convidados, solicitando-se a divulgação por todos; 
c) noticiados os agraciados do prêmio Benedicto Galvão, quando serão também 
agraciadas pessoas indígenas; 



4- Assuntos Gerais- Franqueada a palavra às pessoas presentes, o Dr. Simon 
parabenizou pela condução dos trabalhos pelo Dr. Robson, afirmando trata-se de uma 
grande conquista a conversão da Comissão em permanente. Ainda questionou sobre 
a formação dos Grupos de Trabalho (GT’s), sendo respondido que dentro das 
prioridades, neste momento, faltando poucos meses para a conclusão dos trabalhos, 
serão encaminhadas aquelas questões que constaram da proposta inicial. Assim, 
sugeriu-se que os GTS se iniciem na próxima gestão.  A Dra. Rose perguntou sobre 
como é possível encaminhar projetos, sendo esclarecido que os projetos devem ser 
discutidos na Comissão, para serem encaminhados para o Conselho, dentro de suas 
atribuições. O Dr. Robson informou sobre a necessidade de fomentarmos a inclusão 
de questões no exame de ordem voltadas ao Direito Antidiscriminatório e que esse 
pedido tem que dirigido ao Conselho Federal. Nesse sentido, a ideia é sugerir ao 
Presidente Caio que encaminhe ao Conselho Federal o pleito. Sobre a formação da 
advocacia, restou informado que o Dr. Fernando Capano, Diretor da ESA, recebeu 
muito bem a ideia de tratar questões raciais em cursos da Escola, o que será 
oportunamente encaminhado mediante diálogo com os responsáveis pela área. Por 
fim, foi debatida a questão da educação nas escolas, ponto que deve ser amadurecido 
para futuras intervenções da CIR. 
 
6- Ao final, o Presidente agradeceu a disponibilidade e presença de todas e todos, 
convidando para a próxima reunião, a ser realizada no dia 08/11/2021. 
 
 
Nada mais havendo a constar, encerrou-se a presente ata, que será remetida por e-
mail e submetida aos presentes para aprovação na próxima reunião da Comissão. 
 
 


