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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA NA 
MEDIAÇÃO E NA CONCILIAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 

SEÇÃO DE SÃO PAULO,  
REALIZADA AOS 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 17 horas, sob a presidência da 

dra. Ana Luiza Godoy Isoldi, reuniram-se os membros nomeados e convidados 

presentes, via plataforma digital Zoom, disponibilizada pela Secretaria das 

Comissões. A presente reunião foi realizada em formato virtual em razão das 

recomendações de distanciamento social pelas autoridades médicas e sanitárias do 

Estado de São Paulo e da municipalidade, a fim de se evitar a proliferação do vírus 

Coronavírus, enquanto durar o período de pandemia provocada pelo Covid-19. 

Devido a este motivo não existiu uma lista de presença, porém deixa-se consignado 

que a presente reunião virtual contou com a participação de mais de 63 (sessenta e 

três) membros e convidados e esta ata, em formato digital, a ser devidamente 

registrada nos arquivos da Secretaria das Comissões desta Seccional, sendo certo 

que a reunião foi gravada na plataforma Zoom pelo link a seguir: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1uGSbBMeQNCgYP3yuNu7SRtmGOFXF1mB

u?usp=sharing 
 

Iniciados os trabalhos, o secretário-geral, dr. José Antonio Mangini Junior, deu boas 

vindas a todos a esta primeira reunião virtual do ano, agradecendo a disponibilidade 

em estarem presentes, anunciou a Ordem do Dia e na sequência entregou a palavra 

a presidência que também agradeceu a todos pela presença e desejou que esta 

Comissão venha a ter um produtivo ano, com muitos resultados a favor da advocacia 

na Mediação. A seguir o secretário-geral registrou nota de pesar dos ilustres 

Mediadores falecidos neste começo de ano pandêmico, a saber: Vânia Yasbek, 

Ricardo Issa, Aimeé Grecco e Valéria Perez, todos excelentes companheiros com 

importantes contribuições para ao desenvolvimento da Mediação no Brasil. Dando 

sequência, apresentou a todos a palestrante, dra. Alessandra Fachada Bonilha, 

advogada especializada em gestão estratégica de conflitos, diretora do Conima, 
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membro desta Comissão e Presidente da Comissão da Mediação e Conciliação da 

242ª. Seção do Butantã, que dedicando ao companheiro falecido Ricardo Issa, passou 

a expor a palestra com o tema “A Mediação em Recuperação de Empresas”.  

Na sequência, a presidente concedeu a palavra aos membros presentes para debates 

acerca do tema da palestra. Com a manifestação de todos os interessados, e 

agradecimentos à palestrante pela brilhante e necessária exposição realizada, a 

presidente fez menção ao pai da palestrante, o advogado especializado na área de 

falências e concordatas, dr. Celso Manoel Fachada.  

Na sequência foram dadas as boas vindas aos novos membros desta Comissão e 

antes do encerramento desta reunião ordinária, tendo em vista a prática adotada, 

indicar pelas atas destas reuniões os novos membros a serem nomeados, conforme 

listagem a ser encaminhada à Secretaria das Comissões para as devidas 

providências, a saber:  
  

 Membro efetiva 
dra. Evelyn Moraes de Oliveira, inscrita na OABSP sob o n. 78.888 e no tel (11) 

97622-5688, e-mail moraesevelyn@gmail.com 
  

Encerrada, assim esta reunião ordinária, com gravação na íntegra da mesma 

plataforma Zoom, com a convocação de todos para a próxima reunião, a se realizar 

no dia 31 de março de 2021, quarta-feira, sempre às 17:00 horas, em sala virtual 

através da plataforma Zoom, bem como convocando a todos os presentes para 

participarem do V Rodas de Mediação e Colaboração, evento realizado neste dia 24 

de fevereiro, às 16h00, por esta Comissão em parceria com a Comissão de Práticas 

Colaborativas desta casa, sendo certo que terá como convidado o dr. João Ricardo 

Brandão Aguirre, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões desta 

OABSP. Fez-se constar também, o especial agradecimento à Secretaria das 

Comissões. Encerrou-se a reunião às 19:20 horas. Eu, Secretário desta Comissão 

Especial, lavrei e conferi a presente ata e segue assinada pela Presidente e por mim.  

 

_____________________ 
Ana Luiza Godoy Isoldi 

Presidente da Comissão Especial da Advocacia na Mediação e Conciliação 
 

__________________________________ 
José Antonio Mangini Junior 

Secretário-Geral da Comissão Especial da Advocacia na Mediação e Conciliação 


