
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA DA SECIONAL DA OAB - SÃO PAULO  

Aos 11(onze) dias do mês de Março ano de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas 
(14h00), na Sede Seccional OAB – SP na Praça da Sé,  foi aberta a reunião ordinária da 
Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa da Seccional da OAB - SP com a 
presença do Presidente Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio, dos membros efetivos: Dra. 
Bernadete Maria de Souza da Silva,  Dra. Elza Valadão Rossi, Dr. Eric Marques Regadas,  
e convidados: Fabiola Cernew de Lima, OAB/SP 282.093, Dra. Simone A Prieto, OAB/SP 
425.859 e Dr.  Leandro Tadashi Ishikawa. Iniciados os trabalhos, com a palavra o Presidente 
da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, Dr. Aridelson, fez a abertura da reunião, 
cumprimentando aos presentes e dando as boas vindas aos convidados. Com a palavra o Dr. 

Eric, fez as apresentações de suas convidadas: Dra. Fabiola Cernew de Lima e Dra. Simone A 
Prieto, passando a palavra a cada uma para suas apresentações pessoais. O Presidente 
fez a apresentação do seu convidado o Dr. Leandro, a quem solicitou verificar com seu 
presidente a possibilidade de palestras e eventos em Carapicuíba; em seguida concedeu 
a palavra ao convidado para suas apresentações pessoais. Pelo Presidente também foi 
informado que recebera convite da diretoria da Secional para representar o Dr. Caio 
Augusto dos Santos, ou indicar um membro desta Comissão, para representar a OAB-SP 
na noite de hoje na cidade de Valinhos-SP durante a Cerimônia de Fundação da Entidade 
presidida pela ex-presidente desta Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-SP, 
inclusive com transporte oferecido pela OAB-SP para os voluntários; embora lisonjeados 
todos os presentes declinaram do honroso convite por motivos de compromissos 
profissionais anteriormente assumidos. Em prosseguimento, o Presidente passou a 
tratar de assunto referente as palestras que serão realizadas pela Dra. Marília Berkins e 
Dr. Alexandre Kalache sobre os temas Violência Adoção e Interdição contra idosos, 
requerendo aos membros fazer convites e trazer convidados; também falou sobre a 
urgência de se desenvolver campanha sobre o tema Criação de Varas Exclusivas e 
Especializadas para Idosos. Pelo Presidente foi informado que neste sentido já tinha 
feito convite à Dra. Fernanda Dutra Pinchiaro, que é Defensora Pública e Coordenadora do 
Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e dos Deficientes do Estado de 

São Paulo, para sobre  este Tema proferir uma palestra pela Comissão; disse que Dra. 
Fernanda aceitara o convite e pedira para justificar sua ausência nesta reunião por conta 
de compromissos no Núcleo em que é Coordenadora e aceitara proferir palestra sobre 
referido Tema. A seguir concedeu a palavra ao Dr. Leandro o qual passou a discorrer 
sobre eventos realizados na subseção de Carapicuíba. Com a palavra o Presidente 
requereu  à secretaria Marina providenciar agendamento de reunião de nossa Comissão   
com o Presidente da OAB-SP, Dr. Caio, e  com o Presidente do TJSP visando tratarmos  
de questões  inerentes a criação de Varas Especializadas e Exclusivas de Idosos; também 
solicitou que a secretaria observasse o período de 30 minutos previstos no seu 
regimento  interno  que garante a presença de uma de suas Secretárias durante o tempo 
da reunião  para esclarecimentos e auxílio aos membros das Comissões. Em seguida 
ainda o Presidente passou a tratar do assunto referente a aprovação ou não pela 
diretoria do orçamento por nós a ela encaminhado visando a reedição e atualização do 



 
Manual do Idoso. Em considerações finais foi concedia a palavra para Dra. Maria Clara 
que nos informou a respeito das funções por ela desenvolvidas na Subseção de Barueri-
SP e no Rotary Club Barueri Tamboré; realçou a valorização do trabalho da mulher na 
polícia; que as Subseções de São Paulo concentram quase metade dos profissionais  ; 
que, conforme pesquisas efetuadas junto às Subseções da OAB de São Paulo, nem todas  
criaram Comissão do Idoso; e que ainda temos aproximadamente 190  que deverão criar 
suas próprias Comissões, conforme preconizadas no Provimento 181/2018, do Conselho 
Federal da OAB. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 15h25min, com a 
assinatura dos presentes na lista de presença ora entregue à Secretaria de apoio as  Comissões. 
Por fim, eu, Dra. Bernadete Maria de Souza da Silva, secretariei os trabalhos e lavrei a presente 
ata, que se aprovada, será assinada pelo Presidente da Comissão Dos direitos da Pessoa Idosa, 
Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio, e por esta redatora.  

___________________________________________________________________________ 

Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio - Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da 

Secional da OAB-SP 

___________________________________________________________________________ 

Dra. Bernadete Maria de Souza da Silva - Membro efetivo da Comissão dos Direitos da Pessoa 

Idosa da Secional da OAB-SP 


