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Ata da reunião Extraordinária da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa 
Idosa da OAB SP  
 
Data:  06/08/2020 
 
Participantes:  

1- Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio 
2- Dra. Anna Carolina Mondillo 
3- Dra. Bernadete Maria de Souza da Silva 
4- Dra. Danielle dos Santos Marques Curciol 
5- Dra. Elza Valadão Rossi  
6- Dr. Eric Marques Regadas 
7- Dra. Irma Pereira Maceira 
8- Dr. Leandro Tadashi Ishikawa 
9- Dr. Maria Clara da Mata Anjos 
10- Dra. Maria Cristina de Cerqueira Gama E. Gonçalves 
11- Dr. Osmar Cezar Junior 
12- Dra. Vivian Regina Erlichman 
13- Secretaria Sayne 

 
Pauta: 

1- Abertura da reunião às 16h01 
2- Cumprimentos e agradecimentos aos membros presentes pela 

Presidência. 
3- Com a palavra o Presidente faz a apresentação dos convidados e novos 

membros da Comissão. 
4- A seguir passada a palavra para a convidada Dra. Anna Carolina Mondillo, 

que cumprimentou e agradeceu aos membros presentes, e passou a fazer 
sua apresentação, e informando que é Presidente da Comissão dos 
Direitos da Pessoa Idosa da Subseção da OAB de Bauru, e que fará o 
envio dos projetos e trabalhos que ali desenvolve neste sentido. 

5- Com a palavra a convidada Dra. Vivian Regina Erlichman passou as suas 
apresentações, e agradecimentos pelo convite para participar da reunião, 
manifestando sua vontade em participar como membro da Comissão. 

6- Submetida em votação, a aprovação dos novos membros, Dra. Anna 
Carolina Mondillo e Dra. Vivian Regina Erlichman, restou aprovada por 
unanimidade.   

7- Em votação ficou determinado que a próxima reunião desta Comissão 
será realizada dia 19/08/2020 as 16h00. 

8- Análise acerca do ofício recebido da Corregedoria da Justiça e resposta 
da Comissão. Pelo Presidente foi sugerido ao membros deliberarem se a 
resposta à Corregedoria do TJSP será realizada somente pela OABSP, 
ou se a resposta deverá ocorrer em conjunto com a Defensoria Pública.  
Ficou deliberado que esse assunto será discutido na próxima reunião, 
devendo para tanto também ser solicitado cópias dos processos indicados 
no ofício. 
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9- Sobre as eleições de novos Conselheiros para o Conselho Estadual do 
Idoso o Presidente informou que as inscrições de candidatos serão 
abertas a partir do dia 08/09/2020. Em seguida o Presidente convidou os 
membros presentes para se manifestarem sobre interesse em concorrer 
como candidatos indicados pela OABSP naquelas eleições; ressaltou a 
importância da participação da OAB-SP nos Conselhos Nacional, 
Estaduais e Municipais do Idoso; por isso entende ser oportuna a 
indicação de advogados para concorrerem na próxima eleição para 
Conselheiros do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo. A Dra. Irma 
Pereira Maceira e a Dra. Anna Carolina Mondillo manifestaram seu desejo 
de serem indicadas pela OABSP para concorrerem a estas eleições.   

10- Com a palavra o Presidente enfatizou a importância da palestra que será 
realizada no dia 10/08/2020, dos temas a serem abordados e dos ilustres 
palestrantes convidados, informando ainda ordem das palestras a serem 
apresentadas, e solicitando aos presentes colaborarem na divulgação da 
palestra e encaminhamento do link para divulgação e inscrição dos 
participantes neste evento. 

11- Considerações finais sobre os temas pautados na reunião com o apoio e 
concordância dos presentes. 

12-  O encerramento da reunião foi feito  às 17h30. 
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