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Ata da reunião Ordinária da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa 
da OAB SP  
 
Data:  29/07/2020 
 
Participantes:  

1- Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio 
2- Dra. Bernadete Maria de Souza da Silva 
3- Dra. Elza Valadão Rossi  
4- Dr. Eric Marques Regadas 
5- Dr. Leandro Tadashi Ishikawa 
6- Dra. Sandra de Campos Seixas 
7- Dra. Simone Aparecida Prieto Aparício 
8- Secretaria Sayne 

 
Pauta: 

1- Abertura da reunião às 16h05. 
2- Cumprimentos e agradecimentos aos membros presentes, pela 

Presidência. 
3- Reunião do dia 06/08/2020 as 16h00, informando-se pelo Presidente aos 

membros presentes que a Dra. Danielle dos Santos Marques Curciol fará 
a organização e gestão dessa próxima reunião via sua Plataforma Zoom, 
e enviará link de endereço para inscrição e participação aos membros da 
Comissão. 

4- Apresentação e estudos acerca do Ofício recebido da Corregedoria da 
Justiça, e debates sobre a resposta que deverá ser oferecida em resposta 
as informações enviadas pelo Tribunal, ficando deliberado que o assunto 
voltará a ser tratado na reunião do dia 06/08/2020. 

5- Apresentação pelo Presidente acerca das eleições/renovação dos 
Conselheiros no Conselho Estadual do Idoso. 

6- O Presidente ressaltou a importância da OAB oferecer dois nomes para 
concorrer às eleições do Conselho Estadual do Idoso, indicando 
advogados para participarem destas eleições, bem como oferecer 
convites aos advogados que queiram concorrer a estas eleições, bem 
como da OAB oferecer ainda dois nomes para concorrer ao Conselho 
Nacional do Idoso, sendo ao final definido o assunto será retomado na 
reunião do dia 06/08/2020. 

7- Sobre as palestras que serão realizadas no dia 10/08/2020 o Presidente 
realçou a importância e atualidade dos temas propostos pela Comissão; 
abordou assuntos e trabalhos que pretende apresentar após a realização 
desse evento. 

8- Em considerações finais os presentes manifestaram apoio e concordância 
com os temas pautados na reunião. 

9- A reunião foi encerrada  às 17h02 
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