
 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa da OAB SP. 
 

 
Aos 24(vinte e quatro) dias do mês de Março de 2021, às 17(dezessete) horas, 
realizou-se a reunião Ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa da OAB/SP.  
 
Participaram da reunião os seguintes membros: 
 
1 - Dr.  Aridelson Carlos Cesar Turíbio 

2 - Dra. Regina Maria Sabia Darini Leal 
3 - Dra. Bernadete Maria de Souza da Silva 
4 - Dra. Elza Valadão Rossi 
5 - Dr. Eric Marques Regadas 
6 - Dra. Irma Pereira Maceira 
7 - Dr.   Leandro Tadashi Ishikawa 
8 - Dra. Maria Cristina de Cerqueira Gama E. Gonçalves 
9 - Dra. Sandra de Campos Seixas 
10-Dra. Vivian Regina Erlichman 
Secretaria de apoio: Danielle 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

 

1- Abertura da reunião às 17h06 com os agradecimentos do Presidente a 
todos os membros presentes, passando a palavra para a Dra. Maria 
Cristina 
 

2- Com a palavra, Dra. Maria Cristina passou a apresentar o parecer sobre 

a revogação da gratuidade de transporte público coletivo aos idosos na 

faixa de 60 a 64 anos, elaborado sobre sua coordenação e em conjunto 

com a Dra. Andrea e Dra. Nina, parecer este que foi aprovado por 

unanimidade pelos membros presentes, e foi aprovado  ainda que será o 

Presidente da Comissão o subscritor do referido parecer para  que ao final 

seja encaminhado ao presidente da Secional, Dr. Caio e ao vice-

presidente, Dr. Ricardo Toledo dos Santos. 

 

3- Com a palavra Dra. Regina e Dra. Irma discorreram sobre os 

procedimentos e normas para apresentação e entrega do parecer à 

diretoria e presidência da Seccional. 

 

4- Com a palavra o Presidente apresentou proposta de planejamento de 

evento de campanha nacional de enfrentamento da Pandemia da Covid-

19, em parceria com a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da 

OAB/SP com a Comissão de Relação Institucional da OAB/SP com o 



 
ROTARY CLUB.  Após diversas considerações dos presentes esta 

proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

5- Ao final foi passada a palavra aos membros presentes nesta reunião, os 

quais fizeram suas considerações finais e manifestaram suas 

concordâncias sobre os temas pautados na reunião. 

 

6- Nada mais havendo para deliberar a reunião foi encerrada às 17h58. 
 
 

 Aridelson Carlos Cesar Turíbio - Presidente 
 

 Bernadete Maria de Souza da Silva - Secretária 
 

 

 


