
 
 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa da OAB SP em conjunto com a Comissão da Relação 
Institucional com o Rotary Club da OAB SP. 
 
 

Aos 14(catorze) dias do mês de Abril de 2021(dois mil e vinte um), às 
17(dezessete) horas, realizou-se a reunião Ordinária da Comissão Permanente 
dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/SP em conjunto com a Comissão da 
Relação Institucional com Rotary Club da OAB/SP.  
 
Participaram da reunião os seguintes membros: 
 
Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-SP 

1 - Dr.   Aridelson Carlos Cesar Turíbio(Presidente) 
2 - Dra. Bernadete Maria de Souza da Silva 
3 - Dr.   Eric Marques Regadas 
4 - Dra. Flavia Vegh Bissoli 
5 - Dra. Irma Pereira Maceira 
6 - Dra. Katia Margarida de Abreu Malik Schallenberg 
7 - Dr.  Osmar Cezar Junior 
8 - Dra. Maria Cristina de Cerqueira Gama E. Gonçalves 
9-  Dra. Sandra de Campos Seixas 
10-Dra.Jailse de Alvarenga Andrade 
 
Comissão da Relação Institucional com Rotary Club da OAB-SP 

1-Dra. Amanda Castrequini Simão(Presidente) 
2-Dr.  Adib Ayub Filho 
3-Dr.  Alexsandro Galdino Soares  
4-Dra.Daniela Roa 
5-Dra. Dayse Maria Capucho Fonseca 
6-Dr. Guilherme Scatolin Bacci 
7-Dra. Mirtes Maria Graciano Sidinani 
8-Dr. Tulio Emer Damasceno 
 
Convidados: 
 
Dr. Danilo Henrique Deo de Almeida, Dr. Fernando Santos, Dr. Fernando Zanella 
de Andrade, Dra. Leticia Monitchely, Dra. Maria Clara da Mata Anjos, e Dra. 
Perola Melissa Viana Braga. 
 
Secretaria de apoio: Isabella Marques 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
Abertura da reunião às 17h04 com os agradecimentos do Presidente, Dr. 
Aridelson, a Dra. Amanda Castrequini Simão, Presidente da Comissão da 



 
Relação Institucional com Rotary Club da OAB/SP e a todos seus membros e 
convidados presentes. Em seguida fez um sumário dos assuntos deliberados em 
nossa última; solicitou aos presentes àquela reunião que, em homenagem aos 
membros da Comissão nossa convidada e dos alentados temas da pauta de 
hoje, fosse dispensada a leitura da respectiva ATA ;nesse sentido  informou que 
todos a lessem no site da OAB/página da Comissão  e que, se desejassem, 
encaminhassem suas propostas de eventuais alterações à secretaria para serem 
debatidas  em reunião subsequente; como todos concordaram com esta 
solicitação o Sr Presidente prosseguiu a reunião como abaixo segue: 
 
1-Prosseguindo o Presidente, Dr. Aridelson, passou a palavra para a Dra. Maria 
Cristina que informou aos presentes já ter sido providenciado junto a Secretaria 
de Apoio o encaminhamento ao Dr. Ricardo Toledo e à Diretoria do Parecer 
desta Comissão que se posicionou contrária a revogação da gratuidade de 
transporte público coletivo aos idosos na faixa de 60 a 64 anos, elaborado que 
foi pelo grupo coordenado pela Dra. Maria Cristina, em conjunto com a Dra. 
Andrea e Dra. Nina. 
 
2-Com a palavra, Dr. Aridelson anunciou que esta reunião trataria especialmente 

do planejamento do projeto de “Parceria de ação contra a Pandemia da COVID-

19”, a ser coordenado por iniciativa desta  Comissão de Defesa do Direito do 

Idoso em parceria com a  “Comissão da Relação Institucional com Rotary Club”, 

ambas da OAB/SP, em combate aos efeitos nocivos que sobrevieram por conta 

da pandemia causada por este vírus; acrescentou que o objetivo de hoje é o de 

informar e propor aos  Membros destas duas Comissões a união de esforços 

para realizar uma Webinar  no dia 12/05/2021, com início às 19h00, com a 

participação dos Presidentes da OAB/SP e de autoridades do Rotary 

Internacional no Brasil, visando o estabelecimento de uma parceria entre estas 

duas importantes Entidades para reunirem seus associados em uma campanha 

de captação de recursos materiais e humanos para  combaterem o Covid 19 e 

minimizarem os efeitos danosos decorrentes de sua  pandemia;  

3-informou que já confirmaram suas presenças ao evento 03(três) Governadores 

de Distritos Rotários no Estado de São Paulo. A seguir, Dr. Aridelson passou a 

palavra para Dra. Amanda Simão, para suas considerações acerca do projeto. 

4-Com a palavra, Dra. Amanda Simão, fez breve considerações apontando as 

sugestões de sua Comissão acerca da Webinar do dia 12/05/21 e do projeto de 

parceria entre as duas Entidades, OABSP e Rotary, bem como de medidas e 

ações que as duas Comissões entendem urgentes e necessárias contra a 

Pandemia da COVID-19 e para salvar vidas; informou já ter formulado convite 

aos Governadores dos Distritos Rotários nºs 4510 e 4590 e que os mesmos 

confirmaram suas presenças e participação no dia 12/05/2021, às 19h00.  

Acrescentou estar aberta a sugestões dos membros para a realização do evento.  



 
5-Em seguida cada membro das duas Comissões fez sua respectiva apre- 

sentação e manifestou seu apoio à parceria proposta. 

6-A seguir foi concedida a palavra ao Dr. Osmar que informou já ter convidado o  

Governador Jô Antiório – Governador do Distrito nº 4563 do RI – e que o mesmo 

confirmou sua participação nessa Webinar. 

7-Em considerações finais, o presidente Dr. Aridelson informou que vai 

encaminhar diretamente a ATA desta reunião ao Sr. Vice-Presidente e à diretoria 

da OAB/SP para análise e deliberação. 

8-Nada mais havendo para ser deliberado o Presidente encerrou a reunião às 
18h19. 
 
 

 Aridelson Carlos Cesar Turíbio - Presidente 
 

      Bernadete Maria de Souza da Silva - Secretária 
 


