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ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL — SEÇÃO DE
GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 2017,
REALIZADA EM 13/06/2017.

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezessete (13/06/2017), às dezenove horas
(19h), na Sala de Sessões da Sede Administrativa da OAB-GO, sob a Presidência do Dr.
Hebert Batista Alves, foi instalada a 3' Reunião Ordinária da Comissão dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (CDPCD) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no
exercício de 2017. Estiveram presentes e justificaram ausência os membros: conforme
lista de presença anexa. 1. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA — Verificada
a existência de quorum, o Presidente Dr. Hebert Batista Alves declarou aberta a presente
reunião. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO: a
presente ata foi lida e aprovada ao fmal da reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA: 3.1 Abertura e informes da Diretoria: O Presidente saudou a presença de
todos e apresentou os novos integrantes da Comissão, que participam pela primeira vez de
reuniões, quais sejam: Dr. Paulo Torres, funcionário público municipal da SMT, que está
concluindo o curso, se colocando à disposição e Dia. Valéria Barbosa Monteiro, estagiária,
que também demonstrou interesse em participar da Comissão. Dr. Hebert informou a
participação no Colégio de Presidentes, comunicando a aprovação do plano nacional de
valorização do advogado e advogada com deficiência, que foi encaminhado para o
Conselho Federal. As seccionais terão que aprovar os planos estaduais e cumprir com as
diretrizes do plano nacional. O Presidente informou, ainda, a participação em algumas
reuniões, quais sejam: a) com a diretoria da CREDJUR, solicitando a abertura de várias
linhas de crédito em beneficio do advogado e da advogada com deficiência; b) com o
Presidente da CASAG, solicitando melhoras no tratamento do advogado e advogada com
deficiência, além da criação de auxílios a estes profissionais. Acerca da cartilha, informou
que ela e alguns ofícios aguardam deliberação do Presidente da seccional. Informando
ainda que a cartilha está pendente de diagramação, além do seu título, que precisa ser
definido Em relação à situação retratada na ata anterior, em que havia sugestão para
encaminhar comunicado aos Presidentes das outras comissões acerca do desrespeito às
vagas reservadas à PcD nas instalações da Ordem, informou o Presidente que foi
confeccionado memorando e já enviado aos Presidentes. Comunicou que no dia 23, das
08:00 às 09:30, haverá um encontro com o Presidente da OAB, Seção Goiás, solicitando
que todos os interessados confirmem as presenças. Dada a palavra à Dra Celeste, para que
fosse informado sobre o Projeto Curatela, informou ela que o Projeto foi abraçado pelo
Presidente do TJ e para tanto, é necessária a colaboração dos colegas. Disse que já tem
aproximadamente 160 nomes para ser oportunizada a curatela. Teceu informações acerca
do Projeto e o alcance do mesmo. Asseverou que ocorrerá em setembro, na segunda
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realização dos seguintes itens na campanha: a)Campanha de atualização cadastral; b) Dra.
Raissa fará o levantamento nas subseções que tem subcomissões dos direitos da PcD para
participação do evento; c) Palestras: Dra. Danielly ficará responsável por coordenar e
agendar estas palestras. Dr. Hebert solicitou a colaboração do Dr. Diego para agendamento
nas universidades, no que foi atendido; d) Eventos esportivos ficaram a cargo do Dr.
Ricardo; e) Ação social: criação de adesivo vinculado à campanha e para ter acesso a este
adesivo, a pessoa teria que doar 1 kg de alimento, ficando para posterior deliberação; 0
Evento: "Calçada Cilada". Dr. Hebert sugeriu os seguintes slogans: "OAB em defesa do
direito de ir e vi?', ou deixar o do ano passado "OAB na luta pelos direitos da pessoa com
deficiência". Dr. Aldenor sugeriu a participação de alguém com visibilidade e que tenham
poder de influência e decisão como vivência e andar de cadeira de rodas ou com venda em
calçadas não acessíveis. Dr. Willian ressaltou que a questão da calçada abrange mais tipos
de deficiência do que o estacionamento, tendo impacto maior que a primeira. Sugestão do
Dr. Aldenor para slogan da campanha: "0 perigo está nas calçadas". Dr. Hebert informou
que será feita uma caminhada para divulgação da campanha, sendo sugerido pelo Dr. Diego
que seja feita na frente da CASAG, na Avenida Goiás, que é acessível e seguindo em
frente, não tem acessibilidade; g) Sugestão de parceiros: CASAG, CREA, CAO, TCE e
TCM, SMT, MPGO, Comissão da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade; h)
Evento com entidades dos direitos da PeD na Ordem para diálogo dos anseios e
necessidades destas entidades. O Presidente afirmou que ainda não foi definido o tipo do
evento, solicitando sugestões. i) Evento com sindicatos laborais e MPT para discutir a
empregabilidade e cumprimento das cotas. Dr. Hebert sugeriu que seja um simpósio. 4.
ORDEM DO DIA: 4.1. EXPEDIENTES: nenhum 4.2. PROCESSOS COM
JULGAMENTO INICIADO: nenhum 4.3. PROCESSOS COM JULGAMENTO
ADIADO: nenhum 4.4. JULGAMENTO DE PROCESSOS/PAUTA DO DIA: 4.4.1
Conhecimento: nenhum; 4.4.2 Julgamento:. Processo: 201701294. Requerente: Silvana
do Nascimento. Relator: Hebert Batista Alves. Julgamento do processo: Feita a leitura do
relatório confeccionado pelo Dr. Hebert, acerca do tema: Extinção de débito do FIES por
invalidez permanente. Passou-se à leitura do voto, pela ilegalidade da decisão proferida
pelo Fundo Nacional de Educação — FNDE, em desfavor da requerente, determinando a
expedição de ofícios aos órgãos competentes, devendo-se aguardar o lapso de 60 dias para
resposta. Após, com ou sem resposta dos ofícios, o voto é pelo encaminhamento dos autos
à Comissão de Direito do Consumidor. Colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade, nos termos registrados e fundamentados em ata, que será extraída para cópia,
anexando-se aos autos. 5. COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES: nenhum. 6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a relatar, eu, D?. Kamila Marques de Brito
Profeta, na condição de secretária da CDPCD, lavrei a presente ata, que será assinada pelo
Presidente da Comissão.
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