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ATA DA 4' 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 08/08/2017.

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (08/08/2017), 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 4a 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 quórum, 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:
Sueli dos Santos, advogada, Raquel Alves Batista, advogada e funcionária pública municipal,
amante junto à Comissão dos Direitos da PcD da Câmara na Prefeitura Municipal. Requereu
a atualização cadastral dos membros. Informou que foi criada a Comissão de Acessibilidade
da CASAG. Informou ainda que teve no mês anterior no IDTEC, que a OS que administra o
HGG, sendo que eles irão apoiar a campanha, asseverando ainda, que a campanha das
calçadas será lançada em frente ao HGG, que tem a calçada acessível, no dia 21/09, às 10:00.
Informou que houve reunião no MP com o tema empregabilidade. Convidou a todos para a
reunião no DETRAN que ocorrerá amanhã. Dr. Aldenor pediu a palavra e disse que se a
carteira não estiver vencida, não há motivo palm a renovação. Informou que o Dr. Willian
agendou reunião com a Dra. Lorena, na Secretaria da Educação no dia 17 de agosto às 14:30.
Fan relação ao Projeto Curatela, a Defensoria Pública será envolvida, pois na legislação
exige-se que o curador especial sej a um defensor público, o que já foi inclusive acertado com
o órgão. Informou que o Dr. Diego Magalhães está trabalhando juntamente com a ESA para
a criação da pós-graduação de direito das Pessoas com Deficiência. Alardeou que no dia 05
de setembro às 09:00 será realizado um evento com as entidades de defesa dos direitos da
pessoa com deficiência para ampliação da defesa destes direitos, abrindo um canal mais
amplo de negociação. Informou ainda que no dia 21 de setembro será realizado o evento
"Calçada para todos", que será divulgada em todos os canais de comunicação da OAB. E no
dia 28 de setembro, informou que será realizado, às 09:00, um simpósio com sindicatos
laborais a empregabilidade da PcD. Dada a palavra aos coordenadores das subcomissões,
nada foi dito.
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3.2. Debate sobre o projeto de isenção e/ou desconto na anuidade para o advogado com
deficiência: Dr. Hebert requereu sejam encaminhadas as sugestões sobre a minuta por email,
o que foi aceito por todos. 3.3. Debate sobre a calçada acessível em Goiânia (Carlos
Antunes Júnior, Superintendente da Ordem Pública — SEPLANH; Alex Garcia
Cysneiros de Oliveira, Auditor; e Jonathan Clímaco, gerente de acessibilidade da
Secretaria de Direitos Humanos) : Dada a palavra ao Dr. Carlos Antunes, se colocou à
disposição da Comissão para implementar as melhorias necessárias, se mostrando aberto às
discussões que se mostrarem viáveis. Dr. Jonathan assumiu a palavra e discorreu sobre a
parte técnica da legislação aplicada e conscientização da população, enfatizando que existem
mais acidentes em calçadas do que na via. Dada a palavra ao Dr. Alex, auditor fiscal,
discorreu de forma mais detalhada sobre a parte estrutural e técnica das calçadas. Informou
que atualmente a Prefeitura não libera certificado de conclusão de obra se calçada que não
atender a normas técnicas. Foi feito o debate com participação dos membros, acerca do tema
das calçadas, se inscrevendo para fala o Dr. Rondinelio, Dr. Aldenor, Dra. Yasmin, Dr.
Willian e Dr. Cairo. 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: nenhum. 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.

atista Alves
Presidente da Cbyíf1são dos Direitos da Pessoa com Deficiência

