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ATA DA 53 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 10/10/2017.

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (10/10/2017), 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 5' 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 final da reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 3.1
Abertura e informes da Diretoria: O Presidente saudou a presença de todos e informou a
presença dos seguintes representantes das entidades: Lucélia Fernandes de Souza, presidente
da APILGO (Associação dos Profissionais Tradutores e Intérpretes) e os representantes da
ADESC (Associação dos Deficientes de Senador Canedo) Ênio Pires, 2° secretário e
Valdirene Gualberto, assessora de projetos e parcerias. Além da presença da D? Kamilla
Rodrigues Barbosa, pela primeira vez em reunião, que tomará posse na CDPcD na próxima
oportunidade. Agradeceu a participação dos colegas na Campanha Setembro Verde. O
Presidente asseverou ainda, que conseguiu atender a todas as APAEs do Estado com a
distribuição das cartilhas, além de outras entidades, como ADFEGO, CRER, entre outras.
Ficou consignado, mediante solicitação de Valdirene Gualberto, que serão encaminhadas
cartilhas para a ADESC. Informou que o Projeto Curatela será realizado nos dias 19 e 20 de
outubro e 26 e 27 de outubro próximos no Instituto Pestalozzi, às 08:00. Dada a palavra à
Dra. Kerly, prestou informações acerca do andamento da Campanha Setembro Verde em
Jataí, inclusive a construção do terminal de ônibus para que possibilite a integração do
cadeirante. Dr. Hebert informou que o Conselho de Usuários da TIM disponibilizou um
Código do Consumidor em braile das mãos do Dr. Victor Gustavo Amado, presidente da
Comissão de Direito Desportivo, em nome da Ordem, solicitando sugestões acerca de qual
local será alocado o aludido código. 3.2. Debate sobre atuação do legislativo estadual em
defesa dos direitos da pessoa com deficiência — Dep. Francisco Jr (Deputado Estadual):
Dada a palavra ao Deputado, informou que tem tido a oportunidade de promover várias
discussões na Assembleia acerca da implantação e ampliação dos direitos da PcD, passando
a exemplifica-las nominando algumas das leis sancionadas. Disse que hoje foi apresentado
por ele um projeto sobre a extensão da isenção do transporte intermunicipal para o
acompanhante da PcD. Informou ainda, que foi sancionada a lei que reserva 1% à PcD em
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cargos em comissão, também de sua autoria. Asseverou que estão trabalhando para a
instalação de uma Comissão específica no âmbito da Assembleia. Além destas, sancionada a
lei que determina que em locais de realização de eventos, seja reservada também a vaga para
o acompanhante da PcD. Se colocou à disposição da Comissão para o diálogo, discussão,
conscientização e implementação de políticas públicas em favor dos direitos da PcD.
Informou ainda, que tem trabalhado em parceria com a deputada Flávia Morais no projeto de
lei referente aos intérpretes de libras e convidou para o comparecimento dos presentes na
audiência pública marcada para o dia 07 de novembro. Dada a palavra ao Dr. Willian,
mencionou a questão do passe livre e se colocou à disposição para estudo acerca da lei
referente ao tema. 3.3. Debate sobre abordagem policial à pessoa com deficiência
auditiva — Cap. Douglas (Policial Militar): Dada a palavra ao Capitão, passou à ministrar
a palestra, seguida de debate entre os presentes sobre o tema. 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, Dra. Kamila Marques de Brito
Profeta, na condição de secretária da CDPCD, lavrei a presente ata, que será assinada pelo
Presidente da Comissão.

Hebert Batista Alves
Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência

