
 
 

 

Cuiabá-MT, 01 de junho de 2021. 

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/MT– CDDPD/OAB/MT. 

Na data de primeiro de junho de dois mil e vinte e um, estiveram reunidos os membros 

da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB/MT, em formato tele presencial 

através do Aplicativo Google Meet, sendo presidida a sessão pelo Excelentíssimo Presidente Dr. Rodrigo 

Guimarães de Souza. Iniciada a sessão fez o Presidente uma síntese dos trabalhos que serão 

discutidos.  Dentre as situações levantadas, foi deliberado: 

1. O Secretário-Geral realizou a leitura da décima segunda Ata de reunião, sendo 

aprovada por unanimidade, sem alterações. Também foi realizada a leitura e aprovação presente Ata, por 

unanimidade, sem alterações. 

 

2. O Presidente abriu os trabalhos informando a pauta da sessão quais foram: 

a. OF. 002/2021/CDDPCP/OAB-MT: 

Ofício direcionado a Diretoria da Seccional de Mao Grosso, apresenta a proposta 

de criação do Plano Estadual de Valorização do Advogado e da Advogada com 

Deficiência e seu Regulamento, em cumprimento da determinação Provimento 

n° 177/2017 do Conselho Federal da OAB, de 19 de setembro de 2017. 

Encontra-se em fase de análise pela Diretoria da Seccional de Mato Grosso, sob 

a relatoria da Vice-Presidente Dra. Gisela Alves Cardoso e do Diretor Tesoureiro 

Dr. Helmut Flávio Preza Daltro. 

 

b. OF. 003/2021/CDDPCP/OAB-MT: 

Ofício direcionado a Excelentíssima Senhora Desa. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, Supervisora e Coordenadora da Comissão Permanente de 

Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Pendente análise e deliberação da Diretoria da Seccional de Mato Grosso. 

 

c. OF. 004/2021/CDDPCP/OAB-MT: 

Ofício direcionado a Excelentíssima Senhora Desa. Maria Helena G. Póvoas, 



 
 

 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Assunto.: Ref. 

Expediente CIA – 0079281-61.2019.8.11.0000 – Solicitação de Pesquisa – site TJ 

– Formulário eletrônico – Pessoas com Deficiência (Ofício n. 238/2021-DA 

TJMT). 

Pendente análise e deliberação da Diretoria da Seccional de Mato Grosso 

 

d. OF. 005/2021/CDDPCP/OAB-MT: 

Ofício encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Dr. Joelson Costa Dias, 

Presidente da Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da 

Ordem dos Advogados do Brasil, em atenção a deliberação da 13ª Reunião 

Ordinária da Comissão, encaminhar sugestão de confecção de uma Cartilha 

Nacional Orientativa a fim de orientar as bancas de concurso públicos com 

relação a aplicação das provas aos candidatos com deficiência  

 

e. DENÚNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS VAGAS 

DESTINADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NO 

“EDITAL DE SELEÇÃO NO 007/2020/GS/SEDUC/MT”. 

Tendo em vista solicitação do Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato 

Grosso – OAB/MT, Advogado Dr. Rodrigo Guimarães de Souza para análise e 

elaboração de parecer acerca de denúncia de descumprimento das vagas 

destinadas para as pessoas com deficiência no Processo Seletivo Simplificado 

regido pelo Edital 007/2020/GS/SEDUC/MT, o Grupo de Trabalho designado, 

apresentou parecer sobre os fatos e providências que estão sendo adotadas no 

caso, sendo aprovado por unanimidade pelos membros da comissão. 

Encaminhando para a Diretoria da Comissão, para elaboração dos ofícios 

pertinentes ao Parecer Aprovado. 

 

f. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE HONRA AO MÉRITO A 

TODOS OS ADVOGADOS COM DEFICIÊNCIA, ENALTECENDO 

A SUPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E PROMOÇÃO DO ACESSO À 

JUSTIÇA DE TODOS: 



 
 

 

Foi apresentado a proposta do Dr. Nivaldo Ferreira dos Santos. Expedição de 

Certificado de Honra ao Mérito a todos os Advogados e Advogadas com 

deficiência, enaltecendo a superação, eficiência e promoção do acesso à justiça de 

todos. Justificativa: Enaltecer os trabalhos dessa parcela de advogados e 

advogadas no desempenho da profissão; evidenciar que não existe limites aos que 

tem objetivo, foco e disciplina. 

 

g. OAB-MT LANÇA CAMPANHA "O TEU AMOR ME CURA" E 

PROPÕE CORRENTE DO BEM: 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) quer 

com a campanha “O teu amor me cura”, lançada nesta quinta-feira (27), na sessão 

do Conselho Seccional. A ideia é espalhar por todas as cidades de Mato Grosso 

pulseiras brancas de silicone, exclusivas da advocacia, com as marcas da OAB e 

Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMT), com as mensagens “Amor no 

Pulso” e “O teu amor me cura”. A pulseiras serão comercializadas por R$ 35 cada. 

Deste valor, 20% será destinado para os projetos sociais da instituição e socorro 

emergencial à advocacia. 

A pulseira personalizada da OAB – MT é à prova d'água e lavável. Já está sendo 

vendida pelo site Asterix. Basta clicar no banner disponível no site da instituição, 

escolher entre as formas de pagamento disponíveis (cartão de crédito, débito ou 

boleto) e realizar a compra. 

Em Cuiabá e Várzea grande as pulseiras podem ser retiradas presencialmente na 

sede da OAB-MT, mediante apresentação de comprovante de compra, e  na sede 

da Amor no Pulso, localizada na Rua Prof. Dario Luíz Scherner, nº 66, Jd. 

Guanabara, atrás do Hotel Deville, em Cuiabá. 

Nos outros municípios do estado, a pulseira será entregue em casa, encaminhado 

ao interior pelos serviços de transportadora, ou para fora do Estado, por meio 

dos Correios. 

 

Sem mais, foi encerrada a reunião ordinária da Comissão de Defesa das Pessoas com 

Deficiência da OAB/MT.  



 
 

 

Agradecendo desde já a presença de todos, reforçando que a próxima reunião será em dia 

06 de julho de 2021 às 08 horas no formato tele presencial (google meet), dando por encerrada a reunião 

que foi por mim, ALEX MARTINS SALVATIERRA (Secretário Geral)___________________, às 09 

horas e 00 minutos do dia de 01 de junho de 2021, lavrada e assinada pelos demais nos termos da lista de 

presença em anexo. 

 

 

Rodrigo Guimarães de Souza                                         Alex Martins Salvatierra 
Presidente        Secretário Geral 
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