SÃO PAULO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO

DA

COMISSÃO

DE

DIREITO

À ADOÇÃO,

Aos vinte e nove do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, na Sede Cultural da OAB SP,
localizada na Praça Sé, n. 385, realizou-se a primeira Reunião Ordinária da Comissão Especial
de Direito à Adoção da Ordem dos Advogados do Brasil- Seção São Paulo, gestão 2019/2021,
com a participação de seus integrantes, justificando a ausência os membros Hélio Ferraz de
Oliveira, Karina de Lara Lima, katia Regina R. dos Santos Brum, Luciana Veiga de Paula,
Peterson Santilli, Nelson Aldá e Ricardo Albuquerque Sardinha. Aberto os trabalhos,foi realizada
a apresentação de cada membro. Após as devidas apresentações, pela Presidente foi
comentado a necessidade de estabelecer o calendário das reuniões, deliberando-se por
unanimidade, até decisão contrária, que acontecerão às últimas quintas-feiras de cada mês, às
17:00 horas. Dando continuidade, discutiu-se sobre (i) a possibilidade de participação das
comissões análogas das subseções do interior nas reuniões via Skype e/ou hangouts, visando a
comunicação, participação e aproveitamento dos estudos e propostas realizadas com as
atividades e projetos da Comissão para alinhamento dos trabalhos; (ii) espaço disponível na
página do Facebook da Comissão e no site da OAB para divulgação do regimento interno e das
atas, bem como de notícias afetas à adoção que poderão ser veiculadas nessa aba especifica,
devendo os membros passarem os documentos via e-mail à Presidente Mõnica Molica para
providências e encaminhamentos; (iii) atenção à elaboração de notas de esclarecimento/repúdio,
artigos, desenvolvimento de cursos relacionados à Adoção, principalmente pela parte prática e
processual do tema, e a importância em observar o prazo de 15 dias úteis para responder
consultas e elaborar pareceres; (iv) necessidade de elaboração e divulgação de relatórios anuais
das atividades dos membros da Comissão; (v) revisão do projeto "Advogado Amigo da Criança",
com inserção de estatísticas e resultados positivos da implementação inicial, para
encaminhamento e aprovação da Vice-Presidência da OAB Ricardo Toledo; (vi) reunião
realizada no dia 17 de julho da Presidente Mõnica Molica com a Juiza Mõnica Arnoni do CEJAI,
que se colocou à disposição da Comissão para tratar de assuntos vinculados à temática; (vii)
atualização da Cartilha da Comissão para publicação; e (viii) divulgação do Encontro Estadual de
Grupos de Apoio à Adoção nos dias 27 e 28 de setembro de 2019. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata por mim, Marília da Costa Golfieri, Secretária
"ad hoc".
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